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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind instituirea unui program „Sănătate pentru creștere economică”, al treilea 
program multianual de acțiune a UE în domeniul sănătății pentru perioada 2014-2020
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2011)0709),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 168 alineatul (5) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0399/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 februarie 20121,

– având în vedere avizul Comitetului regiunilor din ... 2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru bugete, precum și cel al Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. subliniază că s-ar putea dovedi necesară adaptarea sumelor indicate în cadrul prezentei 
proceduri legislative în funcție de pachetul financiar alocat programului „Sănătate pentru 
creștere economică” în cadrul negocierilor actuale cu privire la cadrul financiar 
multianual;  

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial. 
2 …. 
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI 
AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI 
AL CONSILIULUI

instituirea unui program „Sănătate pentru 
creștere economică”, al treilea program 
multianual de acțiune a UE în domeniul 
sănătății pentru perioada 2014-2020

instituirea unui program „Sănătate și 
creștere economică”, al treilea program 
multianual de acțiune al UE în domeniul 
sănătății pentru perioada 2014-2020

(Prezentul amendament se aplică
întregului text; adoptarea sa impune 
adaptări tehnice în întregul text.)

Or. fr

Justificare

Sănătatea nu se reduce numai la o logică de creștere economică. Prin urmare, este indicat să 
se înlocuiască titlul „Sănătate pentru creștere economică”, disociind aceste două noțiuni. 
„Sănătate și creștere economică” ar fi mai  potrivit.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este necesară continuarea eforturilor în 
vederea îndeplinirii cerințelor stabilite la 
articolul 168 din tratat. Promovarea unei 
stări bune de sănătate la nivelul UE este 
parte integrantă din „Europa 2020: O 
strategie europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii”. Menținerea unei populații 
sănătoase și active mai mult timp va avea 
efecte pozitive generale asupra sănătății și 
un impact pozitiv asupra productivității și 
competitivității, reducând, în același timp, 
presiunile asupra bugetelor naționale. 
Inovarea în domeniul sănătății contribuie

(2) Este necesară continuarea eforturilor în 
vederea îndeplinirii cerințelor stabilite la 
articolul 168 din tratat. Promovarea unei 
stări bune de sănătate la nivelul UE este 
parte integrantă din „Europa 2020: O 
strategie europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii”. Menținerea unei populații 
sănătoase și active mai mult timp va avea 
efecte pozitive generale asupra sănătății și 
un impact pozitiv asupra productivității și 
competitivității, reducând, în același timp, 
presiunile asupra bugetelor naționale. 
Susținerea și recunoașterea inovării în 
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la abordarea cu succes a provocării 
reprezentate de sustenabilitate în acest 
sector în contextul schimbărilor 
demografice, iar acțiunile în vederea 
reducerii inegalităților în domeniul 
sănătății sunt importante pentru a obține o 
„creștere economică favorabilă 
incluziunii”. Este oportun în acest context 
să se stabilească un program „Sănătate 
pentru creștere economică”, al treilea 
program de acțiune a UE în domeniul 
sănătății (2014-2020) (denumit în 
continuare „programul”).

domeniul sănătății contribuie la abordarea 
cu succes a provocării reprezentate de 
sustenabilitate în acest sector în contextul 
schimbărilor demografice, iar acțiunile în 
vederea reducerii inegalităților în domeniul 
sănătății sunt importante pentru a obține o 
„creștere economică favorabilă 
incluziunii”. Este oportun în acest context 
să se stabilească un program „Sănătate 
pentru creștere economică”, al treilea 
program de acțiune a UE în domeniul 
sănătății (2014-2020) (denumit în 
continuare „programul”).

Or. fr

Justificare

Inovarea trebuie încurajată prin măsuri adaptate.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Inovarea în domeniul sănătății în ceea 
ce privește produsele și serviciile, 
organizarea și furnizarea de asistență 
medicală are potențialul de a mări calitatea 
asistenței medicale acordate pacienților și 
de a răspunde la nevoile nesatisfăcute, 
îmbunătățind totodată și eficiența din 
punctul de vedere al costurilor și 
sustenabilitatea asistenței. Prin urmare, 
programul ar trebui să faciliteze aplicarea 
inovării în domeniul asistenței medicale.

