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Spoštovani, 
 
»Evropski parlament je danes sprejel dva izredno pomembna zakonodajna predloga, ki sta del snovanja 
skupne zdravstvene unije EU. Z obnovitvijo in okrepitvijo mandata Evropskega centra za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni (ECDC) mu omogočamo, da bo v svojem delovanju zadolžen za spremljanje, 
ocenjevanje in inšpekcijski pregled držav članic z namenom zagotavljanja enotne podpore odzivanja ob 
primeru izbruha bolezni v eni državi na bolezen v vseh ostalih članicah. Nov mandat agenciji omogoča 
sodelovanje z državami pri razvoju standardiziranih postopkov zbiranja podatkov, njihove ustrezne 
digitalizacije in uporabe. To je izredno pomembno, saj je ravno vzdrževanje podatkovne baze tisto, ki v boju 
proti boleznim in pri njihovem spremljanju omogoča razvoj učinkovitih ukrepov. Kljub sprejetim ukrepom pa 
države članice ohranjajo jasno stališče, da zdravje še vedno sodi v njihovo pristojnost, zato je pomembno, da 
agencijam, kot je ECDC, tudi v prihodnosti zagotavljamo neodvisnost. S sprejetjem uredbe o resnih čezmejnih 
grožnjah za zdravje smo razširili njene pristojnosti onkraj nalezljivih bolezni tako, da sedaj upošteva vse vrste 
nevarnosti za zdravje (kot sta okolje in prehrana). Nadalje krepi načrtovanje pripravljenosti, ustrezno 
izmenjavo podatkov in ocenjevanje zdravstvenega stanja na ravni Unije, tudi prek vzpostavljenih nacionalnih 
načrtov varovanja javnega zdravja. V svojem delovanju sem ničkolikokrat opozorila, da moramo poskrbeti, da 
pri zagotavljanju kvalitete zdravniške oskrbe ter kakovosti medicinskih pripomočkov in zdravil ne prihaja do 
diskriminacije med državami članicami, zato pozdravljam jasno določanje pravil skupnega naročanja zdravil 
in medicinskih pripomočkov, ki jih uredba zajema. Veseli me tudi, da smo v uredbi dosegli zagotavljanje 
pristopa »eno zdravje«, s katerim bomo pomagali državam članicam pri zmanjševanju neenakosti v zdravju 
ter pri vključevanju preventive v boju proti resnim čezmejnim nevarnostim. Ta pristop bo služil tudi kot 
mehanizem za zagotovitev dostopa zdravstvenih ukrepov za podeželje, oddaljene in najbolj oddaljene regije, 
ki se bodo financirale iz sklada RescEU.« 
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