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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling forelægger Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I henhold til artikel 8 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde tilstræber Unionen i alle 
sine aktiviteter at fjerne uligheder og 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder ved at grundfæste princippet om 
integrering af kønsaspektet.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Den 11. marts 2020 erklærede 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at 
udbruddet af coronavirus (covid-19) var en 
global pandemi. Pandemien har forårsaget 
en hidtil uset global sundhedskrise med 
alvorlige socioøkonomiske konsekvenser 
og menneskelige lidelser til følge.

(5) Den 11. marts 2020 erklærede 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at 
udbruddet af coronavirus (covid-19) var en 
global pandemi. Pandemien har forårsaget 
en hidtil uset global sundhedskrise med 
alvorlige socioøkonomiske konsekvenser 
og menneskelige lidelser til følge, navnlig i 
bestemte samfundsgrupper, herunder 
patienter, kvinder, plejere og ældre.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Kvinder er blevet 
uforholdsmæssigt hårdt ramt af 
pandemien og modforanstaltningerne, og 
de langsigtede virkninger heraf må ikke 
forværre eksisterende uligheder. Kvinder i 
alle aldre er fortsat underrepræsenteret i 
biomedicinsk og sundhedsmæssig 
forskning og tilhørende data. Som følge 
heraf er evidensgrundlaget svagere for 
kvinder såvel som for ældre, og mange 
lidelser er underdiagnosticerede hos 
kvinder, for eksempel hjerte-kar-
sygdomme. Medicinske produkter er 
sikrere og mere effektive for alle, hvis 
kliniske forskningsstudier omfatter 
forskellige befolkningsgrupper. For at 
reducere uligheder og sundhedsmæssige 
skævheder bør køn indarbejdes i hele 
sundhedsprocessen, fra udformningen af 
kliniske forsøgsprotokoller, dataanalyse 
og vurdering af sundhedsteknologi til 
adgangen til pleje.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Selv om medlemsstaterne er 
ansvarlige for deres sundhedspolitikker, 
forventes de at beskytte folkesundheden i 
en ånd af europæisk solidaritet8. 
Erfaringerne fra den igangværende covid-
19-krise har vist, at der er behov for 
yderligere resolut handling på EU-plan for 
at støtte samarbejde og koordinering 
mellem medlemsstaterne med henblik på at 
forbedre forebyggelse og forhindre 
udbredelsen af alvorlige menneskelige 
sygdomme på tværs af grænserne, at 
bekæmpe andre alvorlige 
grænseoverskridende sundhedstrusler og 
beskytte menneskers sundhed og velfærd i 

(6) Selv om medlemsstaterne er 
ansvarlige for deres sundhedspolitikker, 
forventes de at beskytte folkesundheden i 
en ånd af europæisk solidaritet8. 
Erfaringerne fra den igangværende covid-
19-krise har vist, at der er behov for 
yderligere resolut handling på EU-plan for 
at støtte samarbejde og koordinering 
mellem medlemsstaterne med henblik på at 
forbedre forebyggelse og forhindre 
udbredelsen af alvorlige menneskelige 
sygdomme på tværs af grænserne, at sikre 
produkter, der er helt afgørende i kriser 
for at kunne imødekomme de 
sundhedsmæssige behov i de hårdest 
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Unionen. ramte områder, at udvikle og sikre 
tilgængeligheden af produkter til 
forebyggelse og behandling af sygdomme, 
herunder præventionsmidler, at bekæmpe 
andre alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler og beskytte menneskers 
sundhed og velfærd i Unionen og undgå 
enhver form for forskelsbehandling med 
hensyn til hospitalsindlæggelse, 
lægehjælp og behandling.

__________________ __________________
8 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, 
Den Europæiske Centralbank, Den 
Europæiske Investeringsbank og 
Eurogruppen om en koordineret 
økonomisk reaktion på covid-19-udbruddet 
(COM(2020) 112 final af 13.3.2020).

8 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, 
Den Europæiske Centralbank, Den 
Europæiske Investeringsbank og 
Eurogruppen om en koordineret 
økonomisk reaktion på covid-19-udbruddet 
(COM(2020)0112 af 13.3.2020).

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Unionen støtter medlemsstaterne i 
at mindske kønsrelaterede forebyggelses- 
og behandlingsmæssige uligheder på 
sundhedsområdet.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) I betragtning af, at virkningerne af 
sygdomme kan være forskellige for mænd 
og kvinder, som det synes klart med covid-
19, der har en højere dødsrate blandt 
mænd, foreslås det at undersøge 
årsagerne til denne adfærd for at gøre 
fremskridt med hensyn til patologi, 



PE657.308v01-00 6/36 AD\1213153DA.docx

DA

behandling og helbredelse.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) På grund af den alvorlige karakter 
af grænseoverskridende sundhedstrusler 
bør programmet støtte koordinerede 
folkesundhedsmæssige foranstaltninger på 
EU-plan for at tackle forskellige aspekter 
af sådanne trusler. For at styrke Unionens 
kapacitet til at forberede sig og reagere på 
samt forvalte sundhedskriser bør 
programmet yde støtte til de 
foranstaltninger, der træffes inden for 
rammerne af de mekanismer og strukturer, 
der er oprettet i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
1082/2013/EU10, og andre relevante 
mekanismer og strukturer, der er etableret 
på EU-plan. Dette kunne omfatte strategisk 
lageropbygning af vigtige medicinske 
forsyninger eller kapacitetsopbygning i 
forbindelse med kriseberedskab, 
forebyggende foranstaltninger vedrørende 
vaccination og immunisering og styrkede 
overvågningsprogrammer. I denne 
forbindelse bør programmet fremme 
kriseforebyggelses-, beredskabs-, 
overvågnings-, forvaltnings- og 
indsatskapacitet på EU-plan og på tværs af 
sektorer for aktører på EU-plan samt på 
nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder 
beredskabsplanlægning og -øvelser i 
overensstemmelse med One Health-
tilgangen. Programmet bør fremme 
etableringen af en integreret tværgående 
ramme for risikokommunikation i alle faser 
af en sundhedskrise – forebyggelse, 
beredskab og indsats.

(10) På grund af den alvorlige karakter 
af grænseoverskridende sundhedstrusler 
bør programmet støtte koordinerede 
folkesundhedsmæssige foranstaltninger på 
EU-plan for at tackle forskellige aspekter 
af sådanne trusler. For at styrke Unionens 
kapacitet til at forberede sig og reagere på 
samt forvalte alle aspekter af 
sundhedskriser og deres relaterede 
konsekvenser for leveringen af 
sundhedsydelser på en holistisk måde bør 
programmet yde støtte til de 
foranstaltninger, der træffes inden for 
rammerne af de mekanismer og strukturer, 
der er oprettet i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
1082/2013/EU10, og andre relevante 
mekanismer og strukturer, der er etableret 
på EU-plan. Dette kunne omfatte strategisk 
lageropbygning af vigtige medicinske 
forsyninger eller kapacitetsopbygning i 
forbindelse med kriseberedskab, 
beredskabsplanlægning med henblik på at 
sikre kontinuerlig levering af og adgang 
til nødvendige sundhedsydelser, 
forebyggende foranstaltninger vedrørende 
sundhedsuddannelse og -oplysning, 
vaccination og immunisering og styrkede 
overvågningsprogrammer. I denne 
forbindelse bør programmet fremme 
kønssensitiv kriseforebyggelses-, 
beredskabs-, overvågnings-, forvaltnings- 
og indsatskapacitet på EU-plan og på tværs 
af sektorer for aktører på EU-plan samt på 
nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder 
beredskabsplanlægning og -øvelser i 
overensstemmelse med One Health-
tilgangen. Programmet bør fremme 
etableringen af en integreret tværgående 
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ramme for risikokommunikation i alle faser 
af en sundhedskrise – forebyggelse, 
beredskab og indsats.