(7) Inovarea în domeniul sănătății în ceea 
ce privește produsele și serviciile, 
organizarea și furnizarea de asistență 
medicală are potențialul de a mări calitatea 
asistenței medicale acordate pacienților și 
de a răspunde la nevoile nesatisfăcute, 
îmbunătățind totodată și eficiența din 
punctul de vedere al costurilor și 
sustenabilitatea asistenței. Prin urmare, 
programul ar trebui să faciliteze aplicarea 
inovării în domeniul asistenței medicale și 
să promoveze introducerea unei politici 
industriale care să urmărească 
dezvoltarea industriilor sănătății în 
Uniune. 

Or. fr
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Justificare

Uniunea Europeană ar trebui să pună în aplicare, în parteneriat cu toți actorii, o veritabilă 
politică industrială în vederea susținerii și dezvoltării cercetării și a inovării în sectorul 
sănătății.   

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În contextul îmbătrânirii societății, 
investițiile bine direcționate de promovare 
a sănătății și de prevenire a bolilor pot duce 
la creșterea numărului de „ani de viață 
sănătoasă” și, astfel, pot permite 
persoanelor în vârstă să continue să 
lucreze, pe măsură ce înaintează în vârstă. 
Bolile cronice sunt responsabile pentru mai 
mult de 80 % din mortalitatea prematură 
din UE. Prin identificarea, difuzarea și 
promovarea utilizării celor mai bune 
practici validate pentru măsuri de prevenire 
eficace din punctul de vedere al costurilor 
axate pe principalii factori de risc, și 
anume fumatul, abuzul de alcool și 
obezitatea, precum și HIV/SIDA, 
programul va contribui la prevenirea 
bolilor și promovarea unei stări bune de 
sănătate, ținând cont, de asemenea, de 
factori subiacenți de natură socială și de 
mediu.

(10) În contextul îmbătrânirii societății, 
investițiile bine direcționate de promovare 
a sănătății și de prevenire a bolilor pot duce 
la creșterea numărului de „ani de viață 
sănătoasă” și, astfel, pot permite 
persoanelor în vârstă să continue să 
lucreze, pe măsură ce înaintează în vârstă. 
Bolile cronice sunt responsabile pentru mai 
mult de 80 % din mortalitatea prematură 
din UE. Prin identificarea, difuzarea și 
promovarea utilizării celor mai bune 
practici validate pentru măsuri de prevenire 
eficace din punctul de vedere al costurilor 
axate pe principalii factori de risc, și 
anume fumatul, abuzul de alcool, stilul de 
viață sedentar, obiceiurile alimentare 
nesănătoase, obezitatea, programul va 
contribui la prevenirea bolilor, în special a 
celor care provoacă alterarea, respectiv 
pierderea funcțiilor cognitive și fizice și 
promovarea unei stări bune de sănătate, 
ținând cont, de asemenea, de factori 
subiacenți de natură socială și de mediu.

Or. fr

Justificare

Pentru o prevenire corespunzătoare și eficientă a bolilor cronice, trebuie luați în considerare 
toți factorii de risc. 
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Programul ar trebuie să fie pus în 
aplicare cu respectarea deplină a 
principiului transparenței și cu un 
echilibru rezonabil între obiectivele sale. 
Acțiunile corespunzătoare vizate de 
obiectivele specifice ale programului, cu o 
valoare adăugată clară la nivelul UE, ar 
trebui să fie selectate și finanțate în cadrul 
programului. Programele de lucru anuale ar 
trebui să stabilească, în special, criteriile 
esențiale de selecție aplicabile potențialilor 
beneficiari, în conformitate cu 
regulamentul financiar, pentru a se asigura 
că acestea au capacitatea financiară și 
operațională de a întreprinde activități 
finanțate în cadrul programului, și, dacă 
este cazul, dovezile cerute pentru a 
demonstra independența lor.

