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Alteração  1 
Cristian-Silviu Bușoi, Françoise Grossetête, Peter Liese e outros 
 

Relatório A8-0142/2015 
Piernicola Pedicini 
Cuidados de saúde mais seguros na Europa 

COM(2014)0371 – 2014/2207(INI) 

Proposta de resolução 
N.º 5 
 

Proposta de resolução Alteração 

5. Exorta os Estados-Membros a 

assegurarem, neste período de crise 

económica, que os sistemas de saúde não 

sejam afetados pelas medidas de 

austeridade e continuem a ser financiados 

adequadamente e, em particular, a evitarem 

as medidas mais nocivas, tais como a 

poupança de curto prazo, que conduzirá a 

elevados custos a médio e longo prazo, e a 

concentrarem-se no contínuo 

desenvolvimento de sistemas de saúde de 

elevada qualidade e eficiência; solicita aos 

Estados-Membros que garantam a 

existência de um número suficiente de 

profissionais de saúde especializados na 

prevenção e no controlo de infeções, assim 

como na higiene hospitalar, em prol de 

uma abordagem mais centrada no doente; 

5. Exorta os Estados-Membros a 

assegurarem, neste período de crise 

económica, que a segurança dos doentes 

não seja afetada pelas medidas de 

austeridade e que os sistemas de saúde 

continuem a ser financiados 

adequadamente e, em particular, a evitarem 

as medidas mais nocivas, tais como a 

poupança de curto prazo, que conduzirá a 

elevados custos a médio e longo prazo, e a 

concentrarem-se no contínuo 

desenvolvimento de sistemas de saúde de 

elevada qualidade e eficiência; solicita aos 

Estados-Membros que garantam a 

existência de um número suficiente de 

profissionais de saúde especializados na 

prevenção e no controlo de infeções, assim 

como na higiene hospitalar, em prol de 

uma abordagem mais centrada no doente; 

Or. en 
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Alteração  2 
Cristian-Silviu Bușoi, Françoise Grossetête, Peter Liese e outros 
 

Relatório A8-0142/2015 
Piernicola Pedicini 
Cuidados de saúde mais seguros na Europa 

COM(2014)0371 – 2014/2207(INI) 

Proposta de resolução 
N.º 80-A (novo) 
 

Proposta de resolução Alteração 

  80-A. Solicita à Comissão que equacione 

a possibilidade de criar um 

enquadramento legislativo capaz de 

promover o desenvolvimento de novos 

antibióticos, por exemplo sob a forma de 

um instrumento que regule os antibióticos 

para uso humano análogo àquele que já 

foi proposto em relação aos antibióticos 

para uso animal;  

Or. en 

 

 