__________________ __________________
10 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om 
alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler og om ophævelse af 
afgørelse nr. 2119/98/EF (EUT L 293 af 
5.11.2013, s. 1).

10 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om 
alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler og om ophævelse af 
afgørelse nr. 2119/98/EF (EUT L 293 af 
5.11.2013, s. 1).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) I betragtning af de konsekvenser, 
som covid-19-krisen har, navnlig for 
kvinder og piger, for adgangen til og 
leveringen af sundhedsydelser, som ikke 
er direkte relateret til behandlingen af 
covid-19-infektioner, men som stadig er 
helt afgørende sundhedsydelser, herunder 
ydelser inden for seksuel og reproduktiv 
sundhed, bør programmet reagere på 
sundhedskrisen på en holistisk måde og 
støtte foranstaltninger, der sikrer 
kontinuerlig adgang til helt afgørende 
sundhedsydelser.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Covid-19-krisen har 
uforholdsmæssigt store konsekvenser for 
kvinder og piger på grund af de 
eksisterende uligheder, der bl.a. fører til 
en øget risiko for kønsbaseret vold i 
forbindelse med lockdown.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 10 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10c) Sundhedspersonalet, som har 
været helt afgørende under covid-19-
krisen, er overvejende kvinder og har 
været udsat for større sundhedsrisici 
under krisen.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at beskytte mennesker i sårbare 
situationer, herunder dem, der lider af 
mentale sygdomme og kroniske 
sygdomme, bør programmet også fremme 
foranstaltninger, der tager højde for de 
medfølgende konsekvenser, som 
sundhedskrisen forårsager for personer i 
sådanne sårbare grupper.

(12) For at beskytte mennesker i sårbare 
situationer, herunder børn, ældre, 
socioøkonomisk dårligt stillede, kvinder, 
ofre for/overlevende efter seksuel og 
kønsbaseret vold, LGBTI+-personer, 
racemæssige og etniske minoriteter, 
migranter, personer med handicap og 
dem, der lider af mentale sygdomme og 
kroniske sygdomme, bør programmet også 
fremme foranstaltninger, der tager fat på 
de eksisterende sundhedsmæssige 
uligheder og sociale determinanter for 
sundhed, herunder køn, ud fra en 
tværsektoriel tilgang, og de medfølgende 
konsekvenser, som sundhedskrisen 
forårsager for personer i sårbare og 
underservicerede grupper, som f.eks. 
gravide, ved hjælp af høje standarder for 
vigtige sundhedsydelser, navnlig i 
krisetider, ved at tilskynde til overgang til 
telemedicin, administration af 
medicinering i hjemmet og gennemførelse 
af forebyggende programmer og 
egenomsorg, herunder inden for seksuel 
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og reproduktiv sundhedspleje, og under 
hensyntagen til særlige sundhedsbehov 
med henblik på at sikre fortsat adgang til 
alle sundhedsydelser.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Med henblik på at minimere 
pandemiens konsekvenser for kvinders 
sundhed og opbygge mere 
modstandsdygtige, kønsorienterede 
sundhedssystemer bør integrering af 
kønsaspektet anvendes i hele dette 
program, som bør støtte foranstaltninger, 
der imødekommer kvinders særlige 
sundhedsmæssige behov, herunder 
sundhedsrelaterede problemer for ofre for 
seksuel og kønsbaseret vold, bestemte 
kræftformer og seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder, indsamle opdelte 
og kønsspecifikke data, når det er 
relevant, og tilvejebringe kønssensitiv 
sundhedsoplysning, -uddannelse og 
-fremme, forebyggelsesforanstaltninger 
og behandling.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Dette program bør bidrage til at nå 
de fælles mål, der er fastsat i Rådets 
konklusioner om kvinders sundhed af 22. 
juni 2006 og i strategien for ligestilling 
mellem kønnene.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Covid-19-krisen har fremhævet 
mange udfordringer angående sikring af 
den forsyning af lægemidler, medicinsk 
udstyr og personlige værnemidler, som er 
nødvendig under pandemier i Unionen. 
Programmet bør derfor yde støtte til 
foranstaltninger, der fremmer produktion, 
indkøb og forvaltning af kriserelevante 
produkter, og som sikrer komplementaritet 
med andre EU-instrumenter.

(13) Covid-19-krisen har fremhævet 
mange udfordringer angående sikring af 
den forsyning af lægemidler, medicinsk 
udstyr og personlige værnemidler, som er 
nødvendig under pandemier i Unionen. 
Programmet bør derfor yde støtte til 
foranstaltninger, der fremmer produktion, 
indkøb og forvaltning af kriserelevante 
produkter, herunder alle medicinske 
produkter, som stadig er helt afgørende 
under en krise, f.eks. varer inden for 
seksuel og reproduktiv sundhed, herunder 
svangerskabsforebyggende produkter og 
lægemidler og hormonbehandling, og som 
sikrer komplementaritet med andre EU-
instrumenter.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at minimere de 
folkesundhedsmæssige konsekvenser af 
alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler bør det være muligt, at de 
foranstaltninger, der støttes under 
programmet, omfatter koordinering af 
aktiviteter, der styrker interoperabiliteten 
og sammenhængen i medlemsstaternes 
sundhedsvæsener gennem benchmarking, 
samarbejde og udveksling af bedste praksis 
og sikrer, at de er i stand til at reagere på 
krisesituationer på sundhedsområdet, 
herunder beredskabsplanlægning og -
øvelser samt opkvalificering af 
sundhedspersonale og personale på 
folkesundhedsområdet og etablering af 
mekanismer til effektiv overvågning og 

(14) For at minimere de 
folkesundhedsmæssige konsekvenser af 
alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler bør det være muligt, at de 
foranstaltninger, der støttes under 
programmet, omfatter koordinering af 
aktiviteter, der styrker interoperabiliteten 
og sammenhængen i medlemsstaternes 
sundhedsvæsener gennem benchmarking, 
samarbejde og udveksling af bedste praksis 
og sikrer, at de er i stand til at reagere på 
krisesituationer på sundhedsområdet, 
herunder beredskabsplanlægning og -
øvelser samt opkvalificering af 
sundhedspersonale og personale på 
folkesundhedsområdet og etablering af 
mekanismer til effektiv overvågning af, 
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behovsbaseret distribution eller tildeling af 
de varer og tjenesteydelser, der er 
nødvendige i krisetider.

kontinuerlig levering af, adgang til og 
behovsbaseret distribution eller tildeling af 
de varer og tjenesteydelser, der er 
nødvendige i krisetider, bl.a. dem, der er 
relateret til seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder, herunder 
præventionsmidler, abortydelser, 
fertilitetsbehandling, testning for HIV og 
seksuelt overførte infektioner, screeninger 
for kræft i de reproduktive organer samt 
sundhedspleje i forbindelse med 
svangerskab.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Erfaringerne fra covid-19-krisen 
har vist, at der er et generelt behov for 
støtte til strukturel omlægning og 
systemiske reformer af sundhedssystemer i 
hele Unionen med henblik på at forbedre 
deres virkningsfuldhed, tilgængelighed og 
modstandsdygtighed. I forbindelse med 
sådanne omlægninger og reformer bør 
programmet – i synergi med programmet 
for et digitalt Europa – tilskynde til 
foranstaltninger, der fremmer den digitale 
omstilling inden for sundhedsydelser og 
som øger deres interoperabilitet, bidrager 
til, at sundhedssystemer har en større 
kapacitet til at fremme 
sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme, 
at skabe nye plejemodeller og at levere 
integrerede ydelser, lige fra hjemmepleje 
og primær sundhedspleje til meget 
specialiserede ydelser, der er baseret på 
folks behov og som sikrer en effektiv 
offentlig sundhedsarbejdsstyrke, der er 
udstyret med de rette færdigheder, 
herunder digitale færdigheder. Udviklingen 
af et europæisk sundhedsdataområde vil 
give sundhedssystemer, forskere og de 
offentlige myndigheder mulighed for at 