(23) Programul ar trebui să fie pus în 
aplicare cu respectarea deplină a 
principiului transparenței. Repartizarea 
creditelor bugetare între obiective ar 
trebui să fie proporțională cu avantajele 
previzibile ale acestora în ceea ce privește 
îmbunătățirea stării de sănătate a 
cetățenilor Uniunii. Astfel, nu este indicat 
să se efectueze o ierarhizare a diverselor 
obiective ale programului. Acțiunile 
corespunzătoare vizate de obiectivele 
specifice ale programului, cu o valoare 
adăugată clară la nivelul UE, ar trebui să 
fie selectate și finanțate în cadrul 
programului. Programele de lucru anuale ar 
trebui să stabilească, în special, criteriile 
esențiale de selecție aplicabile potențialilor 
beneficiari, în conformitate cu 
regulamentul financiar, pentru a se asigura 
că acestea au capacitatea financiară și 
operațională de a întreprinde activități 
finanțate în cadrul programului, și, dacă 
este cazul, dovezile cerute pentru a 
demonstra independența lor.

Or. fr

Justificare

Clasarea obiectivelor prin atribuirea câte unui pachet financiar prestabilit ar putea restrânge 
sfera de acțiune a anumitor proiecte.  

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele generale ale programului Obiectivele generale ale programului
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„Sănătate pentru creștere economică” sunt 
să colaboreze cu statele membre pentru a 
încuraja inovarea în domeniul asistenței 
medicale și pentru a spori sustenabilitatea 
sistemelor de sănătate, pentru a îmbunătăți 
sănătatea cetățenilor UE și pentru a-i 
proteja de amenințări transfrontaliere la 
adresa sănătății.

„Sănătate pentru creștere economică” sunt 
să colaboreze cu statele membre pentru a 
încuraja inovarea în domeniul asistenței 
medicale și pentru a spori sustenabilitatea 
sistemelor de sănătate, pentru a face față 
încercărilor de ordin sanitar, social și 
economic generate de îmbătrânirea 
populației și înmulțirea cazurilor de boli 
cronice, pentru a îmbunătăți sănătatea 
cetățenilor UE și pentru a-i proteja de 
amenințări transfrontaliere la adresa 
sănătății.

Or. fr

Justificare

Această schimbare a structurii demografice prezintă o serie de probleme și provocări, atât 
pentru economie, cât și pentru societate.    

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest obiectiv va fi evaluat în special prin
creșterea numărului statelor membre care 
utilizează instrumentele și mecanismele 
elaborate și recomandările formulate.

Acest obiectiv va fi evaluat în special prin
rezultatele înregistrate în sistemele de 
sănătate ale statelor membre.

Or. fr

Justificare

Obiectivele programului trebuie evaluate în funcție de niște indicatori relevanți, cum ar fi 
rezultatele obținute în ceea ce privește speranța de viață în diversele state membre.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Identificarea, difuzarea și promovarea 3. Identificarea, difuzarea și promovarea 
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utilizării celor mai bune practici validate 
pentru măsuri de prevenire eficace din 
punctul de vedere al costurilor prin 
abordarea factorilor de risc de importanță 
majoră, și anume fumatul, abuzul de alcool 
și obezitatea, precum și HIV/SIDA, cu 
accent pe dimensiunea transfrontalieră, 
pentru a preveni bolile și pentru a promova 
starea bună de sănătate.

utilizării celor mai bune practici validate 
pentru măsuri de prevenire eficace din 
punctul de vedere al costurilor prin 
abordarea factorilor de risc de importanță 
majoră, și anume fumatul, abuzul de 
alcool, obiceiurile alimentare 
nesănătoase, stilul de viață sedentar și 
obezitatea, cu accent pe dimensiunea 
transfrontalieră, pentru a preveni bolile și 
pentru a promova starea bună de sănătate.

Or. fr

Justificare

Pentru o prevenire corespunzătoare și eficace a bolilor cronice, trebuie luați în considerare 
toți factorii de risc. 

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest obiectiv va fi evaluat în special prin 
creșterea numărului statelor membre 
implicate în promovarea unei stări bune de 
sănătate și prevenirea bolilor, utilizând 
cele mai bune practici validate.

Acest obiectiv va fi evaluat în special prin 
creșterea numărului acțiunilor și a 
măsurilor legislative adoptate de statele
membre implicate în promovarea unei stări 
bune de sănătate și prevenirea bolilor
cronice.

