Europakommisjonen foreslår disse tiltakene:
Forsterket koordinert respons på EU-nivå
 ECDC skal utarbeide anbefalte tiltak sammen med sine risikovurderinger
 Kommisjonen skal kunne vedta kommisjonsanbefalinger om tiltak
 EU skal kunne erklære en krisesituasjon og gi råd om tiltak, støttet av en uavhengig
rådgivende komité
Medisinske mottiltak
 En forsterket avtale om felles anskaffelser som omfatter land utenfor EU (EØS- og
kandidatland)
 Opprette en permanent styringsgruppe i EMA for medisinske mangelsituasjoner
 Opprette en tilsvarende styringsgruppe for medisinsk utstyr i EMA
 Opprette et ekspertpanel i EMA for høyrisiko-medisinsk utstyr
 En sterkere infrastruktur i EU for kliniske studier (EMA og ECDC)
 Utvikle en vaksineovervåkingsplattform (EMA og ECDC)
Beredskap og respons – planlegging og -rapportering
 Utvikle en samlet EU-plan for beredskap og respons ved en helsekrise/pandemi
 Utvikle og iverksette nasjonale beredskaps- og responsplaner basert på felles strukturer,
standarder og indikatorer
 Styrket medlemslandsrapportering om status knyttet til EUs revisjonsprosesser
 Økt åpenhet om Kommisjonens utvikling av rapporter, inkludert utfallet av
medlemsstatsgjennomganger og –anbefalinger
 Jevnlige folkehelse- og tverrsektorielle stresstester på nasjonalt og EU-plan med korrigerende
tiltak i bakkant

Etablere et Teknisk støtte-instrument for å bidra til opplæring og erfaringsutveksling mellom
helse- og folkehelsepersonell
 Støtte til medlemslandenes styrking av egne helsesystemer gjennom samarbeid, utveksling
av erfaringer, teknisk støtte og finansiering fra EU-programmer
Epidemiologisk overvåking
 Utvikle et epidemiologisk overvåkingssystem på EU-nivå (ECDC)
 Øke ECDCs tilgang til helsedata for bruk i forskning og i epidemiologisk øyemed, innen
rammen av European Health Data Space
 Styrket overvåkning knyttet til andre informasjonskilder (forskning, miljø, transport, handel,
økonomiske data mv.)
 Mer detaljert og hyppigere rapportering av helse- og ytelsesdata fra medlemslandene (for
eksempel om sykehuskapasitet, intensivkapasitet, tilgang til helsepersonell)
Laboratoriefunn, testing og kontaktsporing
 Opprette et nettverk for referanselaboratorier i EU for å bidra til felles tilnærminger til
diagnostikk, serologisk testing, testmetoder
 Opprette et nettverk for blodgiving, transplantasjon og assistert befruktning
 Utvikle et robust system for automatisk kontaktsporing, med bruk av moderne teknologi
Kapasitet til tidlig varsling og risikovurdering
 Utvikle et nytt risikovurderingssystem for alle typer hendelser, inkludert hurtige og tilpassete
anbefalinger for responstiltak som medlemslandene bør ta i bruk
Internasjonalt samarbeid og koordinering

Opprette en EU helse-task force i ECDC som kan mobiliseres og sendes ut for å understøtte
lokal respons i helsekriser i medlemslandene og ellers i verden
 Lage et rammeverk for å sette inn ovennevnte task force i WHOs helsekriseprogrammekanisme, Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) og Union Civil Response
Mechanism
 Utvikle feltresponskapabiliteter og krisestyringsekspertise hos ansatte i ECDC, EU- og EØSmedlemsland, søkerland og naboskapsland, på henvendelse fra Kommisjonen


En EU-myndighet for helsekriseberedskap og -respons (HERA)
 Kommisjonen vil i 2021 gjennomføre en konsekvensvurdering og åpen høring om
opprettelsen av et dedikert EU-byrå på dette området, og senere samme år fremme forslag om
opprettelsen av HERA. Ambisjonen er at HERA skal kunne være operativt i 2023.