(15) Erfaringerne fra covid-19-krisen 
har vist, at der er et generelt behov for at 
støtte den strukturelle omlægning og 
systemiske reformer af sundhedssystemer i 
hele Unionen med henblik på at forbedre 
deres virkningsfuldhed, tilgængelighed og 
modstandsdygtighed. I forbindelse med 
sådanne omlægninger og reformer bør 
programmet – i synergi med programmet 
for et digitalt Europa – tilskynde til 
foranstaltninger, der fremmer den digitale 
omstilling inden for sundhedsydelser, 
herunder sundhedsydelser relateret til 
seksuel og reproduktiv sundhed, og som 
øger deres interoperabilitet, bidrager til, at 
sundhedssystemer har en større kapacitet til 
at fremme sygdomsforebyggelse og 
sundhedsfremme, -oplysning og 
-uddannelse, herunder kønssensitiv 
sundhedsfremme, at skabe nye og 
forbedrede plejemodeller, herunder for 
levering af pleje til ældre og til personer 
med handicap, og at levere integrerede 
ydelser, som dækker alle aspekter af 
sundhed, lige fra hjemmepleje og primær 
sundhedspleje til meget specialiserede 
ydelser, herunder ydelser relateret til 
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forbedre tilgængeligheden og kvaliteten af 
sundhedsydelser. I lyset af den 
grundlæggende ret til at få adgang til 
forebyggende sundhedsydelser og til at 
modtage lægehjælp, der er nedfældet i 
artikel 35 i EU's charter om grundlæggende 
rettigheder, og i lyset af de fælles værdier 
og principper i Den Europæiske Unions 
sundhedssystemer, som fastsat i Rådets 
konklusioner af 2. juni 200612, bør 
programmet støtte foranstaltninger, der 
sikrer universalitet og inklusion i den 
forstand, at ingen nægtes adgang til 
sundhedspleje, og som sikrer, at patienters 
rettigheder, herunder databeskyttelse, 
respekteres.

seksuel og reproduktiv sundhed, der er 
baseret på folks behov, som anlægger en 
intersektionel og kønssensitiv tilgang til 
håndtering af sociale determinanter for 
sundhed og differentiale sårbarheder, der 
fører til uretfærdige sundhedsmæssige 
resultater, og som sikrer en effektiv 
offentlig sundhedsarbejdsstyrke, der er 
udstyret med de rette færdigheder, 
herunder digitale færdigheder. Udviklingen 
af et europæisk sundhedsdataområde vil 
give sundhedssystemer, forskere og de 
offentlige myndigheder mulighed for at 
forbedre tilgængeligheden og kvaliteten af 
sundhedsydelser. Dette program bør støtte 
indsamlingen af data, som er af høj 
kvalitet, sammenlignelige, pålidelige, 
omfattende og opdelt efter alder og køn 
samt kønsspecifikke data, med henblik på 
at måle fremskridt hen imod alle 
delmålene under verdensmål 3 for 
bæredygtig udvikling, herunder delmål 
3.7, i overensstemmelse med den 
overordnede ramme af indikatorer for 
verdensmålene for bæredygtig udvikling. I 
lyset af den grundlæggende ret til at få 
adgang til forebyggende sundhedsydelser 
og til at modtage lægehjælp, der er 
nedfældet i artikel 35 i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder, og i lyset af de 
fælles værdier og principper i Den 
Europæiske Unions sundhedssystemer, 
som fastsat i Rådets konklusioner af 2. juni 
200612, bør programmet støtte 
foranstaltninger, der sikrer universalitet og 
inklusion i den forstand, at ingen 
forhindres i at få adgang til sundhedspleje, 
og som sikrer, at patienters rettigheder, 
herunder retten til en respektfuld og 
værdig pleje fri for enhver form for 
diskrimination, mishandling eller vold, 
retten til at modtage nøjagtig, fordomsfri 
oplysning om alle aspekter af sundhed, 
inklusive seksuel og reproduktiv sundhed, 
retten til patientfortrolighed og retten til 
databeskyttelse, respekteres.

__________________ __________________
12 Rådets konklusioner om fælles værdier 12 Rådets konklusioner om fælles værdier 
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og principper i Den Europæiske Unions 
sundhedssystemer (EUT C 146 af 
22.6.2006, s. 1).

og principper i Den Europæiske Unions 
sundhedssystemer (EUT C 146 af 
22.6.2006, s. 1).

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) At holde mennesker sunde og 
aktive længere og sætte dem i stand til at 
spille en aktiv rolle i forvaltningen af deres 
sundhed vil have positive virkninger på 
sundhed, uligheder på sundhedsområdet, 
livskvalitet, produktivitet, 
konkurrencedygtighed og inklusion, 
samtidig med at presset på de nationale 
budgetter lettes. Kommissionen har 
forpligtet sig til at hjælpe medlemsstaterne 
til at nå målene for bæredygtig udvikling i 
"FN's 2030-dagsorden for bæredygtig 
udvikling", navnlig bæredygtigt 
udviklingsmål 3:"Vi skal sikre et sundt liv 
for alle og fremme trivsel for alle 
aldersgrupper"13. Programmet bør derfor 
bidrage til de foranstaltninger, der træffes 
for at nå disse mål.

(16) At holde mennesker sunde og 
aktive længere og sætte dem i stand til at 
spille en aktiv rolle i forvaltningen af deres 
sundhed under hensyntagen til 
kønsspecifikke risikofaktorer vil have 
positive virkninger på sundhed, uligheder 
på sundhedsområdet, livskvalitet, 
produktivitet, konkurrencedygtighed og 
inklusion, samtidig med at presset på de 
nationale budgetter lettes. Kommissionen 
har forpligtet sig til at hjælpe 
medlemsstaterne til at nå verdensmålene 
for bæredygtig udvikling i "FN's 2030-
dagsorden for bæredygtig udvikling", 
navnlig verdensmål 3 for bæredygtig 
udvikling: "Vi skal sikre et sundt liv for 
alle og fremme trivsel for alle 
aldersgrupper".13 Programmet bør derfor 
bidrage til de foranstaltninger, der træffes 
for at nå disse mål, herunder delmål 3.7, 
3.8, 3.B og 5.6.

__________________ __________________
13 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget Næste skridt 
hen imod en bæredygtig europæisk fremtid 
En europæisk indsats for bæredygtighed 
(COM(2016) 739 final af 22.11.2016).

13 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget Næste skridt 
hen imod en bæredygtig europæisk fremtid 
En europæisk indsats for bæredygtighed 
(COM(2016)0739 af 22.11.2016).

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Der findes forskelle i adgangen til 
sundhedsydelser i alle medlemsstater: 
Kvinder fra landdistrikter og 
fjerntliggende områder har ringere 
adgang til læger, programmer for mental 
sundhed, screening, sundhedsfaciliteter 
og familieplanlægningstjenester, hvilket 
betyder ringere forebyggende pleje og 
længere svartider i nødsituationer. 
Programmet bør derfor bidrage mere til at 
lette lige adgang til sundhedsydelser for 
alle europæere, navnlig dem, der lever i 
ikke-bymæssige, landlige og bjergrige 
regioner.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Kønssensitivitet og viden om køn 
skal forbedres i uddannelsen af 
sundhedspersonale og inden for 
forskning, diagnose, behandling og 
virkning af lægemidler og terapi for bedre 
at kunne forstå og behandle begge køn.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Ikkeoverførbare sygdomme er et 
resultat af en kombination af genetiske, 
fysiologiske, miljømæssige og 
adfærdsrelaterede faktorer. Sådanne 
ikkeoverførbare sygdomme som hjerte-kar-
sygdomme, kræft, kroniske 
luftvejssygdomme og diabetes er vigtige 
årsager til handicap, svigtende helbred, 