Or. fr

Justificare

Obiectivele programului trebuie evaluate în raport cu indicatori relevanți din diferite state 
membre.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele menționate la articolul 3 se Obiectivele menționate la articolul 3 se 
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realizează prin acțiunile enumerate mai jos, 
în conformitate cu prioritățile stabilite în 
programul de lucru menționat la articolul 
11 din prezentul regulament.

realizează prin acțiunile enumerate în 
anexa I, în conformitate cu prioritățile 
stabilite în programul de lucru menționat la 
articolul 11 din prezentul regulament.

1) Contribuția la sisteme de sănătate 
inovatoare și sustenabile:
1.1. Dezvoltarea cooperării la nivel UE 
privind evaluarea tehnologiei medicale în 
contextul Directivei 2011/24/UE privind 
aplicarea drepturilor pacienților în cadrul 
asistenței medicale transfrontaliere; 
1.2. Promovarea aplicării inovării în 
domeniul sănătății și al e-sănătății prin 
creșterea interoperabilității aplicațiilor de 
e-sănătate;
1.3. Sprijinirea sustenabilității forței de 
muncă în domeniul sănătății din UE prin 
promovarea de previziuni și planificări 
eficace și strategii eficiente de recrutare și 
de menținere;
1.4. Oferirea de expertiză statelor membre 
pentru a sprijini reformele sistemelor de 
sănătate;
1.5 sprijinirea parteneriatului european 
pentru inovare privind îmbătrânirea 
activă și în condiții bune de sănătate, un 
proiect-pilot din cadrul inițiativei 
emblematice a Strategiei Europa 2020: O 
Uniune a inovării; 
1.6 acțiunile necesare în conformitate cu 
obiectivele legislației UE sau care 
contribuie la acestea în domeniul 
dispozitivelor medicale, precum și 
dispoziții de evaluare a tehnologiei în 
domeniul sănătății și e-sănătății în 
legislația privind asistența medicală 
transfrontalieră;
1.7 promovarea unui sistem de cunoaștere 
în materie de sănătate, inclusiv comitete 
științifice, pentru a contribui la luarea 
deciziilor pe bază de dovezi.
2) Creșterea accesului la asistență 
medicală mai bună și mai sigură pentru 
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cetățeni: 
2.1. Instituirea de rețele europene de 
referință pentru acreditare și sprijin; 
2.2. Acțiuni de sprijin privind bolile rare, 
inclusiv crearea de rețele europene de 
referință (în conformitate cu punctul 2.1), 
informații și registre bazate pe criteriile 
comune pentru acreditare;
2.3. Consolidarea colaborării privind 
siguranța pacienților și calitatea asistenței 
medicale, prin creșterea disponibilității 
informațiilor pentru pacienți, schimbul de 
cele mai bune practici și elaborarea de 
ghiduri; o acțiune de sprijin privind 
asistența și cercetarea în cazul bolilor 
cronice, inclusiv elaborarea de ghiduri 
europene;
2.4. Elaborarea de ghiduri pentru a 
îmbunătăți utilizarea prudentă a 
antimicrobienelor în medicina umană și 
pentru a reduce practicile care duc la 
creșterea rezistenței la antimicrobiene;
2.5. Acțiunile necesare în conformitate cu 
obiectivele legislației UE sau care 
contribuie la acestea în domeniul 
țesuturilor și celulelor, sângelui, 
organelor, drepturilor pacienților în 
cadrul asistenței medicale transfrontaliere 
și al medicamentelor;
2.6. Promovarea unui sistem de 
cunoaștere în materie de sănătate pentru 
a contribui la luarea deciziilor pe bază de 
dovezi.
3) Promovarea unei stări bune de 
sănătate și prevenirea bolilor:
3.1. Schimbul de cele mai bune practici 
privind aspecte esențiale din domeniul 
sănătății, precum prevenirea fumatului, 
abuzul de alcool și obezitatea;
3.2. Sprijinirea prevenirii bolilor cronice, 
inclusiv a cancerului, prin schimbul de 
cunoștințe și de cele mai bune practici și 
elaborarea de activități comune;