(17) Ikkeoverførbare sygdomme er et 
resultat af en kombination af genetiske, 
fysiologiske, miljømæssige og 
adfærdsrelaterede faktorer. Sådanne 
ikkeoverførbare sygdomme som hjerte-kar-
sygdomme, kræft, kroniske 
luftvejssygdomme og diabetes er vigtige 
årsager til handicap, svigtende helbred, 
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førtidspensionering og for tidlig død i 
Unionen, hvilket medfører betydelige 
sociale og økonomiske konsekvenser. For 
at mindske virkningen af ikkeoverførbare 
sygdomme for enkeltpersoner og 
samfundet i Unionen og nå udviklingsmål 
3 i verdensmålene for bæredygtig 
udvikling, delmål 3.4, om at reducere for 
tidlig død som følge af ikkeoverførbare 
sygdomme med en tredjedel senest i 2030 
er det afgørende at sikre en integreret 
indsats med fokus på forebyggelse på tværs 
af sektorer og politikområder kombineret 
med en indsats for at styrke 
sundhedssystemerne.

førtidspensionering og for tidlig død i 
Unionen, hvilket medfører betydelige 
sociale og økonomiske konsekvenser. For 
at mindske virkningen af ikkeoverførbare 
sygdomme for enkeltpersoner og 
samfundet i Unionen og nå udviklingsmål 
3 i verdensmålene for bæredygtig 
udvikling, delmål 3.4, om at reducere for 
tidlig død som følge af ikkeoverførbare 
sygdomme med en tredjedel senest i 2030 
er det afgørende at sikre en integreret 
indsats med fokus på forebyggelse på tværs 
af sektorer og politikområder kombineret 
med en indsats for at styrke 
sundhedssystemerne. Ud over delmål 3.4 
for bæredygtig udvikling vil det være 
afgørende at nå delmål 3.7 om seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder. Dette 
program bør derfor bidrage til universel 
adgang til og fuld respekt for SRSR på 
EU-plan og på internationalt plan.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Overførbare sygdomme såsom 
HIV/AIDS, tuberkulose og viral hepatitis 
kan påvirke mænd og kvinder forskelligt 
og har en social dimension, som det er 
nødvendigt at håndtere på en tværfaglig 
måde. De skal ikke kun tackles med 
antivirale lægemidler og vacciner, men 
også med uddannelse, oplysning og 
passende sociale og psykologiske tiltag. 
Denne tilgang er velkendt i forbindelse 
med problemer som narkotika- eller 
alkoholafhængighed. Med henblik herpå 
er det helt afgørende at investere i 
innovative, lokalsamfundsbaserede 
tilgange til bekæmpelse af overførbare 
sygdomme såvel som i 
forebyggelsesstrategier mod seksuelt 
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overførte infektioner.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Seksuelt overførte sygdomme 
udgør en stigende sundhedsbyrde med 
yderligere risici for kræft og 
multiresistens.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Programmet bør derfor bidrage til 
sygdomsforebyggelse gennem hele 
enkeltpersoners liv og til sundhedsfremme 
ved at tackle sundhedsmæssige 
risikofaktorer såsom brug af tobak og 
relaterede produkter og eksponering for 
deres emissioner, skadeligt alkoholforbrug 
og indtag af ulovlige stoffer. Programmet 
bør også bidrage til at begrænse 
narkotikarelaterede helbredsskader, usunde 
kostvaner og fysisk inaktivitet samt 
eksponering for miljøforurening, og skabe 
miljøer, der understøtter en sund livsstil, 
for at supplere medlemsstaternes indsats på 
disse områder. Programmet bør derfor også 
bidrage til at nå målene i den europæiske 
grønne pagt, fra jord til bord-strategien og 
biodiversitetsstrategien.

(18) Programmet bør derfor bidrage til 
sygdomsforebyggelse gennem hele en 
persons liv med en kønssensitiv tilgang, 
der tager hensyn til kønsspecifikke risici, 
herunder virkningen af stereotyper, som 
fører til yderligere sundhedsrisici, og 
bidrage til sundhedsoplysning, 
-uddannelse og -fremme ved at tackle 
sundhedsmæssige risikofaktorer såsom 
skadelig adfærd, brug af tobak og 
relaterede produkter og eksponering for 
deres emissioner, skadeligt alkoholforbrug 
og indtag af ulovlige stoffer. Programmet 
bør også bidrage til at begrænse 
narkotikarelaterede helbredsskader, usunde 
kostvaner og fysisk inaktivitet samt 
eksponering for miljøforurening, og skabe 
miljøer, der understøtter en sund livsstil, 
for at supplere medlemsstaternes indsats på 
disse områder. Programmet bør derfor også 
bidrage til at nå målene i den europæiske 
grønne pagt, fra jord til bord-strategien og 
biodiversitetsstrategien.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Efter hjerte-kar-sygdomme er kræft 
årsag til det næsthøjeste antal dødsfald i 
medlemsstaterne. Det er også én af de 
ikkeoverførbare sygdomme, der deler 
fælles risikofaktorer, og hvis forebyggelse 
og kontrol vil være til gavn for flertallet af 
borgerne. I 2020 bekendtgjorde 
Kommissionen den europæiske 
kræfthandlingsplan, som skulle dække hele 
sygdommens cyklus, begyndende med 
forebyggelse og tidlig diagnose til 
behandling og livskvalitet for patienter og 
de, der overlever kræft. Foranstaltningerne 
bør drage fordel af programmet og af 
Horisont Europas kræftmission.

(19) Efter hjerte-kar-sygdomme er kræft 
årsag til det næsthøjeste antal dødsfald i 
medlemsstaterne. Det er også én af de 
ikkeoverførbare sygdomme, der deler 
fælles risikofaktorer, og hvis forebyggelse 
og kontrol vil være til gavn for flertallet af 
borgerne. I 2020 bekendtgjorde 
Kommissionen den europæiske 
kræfthandlingsplan, som skulle dække hele 
sygdommens cyklus, begyndende med 
forebyggelse og tidlig diagnose til 
behandling og livskvalitet for patienter og 
de, der overlever kræft. Foranstaltningerne 
bør drage fordel af programmet og af 
Horisont Europas kræftmission. Der bør 
sættes særligt fokus på kræft i de 
reproduktive organer, herunder 
brystkræft.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Programmet vil arbejde i synergi 
med og understøtte andre EU-politikker, 
programmer og fonde, såsom 
foranstaltninger, der gennemføres under 
programmet for et digitalt Europa, 
Horisont Europa, rescEU-reserven under 
EU-civilbeskyttelsesmekanismen, 
nødhjælpsinstrumentet, Den Europæiske 
Socialfond Plus (ESF+, herunder angående 
synergier til bedre beskyttelse af millioner 
af EU-borgeres sundhed og sikkerhed), 
herunder programmet for beskæftigelse og 
social innovation (EaSI), InvestEU-
Fonden, programmet for det indre marked, 
Den Europæiske Fond for 

(20) Programmet vil arbejde i synergi 
med og understøtte andre EU-politikker, -
programmer og -fonde, såsom 
foranstaltninger, der gennemføres under 
programmet for et digitalt Europa, 
Horisont Europa, rescEU-reserven under 
EU-civilbeskyttelsesmekanismen, 
nødhjælpsinstrumentet, Den Europæiske 
Socialfond Plus (ESF+, herunder angående 
synergier til bedre beskyttelse af millioner 
af EU-borgeres sundhed og sikkerhed), 
herunder programmet for beskæftigelse og 
social innovation (EaSI), InvestEU-
Fonden, programmet for det indre marked, 
Den Europæiske Fond for 
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Regionaludvikling (EFRU), genopretnings- 
og resiliensfaciliteten, herunder værktøjet 
til gennemførelse af reformer, Erasmus, 
Det Europæiske Solidaritetskorps, 
instrumentet for støtte til mindskelse af 
risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation 
(SURE) og EU's udenrigspolitiske 
instrumenter, såsom instrumentet for 
naboskab, udviklingssamarbejde og 
internationalt samarbejde og instrumentet 
til førtiltrædelsesbistand. Der, hvor det er 
nødvendigt, vil der blive indført fælles 
regler for at sikre sammenhæng og 
komplementaritet mellem finansiering, 
samtidig med at politikkernes særlige 
karakteristika respekteres, og med henblik 
på tilpasning til de strategiske krav i disse 
politikker, programmer og fonde, såsom 
grundforudsætningerne i EFRU og ESF+.