PR\899810MTRO.doc 13/24 PE486.116v02-00

RO

3.3. Acțiunile necesare în conformitate cu 
obiectivele legislației UE sau care 
contribuie la acestea în domeniul 
produselor din tutun și al publicității 
aferente;
3.4. Promovarea unui sistem de 
cunoaștere în materie de sănătate, pentru 
a contribui la luarea deciziilor pe bază de 
dovezi.
4) Protejarea cetățenilor împotriva 
amenințărilor transfrontaliere la adresa 
sănătății:
4.1. Consolidarea pregătirii și reacției la 
amenințările transfrontaliere grave la 
adresa sănătății;
4.2. Îmbunătățirea capacității de evaluare 
a riscurilor prin furnizarea unor 
capacități suplimentare pentru expertiză 
științifică și determinarea situației actuale 
a evaluărilor;
4.3. Sprijinirea dezvoltării capacității 
împotriva amenințărilor la adresa 
sănătății în statele membre prin, printre 
altele, elaborarea planificării și 
coordonării pregătirii și reacției, abordări 
comune privind vaccinarea, elaborarea de 
ghiduri și mecanisme pentru achiziții
publice comune de mijloace medicale de 
contracarare;
4.4. Acțiunile necesare în conformitate cu 
obiectivele legislației UE sau care 
contribuie la acestea în domeniul bolilor 
transmisibile și al altor amenințări la 
adresa sănătății;
4.5. Promovarea unui sistem de 
cunoaștere în materie de sănătate pentru 
a contribui la luarea deciziilor pe bază de 
dovezi. 
O descriere mai detaliată a conținutului 
acestor acțiuni este inclusă în anexa I. O
listă indicativă a legislației relevante este 
prevăzută în anexa II la prezentul 
regulament.

O listă indicativă a legislației relevante este 
prevăzută în anexa II la prezentul 
regulament.
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Or. fr

Justificare

Este inutilă repetarea, la articolul 4, a acțiunilor admisibile reluate mai în detaliu la anexa I.  

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acțiuni cu o valoare adăugată clară la 
nivelul UE cofinanțate de către alte 
organisme publice sau private, astfel cum 
sunt menționate la articolul 8 alineatul (1), 
inclusiv organizațiile internaționale active 
în domeniul sănătății; și pentru cele din 
urmă, după caz, pot fi atribuite subvenții, 
fără o cerere de propuneri anterioară, 
justificată în mod corespunzător în 
programele de lucru anuale;

(b) acțiuni cu o valoare adăugată clară la 
nivelul UE cofinanțate de către alte 
organisme publice sau private, astfel cum 
sunt menționate la articolul 8 alineatul (1), 
inclusiv organizațiile internaționale active 
în domeniul sănătății; și pentru cele din 
urmă, după caz, pot fi atribuite subvenții, 
fără o cerere de propuneri anterioară, 
justificată în mod corespunzător în 
programele de lucru anuale, în 
conformitate cu  regulamentul financiar 
al UE și cu normele sale de punere în 
aplicare;

Or. fr

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) acțiunile cofinanțate de către 
organizațiile internaționale active în 
domeniul sănătății, fără cerere de propuneri 
anterioară justificată în mod corespunzător.

(g) acțiunile cofinanțate de către 
organizațiile internaționale active în 
domeniul sănătății, fără cerere de propuneri 
anterioară justificată în mod corespunzător, 
în conformitate cu regulamentul 
financiar al UE și cu normele sale de 
punere în aplicare.

Or. fr



PR\899810MTRO.doc 15/24 PE486.116v02-00

RO

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.3. Forța de muncă în domeniul sănătății:
elaborarea de previziuni și planificări 
eficace privind forța de muncă în domeniul 
sănătății în ceea ce privește numărul, 
domeniul de activitate și competențele, 
monitorizarea mobilității (în cadrul 
Uniunii) și migrarea profesioniștilor din 
domeniul sănătății, stabilirea de strategii 
eficiente de recrutare și de menținere și 
dezvoltare a capacității.

1.3. Forța de muncă în domeniul sănătății:
elaborarea de previziuni și planificări 
eficace privind forța de muncă în domeniul 
sănătății în ceea ce privește numărul, 
domeniul de activitate și adecvarea 
formărilor cu competențele necesare, 
monitorizarea mobilității (în cadrul 
Uniunii) și migrarea profesioniștilor din 
domeniul sănătății, stabilirea de strategii 
eficiente de recrutare și de menținere și 
dezvoltare a capacității, ținând cont în 
special de problematica dependenței și a 
îmbătrânirii populației și evaluând 
periodic aceste noi necesități.