Regionaludvikling (EFRU), genopretnings- 
og resiliensfaciliteten, herunder værktøjet 
til gennemførelse af reformer, Erasmus, 
Det Europæiske Solidaritetskorps, 
programmet "Retfærdighed, rettigheder 
og værdier", instrumentet for støtte til 
mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i 
en nødsituation (SURE) og EU's 
udenrigspolitiske instrumenter, såsom 
instrumentet for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde og instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand. Der, hvor det er 
nødvendigt, vil der blive indført fælles 
regler for at sikre sammenhæng og 
komplementaritet mellem finansiering, 
samtidig med at politikkernes særlige 
karakteristika respekteres, og med henblik 
på tilpasning til de strategiske krav i disse 
politikker, programmer og fonde, såsom 
grundforudsætningerne i EFRU og ESF+.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Programmet bør derfor støtte 
foranstaltninger til overvågning af mangel 
på lægemidler, medicinsk udstyr og andre 
sundhedsprodukter og til at sikre større 
tilgængelighed og prisoverkommelighed af 
disse produkter og samtidig sikre, at deres 
afhængighed af forsyningskæder i 
tredjelande reduceres. For at imødekomme 
uopfyldte medicinske behov bør 
programmet navnlig yde støtte til kliniske 
forsøg med henblik på at fremskynde 
udvikling, godkendelse og adgang til 
innovative og virkningsfulde lægemidler, 
fremme incitamenter til udvikling af 
sådanne lægemidler, f.eks. antimikrobielle 
stoffer, og fremme den digitale omstilling 
inden for sundhedsprodukter og -platforme 
med henblik på overvågning og indsamling 

(22) Programmet bør derfor støtte 
foranstaltninger til overvågning af mangel 
på lægemidler, medicinsk udstyr og andre 
sundhedsprodukter, herunder forsyninger 
til seksuel og reproduktiv sundhed og 
produkter, som er helt afgørende for 
opretholdelsen af en sund livsstil, og til at 
sikre større tilgængelighed og 
prisoverkommelighed af disse produkter og 
samtidig sikre, at deres afhængighed af 
forsyningskæder i tredjelande reduceres. 
For at imødekomme uopfyldte medicinske 
behov bør programmet navnlig yde støtte 
til kliniske forsøg med henblik på at 
fremskynde udvikling, godkendelse og 
adgang til innovative og virkningsfulde 
lægemidler for alle, herunder gravide 
kvinder, fremme incitamenter til udvikling 
af sådanne lægemidler, f.eks. 



AD\1213153DA.docx 19/36 PE657.308v01-00

DA

af oplysninger om lægemidler. antimikrobielle stoffer, og fremme den 
digitale omstilling inden for 
sundhedsprodukter og -platforme med 
henblik på overvågning og indsamling af 
oplysninger om lægemidler, samtidig med 
at det sikres, at der ved kliniske forsøg 
tages højde for den europæiske 
befolknings forskellighed, herunder 
kønsligestilling, i forskningen.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) EU's sundhedslovgivning har en 
umiddelbar indvirkning på 
folkesundheden, borgernes liv, 
sundhedssystemernes effektivitet og 
modstandsdygtighed og på, om det indre 
marked fungerer godt. Den 
lovgivningsmæssige ramme for lægemidler 
og medicinsk teknologi (lægemidler, 
medicinsk udstyr og stoffer af menneskelig 
oprindelse) samt for tobakslovgivningen, 
patientrettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser og 
alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler er afgørende for 
beskyttelsen af sundheden i Unionen. 
Programmet bør derfor støtte udviklingen, 
gennemførelsen og håndhævelsen af 
Unionens sundhedslovgivning og 
tilvejebringe sammenlignelige og 
pålidelige data af høj kvalitet for at 
understøtte den politiske beslutningsproces 
og overvågning.

(25) EU's sundhedslovgivning har en 
umiddelbar indvirkning på 
folkesundheden, borgernes liv, 
sundhedssystemernes effektivitet og 
modstandsdygtighed og på, om det indre 
marked fungerer godt. Den 
lovgivningsmæssige ramme for lægemidler 
og medicinsk teknologi (lægemidler, 
medicinsk udstyr og stoffer af menneskelig 
oprindelse) samt for tobakslovgivningen, 
patientrettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser og 
alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler er afgørende for 
beskyttelsen af sundheden i Unionen. 
Programmet bør derfor støtte udviklingen, 
gennemførelsen og håndhævelsen af 
Unionens sundhedslovgivning og 
tilvejebringe sammenlignelige, 
kønsopdelte og pålidelige data af høj 
kvalitet for at understøtte den politiske 
beslutningsproces og overvågning.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 26
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Samarbejde på tværs af grænserne 
om levering af sundhedsydelser til 
patienter, der flytter mellem 
medlemsstater, om medicinske 
teknologivurderinger (MTV) og 
europæiske netværk af referencecentre 
(ERN'er) er eksempler på områder, hvor 
det integrerede arbejde blandt 
medlemsstaterne har vist sig at have en høj 
merværdi og et stort potentiale til at øge 
sundhedssystemernes effektivitet og 
dermed sundhed generelt. Programmet bør 
derfor støtte aktiviteter, der muliggør et 
sådant integreret og koordineret arbejde, og 
som også har til formål at fremme 
gennemførelsen af praksisser med stor 
gennemslagskraft, der har til formål at 
distribuere de disponible ressourcer bedst 
muligt til den berørte befolkning og de 
berørte områder for at maksimere deres 
virkning.

(26) Samarbejde på tværs af grænserne 
om levering af sundhedsydelser til 
patienter, der flytter mellem 
medlemsstater, om medicinske 
teknologivurderinger (MTV) og 
europæiske netværk af referencecentre 
(ERN'er) er eksempler på områder, hvor 
det integrerede arbejde blandt 
medlemsstaterne har vist sig at have en høj 
merværdi og et stort potentiale til at øge 
sundhedssystemernes effektivitet og 
dermed sundhed generelt. Programmet bør 
derfor støtte aktiviteter, der muliggør et 
sådant integreret og koordineret arbejde, og 
som også har til formål at fremme 
gennemførelsen af praksisser med stor 
gennemslagskraft, der har til formål at 
distribuere de disponible ressourcer bedst 
muligt til den berørte befolkning og de 
berørte områder for at maksimere deres 
virkning ved at mindske ulighederne, idet 
der tages højde for køn og alder og 
etableres et referencenetværk for sikker 
anvendelse af lægemidler i forbindelse 
med graviditet og amning.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Programmet bør sikre rettidig 
adgang til varer, der er nødvendige for en 
sikker levering af seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder (f.eks. lægemidler, 
flere forskellige typer af 
præventionsmidler, medicinsk udstyr til 
SRSR-procedurer).

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
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Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) I betragtning af de fælles aftalte 
værdier om solidaritet med hensyn til lige 
og universel dækning af sundhedsydelser 
af høj kvalitet som grundlag for Unionens 
politikker på dette område, og af at 
Unionen har en central rolle at spille med 
hensyn til at fremskynde fremskridt inden 
for de globale sundhedsudfordringer19, bør 
programmet støtte Unionens bidrag til 
internationale og globale 
sundhedsinitiativer med henblik på at 
forbedre sundheden, tackle uligheder og 
øge beskyttelsen mod globale 
sundhedstrusler.