Or. fr

Justificare

Ar trebui depuse eforturi deosebite pentru formarea forței de muncă din domeniul sănătății 
prin dezvoltarea unei strategii eficace în vederea atingerii nivelului de excelență și a 
satisfacerii diferitelor necesități ale profesioniștilor din Uniunea Europeană.    

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4. Luarea de decizii privind reformele 
sistemelor de sănătate: instituirea unui 
mecanism pentru punerea în comun a 
expertizei la nivelul Uniunii, pentru a oferi 
recomandări competente și bazate pe 
dovezi privind investițiile efective și 
eficiente în domeniul sănătății publice și 
sistemele de sănătate. Facilitarea aplicării 
rezultatelor proiectelor de cercetare 

1.4. Luarea de decizii privind reformele 
sistemelor de sănătate: instituirea unui 
mecanism pentru punerea în comun a 
expertizei la nivelul Uniunii, pentru a oferi 
recomandări competente și bazate pe 
dovezi privind investițiile efective și 
eficiente în domeniul sănătății publice și 
sistemele de sănătate, promovând în 
același timp competitivitatea părților 
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sprijinite în cadrul celui de-al șaptelea 
program-cadru și pe termen mai lung 
activitățile care vor fi întreprinse în 
viitoarele programe de cercetare și inovare 
pentru perioada 2014-2020 (Orizont 2020).

implicate.  Facilitarea aplicării rezultatelor 
proiectelor de cercetare sprijinite în cadrul 
celui de-al șaptelea program-cadru și pe 
termen mai lung activitățile care vor fi 
întreprinse în viitoarele programe de 
cercetare și inovare pentru perioada 2014-
2020 (Orizont 2020).

Or. fr

Justificare

Reformele sistemelor de sănătate ar trebui să ia în considerare o viziune pe termen mediu și 
lung asupra actorilor sociali și economici. 

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.5. Sprijin pentru parteneriatul european 
pentru inovare privind îmbătrânirea activă 
și în condiții bune de sănătate în cele trei 
teme ale sale: inovare în domeniul 
conștientizării, prevenirii și diagnosticării 
timpurii;  inovare în domeniul 
tratamentului curativ și asistenței și inovare 
pentru îmbătrânirea activă și o viață 
independentă.

1.5. Sprijin pentru parteneriatul european 
pentru inovare privind îmbătrânirea activă 
și în condiții bune de sănătate în cele trei 
teme ale sale: inovare în domeniul 
conștientizării, prevenirii și diagnosticării 
timpurii;  inovare în domeniul 
tratamentului curativ și asistenței, în 
special cele legate de bolile 
neurodegenerative și inovare pentru 
îmbătrânirea activă și o viață independentă.

Or. fr

Justificare

Acest parteneriat trebuie, de asemenea, să accelereze soluțiile inovatoare în materie de 
tratamente și de asistență în cazul bolilor neurodegenerative.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4. Siguranță: îmbunătățirea utilizării 
prudente a agenților antimicrobieni în cazul 
medicamentelor și reducerea practicilor 
care duc la creșterea rezistenței la 
antimicrobiene; reducerea poverii 
infecțiilor rezistente și a infecțiilor asociate 
asistenței medicale și garantarea 
disponibilității unor antimicrobiene 
eficace.

2.4. Siguranță: îmbunătățirea utilizării 
prudente a agenților antimicrobieni în cazul 
medicamentelor și reducerea practicilor 
care duc la creșterea rezistenței la 
antimicrobiene, în special în mediul 
spitalicesc, reducerea poverii infecțiilor 
rezistente și a infecțiilor asociate asistenței 
medicale și garantarea disponibilității unor 
antimicrobiene eficace, mai ales prin 
verificarea minuțioasă a dozării acestora, 
a duratei tratamentului și a asocierii cu 
alte medicamente.

Or. fr

Justificare

Este necesar să se pună accentul pe mediul spitalicesc, în care propagarea infecțiilor ar 
putea fi evitată prin punerea în aplicare a unor măsuri de sănătate orientate în acest sens. 
Acest lucru ar avea drept consecință limitarea numărului de infecții, a consumului de 
antibiotice și limitarea dezvoltării rezistenței la aceste antibiotice.    