(33) I betragtning af de fælles aftalte 
værdier om solidaritet med hensyn til lige 
og universel dækning af sundhedsydelser 
af høj kvalitet som grundlag for Unionens 
politikker på dette område, og af at 
Unionen har en central rolle at spille med 
hensyn til at fremskynde fremskridt inden 
for de globale sundhedsudfordringer19, bør 
programmet støtte Unionens bidrag til 
internationale og globale 
sundhedsinitiativer med henblik på at 
forbedre sundheden, herunder seksuel og 
reproduktiv sundhed, tackle uligheder, 
navnlig uligheder mellem kønnene, og 
øge beskyttelsen mod globale 
sundhedstrusler.

__________________ __________________
19 Rådets konklusioner om EU's rolle inden 
for global sundhed, 3011. samling i Rådet 
for Udenrigsanliggender, Bruxelles, den 
10. maj 2010.

19 Rådets konklusioner om EU's rolle inden 
for global sundhed, 3011. samling i Rådet 
for Udenrigsanliggender, Bruxelles, den 
10. maj 2010.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Med henblik på at understrege 
betydningen af at tage hånd om 
klimaforandringer i overensstemmelse med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og for at nå FN's mål for 
bæredygtig udvikling vil programmet 
bidrage til indarbejdelsen af klimatiltag i 
Unionens politikker og til opnåelsen af det 
overordnede mål, nemlig at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet skal bidrage til 
opfyldelsen af klimamålsætninger. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
identificeret under forberedelserne og 
gennemførelsen af programmet og 

(40) Med henblik på at understrege 
betydningen af at tage hånd om 
klimaforandringer og konsekvenserne 
heraf for kvinder og piger i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og for at nå FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling vil programmet 
bidrage til indarbejdelsen af klimatiltag i 
Unionens politikker og til opnåelsen af det 
overordnede mål, nemlig at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet skal bidrage til 
opfyldelsen af klimamålsætninger. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
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revurderet som led i midtvejsevalueringen. identificeret under forberedelserne og 
gennemførelsen af programmet og 
revurderet som led i midtvejsevalueringen.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40a) I erkendelse af hvor vigtigt det er 
at opnå ligestilling mellem kønnene, vil 
dette program bidrage til at integrere 
ligestilling mellem kønnene i Unionens 
politikker. Det vil benytte værktøjer til 
integrering af kønsaspektet og 
kønsbudgettering for at sikre, at 
sundhedskriser bliver imødegået på en 
kønssensitiv og forandringsskabende 
måde, og at kvinders og pigers særlige 
sundhedsbehov imødekommes under og 
efter en sundhedskrise.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) I betragtning af arten og den 
potentielle størrelse af 
grænseoverskridende trusler mod 
menneskers sundhed kan målet om at 
beskytte mennesker i Unionen mod 
sådanne trusler og om at øge 
kriseforebyggelsen og -beredskabet ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. I 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union, kan der også gøres en indsats på 
EU-plan for at støtte medlemsstaternes 
bestræbelser på at opnå et højt niveau for 
beskyttelse af folkesundheden, forbedre 
tilgængeligheden og den prismæssige 

(43) I betragtning af arten og den 
potentielle størrelse af 
grænseoverskridende trusler mod 
menneskers sundhed kan målet om at 
beskytte mennesker i Unionen mod 
sådanne trusler og om at øge 
kriseforebyggelsen og -beredskabet ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. I 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union, kan der også gøres en indsats på 
EU-plan for at støtte medlemsstaternes 
bestræbelser på at opnå et højt niveau for 
beskyttelse af folkesundheden, forbedre 
tilgængeligheden og den prismæssige 
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overkommelighed i Unionen af 
lægemidler, medicinsk udstyr og andre 
kriserelevante produkter, støtte innovation 
samt et integreret og koordineret arbejde 
og gennemførelse af bedste praksis blandt 
medlemsstaterne, tackle uligheder i 
adgangen til sundhed i hele EU på en 
måde, der skaber effektivitetsgevinster og 
merværdieffekter, som ikke kunne opnås 
ved foranstaltninger, der træffes på 
nationalt plan, samtidig med at 
medlemsstaternes kompetence og ansvar 
respekteres på de områder, der er omfattet 
af programmet. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går nærværende forordning ikke 
videre, end hvad der er nødvendigt for at 
nå disse mål.

overkommelighed i Unionen af 
lægemidler, medicinsk udstyr og andre 
kriserelevante produkter, støtte innovation 
samt et integreret og koordineret arbejde 
og gennemførelse af bedste praksis blandt 
medlemsstaterne, tackle uligheder i 
adgangen til sundhed i hele EU. 
Gennemførelsen af bedste praksis bør 
støttes inden for alle aspekter af sundhed, 
herunder kønsaspektet, som det fremgår 
af strategien for ligestilling mellem 
kønnene. Uligheder på sundhedsområdet 
bør tackles både mellem og i EU's 
medlemsstater, idet der tages hånd om alle 
sociale sundhedsdeterminanter, herunder 
køn. Disse foranstaltninger bør 
gennemføres på en måde, der skaber 
effektivitetsgevinster og merværdieffekter, 
som ikke kunne opnås ved foranstaltninger, 
der træffes på nationalt plan, samtidig med 
at medlemsstaternes kompetence og ansvar 
respekteres på de områder, der er omfattet 
af programmet. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går nærværende forordning ikke 
videre, end hvad der er nødvendigt for at 
nå disse mål.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
 Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kriserelevante produkter": 
produkter og stoffer, der er nødvendige i 
forbindelse med en sundhedskrise, med 
henblik på at forebygge, diagnosticere eller 
behandle en sygdom og dens 
konsekvenser, herunder, men ikke 
begrænset til: lægemidler – herunder 
vacciner – samt de mellemprodukter, 
aktive lægemiddelstoffer og hjælpestoffer, 
der indgår heri; medicinsk udstyr; 
hospitalsudstyr og medicinsk materiel 
(f.eks. respiratorer, beskyttelsesbeklædning 
og -udstyr, diagnosematerialer og -

4) "kriserelevante produkter": 
produkter og stoffer, der er nødvendige i 
forbindelse med en sundhedskrise, med 
henblik på at forebygge, diagnosticere eller 
behandle en sygdom og dens 
konsekvenser, samt alle andre medicinske 
produkter og stoffer, som stadig er helt 
afgørende under en sundhedskrise, 
herunder, men ikke begrænset til: 
lægemidler – herunder vacciner – samt de 
mellemprodukter, aktive lægemiddelstoffer 
og hjælpestoffer, der indgår heri; 
medicinsk udstyr; hospitalsudstyr og 
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værktøjer); personlige værnemidler; 
desinfektionsmidler og de 
mellemprodukter og råmaterialer, der skal 
til for at fremstille disse

medicinsk materiel (f.eks. respiratorer, 
beskyttelsesbeklædning og -udstyr, 
diagnosematerialer og -værktøjer); 
personlige værnemidler; 
desinfektionsmidler og de 
mellemprodukter og råmaterialer, der skal 
til for at fremstille disse

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) sigte mod at fjerne uligheder og 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) forbedre tilgængeligheden i 
Unionen af lægemidler, medicinsk udstyr 
og andre kriserelevante produkter, bidrage 
til at gøre dem prisoverkommelige og 
støtte innovation

2) forbedre tilgængeligheden i 
Unionen af lægemidler, medicinsk udstyr 
og andre kriserelevante produkter, bidrage 
til bedre adgang til dem og til at gøre dem 
prisoverkommelige og støtte innovation

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) styrke sundhedssystemerne og 
sundhedspersonalet, herunder ved digital 
omstilling og gennem øget integreret og 
koordineret arbejde blandt 
medlemsstaterne, vedholdende 
gennemførelse af bedste praksis og 
datadeling for at øge det generelle 