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.6

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.6. Promovarea unui sistem de cunoaștere 
în materie de sănătate pentru a contribui la 
luarea deciziilor pe bază de dovezi, 
inclusiv colectarea și analiza datelor 
privind sănătatea și difuzarea pe scară largă 
a rezultatelor programului.

2.6. Promovarea unui sistem de cunoaștere 
în materie de sănătate pentru a contribui la 
luarea deciziilor pe bază de dovezi, 
inclusiv colectarea și analiza datelor 
privind sănătatea și difuzarea pe scară largă 
a rezultatelor programului și susținerea 
eforturilor de actualizare periodică a 
acestor date și de îmbunătățire a 
comparabilității acestora între statele 
membre.
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Or. fr

Justificare

Lipsa de date comparabile între statele membre și Uniunea Europeană constituie un obstacol 
major în calea continuării politicilor eficace din punct de vedere social și economic și viabile 
în materie de sănătate.      

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.6a. Susținerea dezvoltării unei politici 
industriale europene care să promoveze 
competitivitatea industriilor de sănătate în 
vederea îmbunătățirii inovării și creșterii 
accesului pacienților la medicamente mai 
sigure și mai eficace.

Or. fr

Justificare

Uniunea Europeană ar trebui să pună în aplicare, în parteneriat cu toți actorii, o veritabilă 
politică industrială în vederea susținerii și dezvoltării cercetării și a inovării în sectorul 
sănătății.   

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1. Măsuri de promovare și de prevenire 
eficace din punctul de vedere al costurilor:
aceasta va cuprinde acțiuni în vederea 
înființării de rețele și parteneriate 
paneuropene care angajează o gamă largă 
de actori în comunicare și acțiuni de 
sensibilizare cu privire la aspecte esențiale 
din domeniul sănătății, precum prevenirea 
fumatului, abuzul de alcool, abordarea
obezității; cu accent pe dimensiunea 

3.1. Măsuri de promovare și de prevenire 
eficace din punctul de vedere al costurilor:
aceasta va cuprinde acțiuni în vederea 
înființării de rețele și parteneriate 
paneuropene care angajează o gamă largă 
de actori în comunicare și acțiuni de 
sensibilizare cu privire la aspecte esențiale 
din domeniul sănătății, precum prevenirea 
fumatului, abuzul de alcool, dar și 
obiceiurile alimentare nesănătoase și 
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transfrontalieră și pe statele membre cu 
acțiune redusă sau chiar inexistentă privind 
aceste aspecte.

stilul sedentar în cadrul combaterii
obezității; cu accent pe dimensiunea 
transfrontalieră și pe statele membre cu 
acțiune redusă sau chiar inexistentă privind 
aceste aspecte.

Or. fr

Justificare

Pentru o prevenire corespunzătoare și eficientă a bolilor cronice, trebuie luați în considerare 
toți factorii de risc. 

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2. Boli cronice: sprijinirea cooperării 
europene și a creării de rețele privind 
prevenirea și ameliorarea reacției în cazul 
bolilor cronice, inclusiv cancerul, prin 
schimbul de cunoștințe și de bune practici 
și elaborarea de activități comune privind 
prevenirea. Cancerul: activitate de 
monitorizare deja realizată; instituirea unui 
sistem european de informare cu privire la
cancer cu date comparabile; sprijinirea 
screeningului în vederea depistării
cancerului, inclusiv mecanisme voluntare 
de acreditare; sprijinirea elaborării de 
orientări europene pentru prevenire în 
cazul în care există inegalități majore.

3.2. Boli cronice: sprijinirea cooperării 
europene și a creării de rețele privind 
prevenirea și ameliorarea reacției în cazul 
bolilor cronice, inclusiv cancerul, prin 
schimbul de cunoștințe și de bune practici 
și elaborarea de activități comune privind 
prevenirea. Activitate de monitorizare deja 
realizată; instituirea unui sistem european 
de informare cu privire la bolile cronice cu 
date comparabile; sprijinirea screeningului 
în vederea depistării bolilor cronice, 
inclusiv mecanisme voluntare de 
acreditare; sprijinirea elaborării de orientări 
europene pentru prevenire în cazul în care 
există inegalități majore.