3) styrke sundhedssystemerne og 
sundhedspersonalet, herunder ved digital 
omstilling og gennem øget integreret og 
koordineret arbejde blandt 
medlemsstaterne, vedholdende 
gennemførelse af bedste praksis og 
omfattende datadeling om alle aspekter af 
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folkesundhedsniveau. sundhed for at øge det generelle 
folkesundhedsniveau.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) støtte foranstaltninger til at sikre 
passende tilgængelighed, adgang til og 
prisoverkommelighed for kriserelevante 
produkter og andre nødvendige 
sundhedsforsyninger

3) støtte foranstaltninger til at sikre 
passende tilgængelighed, adgang til og 
prisoverkommelighed for kriserelevante 
produkter, produkter som er helt 
afgørende for opretholdelsen af en sund 
livsstil og andre helt afgørende 
sundhedsforsyninger

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
 Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) styrke sundhedssystemernes 
virkningsfuldhed, tilgængelighed, 
bæredygtighed og modstandsdygtighed, 
herunder ved at støtte den digitale 
omstilling, anvendelsen af digitale 
værktøjer og tjenester, systemiske 
reformer, gennemførelse af nye 
plejemodeller og universel 
sundhedsdækning, og ved at tackle 
uligheder på sundhedsområdet

(4) styrke sundhedssystemernes 
virkningsfuldhed, tilgængelighed, 
bæredygtighed og modstandsdygtighed, 
herunder ved at støtte den digitale 
omstilling, anvendelsen af digitale 
værktøjer og tjenester, systemiske 
reformer, gennemførelse af nye 
plejemodeller, herunder for levering af 
pleje til ældre og til personer med 
handicap, opnåelse af universel 
sundhedsdækning, som omfatter adgang til 
seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder, og ved at tackle uligheder med 
hensyn til sundhedspleje og levering af 
sundhedsydelser, herunder kønsbaserede 
og intersektionelle uligheder

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
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 Artikel 4 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) støtte foranstaltninger, der har til 
formål at styrke sundhedssystemernes evne 
til at fremme sygdomsforebyggelse og 
sundhedsfremme, patientrettigheder og 
grænseoverskridende sundhedsydelser 
samt fremme af ekspertise hos læger og 
sundhedspersoner

5) støtte foranstaltninger, der har til 
formål at styrke sundhedssystemernes evne 
til at fremme sygdomsforebyggelse, 
sundhedsoplysning, -uddannelse og 
-fremme ud fra et ligestillingsperspektiv, 
patientrettigheder og grænseoverskridende 
sundhedsydelser samt at fremme ekspertise 
hos læger og sundhedspersoner

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) støtte overvågning, forebyggelse, 
diagnosticering samt behandling og pleje af 
ikkeoverførbare sygdomme, navnlig kræft

6) støtte overvågning, forebyggelse, 
diagnosticering samt behandling og pleje af 
ikkeoverførbare sygdomme, navnlig kræft, 
idet der sættes særligt fokus på kræft i de 
reproduktive organer, herunder 
brystkræft

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) støtte foranstaltninger, som sigter 
mod at tackle sundhedsproblemer 
relateret til kønsbaseret vold og støtte 
patienter, der er ofre for kønsbaseret vold

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) støtte udviklingen, gennemførelsen 
og håndhævelsen af EU's 
sundhedslovgivning og tilvejebringe 
sammenlignelige og pålidelige data af høj 
kvalitet med henblik på at understøtte den 
politiske beslutningstagning og 
overvågning samt fremme brugen af 
sundhedskonsekvensanalyser af relevante 
politikker

8) støtte udviklingen, gennemførelsen 
og håndhævelsen af EU's 
sundhedslovgivning og tilvejebringe 
sammenlignelige, pålidelige, omfattende 
data, der er opdelt efter køn og alder, og 
kønsspecifikke data af høj kvalitet med 
henblik på at understøtte den politiske 
beslutningstagning og overvågning, støtte 
leveringen af pleje og reagere på 
uopfyldte medicinske behov samt fremme 
brugen af kønsorienterede 
sundhedskonsekvensanalyser af relevante 
politikker

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) støtte Unionens bidrag til 
internationale og globale 
sundhedsinitiativer.

10) støtte Unionens bidrag til 
internationale og globale 
sundhedsinitiativer, herunder globale 
initiativer, som støtter sikker og rettidig 
levering af og adgang til seksuel og 
reproduktiv sundhed, ydelser og 
rettigheder.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen hører medlemsstaternes 
sundhedsmyndigheder i Styringsgruppen 
vedrørende Sundhedsfremme, 
Sygdomsforebyggelse og Håndtering af 
Ikkeoverførbare Sygdomme om de 
arbejdsplaner, der er udarbejdet for 
programmet, og dets prioriteter og 
strategiske retningslinjer og dets 

Kommissionen hører medlemsstaternes 
sundhedsmyndigheder og de relevante 
ligestillingsorganer i Styringsgruppen 
vedrørende Sundhedsfremme, 
Sygdomsforebyggelse og Håndtering af 
Ikkeoverførbare Sygdomme om de 
arbejdsplaner, der er udarbejdet for 
programmet, og dets prioriteter og 
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gennemførelse. strategiske retningslinjer og dets 
gennemførelse.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsprogrammerne er baseret på en 
kønsspecifik konsekvensanalyse.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Indikatorer indsamles, hvor det er 
relevant, opdelt efter køn.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Evalueringer skal være 
kønsorienterede. Der skal lægges særlig 
vægt på at spore udgifter til mål 
vedrørende ligestilling mellem kønnene.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Bilag I – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Overførsel, tilpasning og udrulning 
af bedste praksis og innovative løsninger 
med etableret EU-merværdi mellem 

b) Overførsel, tilpasning og udrulning 
af bedste praksis og innovative løsninger, 
herunder vedrørende seksuel og 
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medlemsstaterne og landespecifik 
skræddersyet støtte til lande eller grupper 
af lande med de største behov gennem 
finansiering af specifikke projekter, 
herunder parvist samarbejde, 
ekspertrådgivning og peerstøtte.

reproduktiv sundhed og rettigheder og 
andre kønsrelaterede aspekter af sundhed, 
med etableret EU-merværdi mellem 
medlemsstaterne og landespecifik 
skræddersyet støtte til lande eller grupper 
af lande med de største behov gennem 
finansiering af specifikke projekter, 
herunder parvist samarbejde, 
ekspertrådgivning og peerstøtte.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Bilag I – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) ekspertgrupper og paneler, der yder 
rådgivning, data og oplysninger til støtte 
for udvikling og gennemførelse af 
sundhedspolitikker

iii) ekspertgrupper og paneler, der yder 
rådgivning, data og oplysninger til støtte 
for udvikling og gennemførelse af 
sundhedspolitikker; der skal være 
kønsbalance i alle finansierede 
ekspertgrupper og paneler

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Bilag I – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) studier og analyser samt 
videnskabelig rådgivning til støtte for den 
politiske beslutningsproces og støtte til de 
videnskabelige komitéer for 
"Forbrugersikkerhed" og "Sundheds- og 
Miljørisici og Nye Risici". 

iv) studier og analyser samt 
videnskabelig rådgivning til støtte for den 
politiske beslutningsproces og støtte til de 
videnskabelige komitéer for 
"Forbrugersikkerhed" og "Sundheds- og 
Miljørisici og Nye Risici"; alle 
finansierede undersøgelser og analyser 
samt videnskabelig rådgivning skal være 
kønsorienteret

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Bilag I – litra d – nr. i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) gennemførelse, håndhævelse, 
overvågning af Unionens 
sundhedslovgivning og indsats og teknisk 
støtte til gennemførelse af lovkrav

i) gennemførelse, håndhævelse, 
overvågning af Unionens 
sundhedslovgivning, herunder af de 
sundhedsmæssige aspekter af EU-
strategien for ligestilling mellem kønnene, 
og teknisk støtte til gennemførelse af 
lovkrav

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Bilag I – litra e – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) indkøb af varer og tjenesteydelser, 
der er nødvendige for forebyggelse og 
styring af sundhedskriser, og 
foranstaltninger til sikker adgang til disse 
basale varer og tjenesteydelser

iv) indkøb af varer og tjenesteydelser, 
der er helt afgørende for forebyggelse og 
styring af sundhedskriser, og 
foranstaltninger til sikker adgang til disse 
basale varer og tjenesteydelser

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Bilag I – litra e – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) oprettelse og drift af en EU-reserve 
af læger, sundhedspersonale og eksperter 
og af en mekanisme til indsættelse af 
sådant personale og sådanne eksperter, i 
det omfang det er nødvendigt for at 
forebygge eller reagere på en 
sundhedskrise i hele Unionen oprettelse og 
drift af et EU-sundhedsberedskabsteam, 
som skal yde ekspertrådgivning og teknisk 
bistand efter anmodning fra Kommissionen 
i tilfælde af en sundhedskrise

v) oprettelse og drift af en EU-reserve 
af læger, sundhedspersonale og eksperter 
og af en mekanisme til indsættelse af 
sådant personale og sådanne eksperter, i 
det omfang det er nødvendigt for at 
forebygge eller reagere på en 
sundhedskrise i hele Unionen; oprettelse 
og drift af et EU-sundhedsberedskabsteam, 
som skal yde ekspertrådgivning og teknisk 
bistand efter anmodning fra Kommissionen 
i tilfælde af en sundhedskrise; alle 
organer, der oprettes under dette 
program, skal bestå af mindst 50 % 
kvinder og inkludere eksperter i seksuel 
og reproduktiv sundhed og rettigheder og 
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andre kønsrelaterede aspekter af sundhed

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Bilag I – litra g – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) støtte til foranstaltninger 
vedrørende vidensoverførsel og samarbejde 
på EU-plan for at bistå de nationale 
reformprocesser hen imod øget effektivitet, 
tilgængelighed, bæredygtighed og 
modstandsdygtighed, navnlig for at tackle 
de udfordringer, der er udpeget som led i 
det europæiske semester, og for at styrke 
den primære sundhedspleje, styrke 
integrationen af pleje og sigte på universel 
sundhedsdækning og lige adgang til 
sundhedspleje

i) støtte til foranstaltninger 
vedrørende vidensoverførsel og samarbejde 
på EU-plan for at bistå de nationale 
reformprocesser hen imod øget effektivitet, 
tilgængelighed, bæredygtighed, 
modstandsdygtighed og integrering af 
kønsaspektet, navnlig for at tackle de 
udfordringer, der er udpeget som led i det 
europæiske semester, og for at styrke den 
primære sundhedspleje, styrke 
integrationen af pleje og opnåelsen af 
universel sundhedsdækning, som 
indbefatter adgang til seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder og 
lige adgang til sundhedspleje, herunder 
ved at bekæmpe kønsbaserede og 
intersektionelle uligheder i 
sundhedssystemerne

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Bilag I – litra g – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) støtte til at forbedre 
arbejdsvilkårene for lægefagligt personale 
og personale i sundhedsplejen

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Bilag I – litra g – nr. xi
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

xi) støtte til driften af de europæiske 
referencenetværk og etablering og drift af 
nye tværnationale netværk, der fastsættes i 
overensstemmelse med Unionens 
sundhedslovgivning, og støtte til 
medlemsstaternes indsats for at koordinere 
disse netværks aktiviteter med de nationale 
sundhedssystemers drift

xi) støtte til driften af de europæiske 
referencenetværk og etablering og drift af 
nye tværnationale netværk, der fastsættes i 
overensstemmelse med Unionens 
sundhedslovgivning, og støtte til 
medlemsstaternes indsats for at koordinere 
disse netværks aktiviteter med de nationale 
sundhedssystemers drift; alle finansierede 
netværk skal bestå af mindst 50 % kvinder 
og inkludere eksperter i seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder og 
andre kønsrelaterede aspekter af sundhed

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Bilag I – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) foranstaltninger vedrørende 
ydelser inden for seksuel og reproduktiv 
sundhed:
i) støtte medlemsstater og NGO'er i 
forbindelse med fremme og 
tilvejebringelse af universel adgang til 
ydelser inden for seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder, herunder 
familieplanlægning, oplysning og 
uddannelse, og integration af reproduktiv 
sundhed i nationale strategier og 
programmer i overensstemmelse med 
handlingsprogrammet fra den 
internationale konference om befolkning 
og udvikling og 
Beijinghandlingsprogrammet samt 
slutdokumenterne fra deres 
revisionskonferencer og FN's verdensmål 
3 og 5 for bæredygtig udvikling
ii) foranstaltninger, der støtter adgang til 
ydelser inden for seksuel og reproduktiv 
sundhed og dertil hørende lægemidler og 
produkter
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iii) foranstaltninger til støtte for 
kontinuitet i seksuel og reproduktiv 
sundhedspleje (integrerede og 
intersektionelle sundhedsplejestrategier 
for forebyggelse, diagnose, behandling og 
opfølgende behandling)

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Bilag I – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) foranstaltninger, som vedrører 
sundhedsproblemer relateret til 
kønsbaseret vold og støtte til patienter, der 
er ofre for kønsbaseret vold
i) foranstaltninger til forebyggelse og 
begrænsning af vold mod kvinder med 
helbredsproblemer eller handicap
ii) foranstaltninger til støtte for 
sundhedsrelaterede problemer blandt ofre 
for vold mod kvinder, herunder 
tvangssterilisation og tvungen abort
iii) uddannelse og kapacitetsopbygning 
for fagfolk med henblik på at støtte ofre 
for vold mod kvinder
iv) bevidstgørelseskampagner om 
rettigheder og adgang til domstolsprøvelse 
for ofre for vold mod kvinder.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Bilag I – litra i – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) støtte til foranstaltninger, som skal 
sikre, at lægemidler og medicinsk udstyr i 
højere grad er tilgængelige i Unionen, og 
bidrage til, at patienter og 
sundhedssystemer får adgang til dem til en 

iv) støtte til foranstaltninger, som skal 
sikre, at lægemidler og medicinsk udstyr i 
højere grad er disponible og tilgængelige i 
Unionen, og bidrage til, at patienter og 
sundhedssystemer får adgang til dem til en 
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overkommelig pris overkommelig pris

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Bilag I – litra j – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) støtte til den digitale omstilling af 
sundhedspleje og sundhedssystemer, 
herunder gennem benchmarking og 
kapacitetsopbygning med henblik på at 
udbrede innovative værktøjer og 
teknologier, digital opkvalificering af 
sundhedspersonale

ii) støtte til den digitale omstilling af 
sundhedspleje og sundhedssystemer, 
herunder gennem benchmarking og 
kapacitetsopbygning med henblik på at 
udbrede innovative værktøjer og 
teknologier, digital opkvalificering af 
sundhedspersonale, navnlig for at lukke 
den kønsbaserede digitale kløft

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Bilag II – del 1 – nr. III a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

IIIa. Antal foranstaltninger og gode 
praksisser, der direkte bidrager til delmål 
3.7 for bæredygtig udvikling, pr. 
medlemsstat

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Bilag II – del 1 – nr. III b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

IIIb. Antal foranstaltninger og gode 
praksisser, der direkte bidrager til 
verdensmål 5 for bæredygtig udvikling, 
pr. medlemsstat

Ændringsforslag 64
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Forslag til forordning
Bilag II – del 1 – nr. III c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

IIIc. Budget bevilget til foranstaltninger 
og gode praksisser, der direkte bidrager til 
delmål 3.7 for bæredygtig udvikling, pr. 
medlemsstat

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Bilag II – del 1 – nr. III d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

IIId. Budget bevilget til foranstaltninger 
og gode praksisser, der direkte bidrager til 
verdensmål 5 for bæredygtig udvikling, 
pr. medlemsstat

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Bilag II – del 2 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Seksuelt overførte infektioner

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Bilag II – del 2 – nr. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a. Den kønsbestemte lønforskel i 
arbejdsstyrken på sundhedsområdet
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