Or. fr

Justificare

Toate bolile cronice, nu numai cancerul, trebuie să facă obiectul măsurilor de cooperare 
europeană în materie de prevenire. 
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.4 Promovarea unui sistem de cunoaștere 
în materie de sănătate pentru a contribui la 
luarea deciziilor pe bază de dovezi, 
inclusiv colectarea și analiza datelor 
privind sănătatea și difuzarea pe scară largă 
a rezultatelor programului.

3.4. Promovarea unui sistem de cunoaștere 
în materie de sănătate pentru a contribui la 
luarea deciziilor pe bază de dovezi, 
inclusiv colectarea și analiza datelor 
privind sănătatea și difuzarea pe scară largă 
a rezultatelor programului și susținerea 
eforturilor de actualizare periodică a 
acestor date și de îmbunătățire a 
comparabilității acestora între statele 
membre.

Or. fr

Justificare

Lipsa de date comparabile între statele membre ale Uniunii Europene constituie un obstacol 
major în calea continuării unor politici eficace din punct de vedere social și economic și 
viabile în materie de sănătate.      

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.3. Sprijinirea dezvoltării capacității 
împotriva amenințărilor la adresa sănătății 
în statele membre: Sprijinirea dezvoltării 
capacității împotriva amenințărilor la 
adresa sănătății în statele membre:
elaborarea planificării pregătirii și reacției, 
coordonarea reacției în domeniul sănătății 
publice, abordări comune privind 
vaccinarea; elaborarea de ghiduri privind 
măsurile de protecție într-o situație de 
urgență; ghiduri privind informarea și 
ghiduri de bună practică; instituirea unui 
nou mecanism pentru achiziții publice 
comune de mijloace medicale de 

4.3. Sprijinirea dezvoltării capacității 
împotriva amenințărilor la adresa sănătății 
în statele membre: elaborarea planificării 
pregătirii și reacției, coordonarea reacției în 
domeniul sănătății publice, abordări 
comune privind vaccinarea, inclusiv 
introducerea unei acoperiri vaccinale 
optime pentru a combate cu eficacitate 
recrudescența bolilor infecțioase; 
elaborarea de ghiduri privind măsurile de 
protecție într-o situație de urgență; ghiduri 
privind informarea și ghiduri de bună 
practică; instituirea unui nou mecanism 
pentru achiziții publice comune de 
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contracarare; elaborarea de strategii 
comune de comunicare.

mijloace medicale de contracarare; 
elaborarea de strategii comune de 
comunicare.

Or. fr

Justificare

Uniunea Europeană ar trebui să acționeze într-un mod mai dinamic prin strategii comune în 
materie de vaccinare, asigurând introducerea unei acoperiri vaccinale optime. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

Programul „Sănătate pentru creștere economică” este prevăzut cu un pachet financiar global 
în valoare de 446 de milioane de euro pentru perioada 2014-2020, adică peste 60 de milioane 
de euro pe an. Obiectivul acestuia este de a se concentra asupra principalelor domenii în care 
acțiunea Uniunii Europene poate aduce o veritabilă valoare adăugată în sectorul sănătății.  
Programul se înscrie în strategia Europa 2020 și are ca scop încurajarea inovării în cadrul 
asistenței medicale, asigurarea viabilității acesteia, în paralel cu creșterea stării de bine în 
rândul cetățenilor europeni.  

Aceste finanțări sunt completate printr-o serie de măsuri în materie de sănătate prin 
intermediul fondurilor structurale și al programului-cadru pentru cercetare și inovare 2014-
2020. Comparativ cu perioada precedentă (2007-2013), acest program beneficiază de o 
creștere de 5,7 %. 

Candidații potențiali la finanțări vor fi autoritățile naționale, organismele publice și private, 
organizațiile internaționale și organizațiile neguvernamentale, prin intermediul cofinanțării.   
Este esențial ca procedurile și accesul la aceste bugete să fie cât mai simple cu putință, pentru 
o mai bună utilizare de către statele membre și profesioniștii din domeniul sănătății.  

Prin urmare, este evident că sănătatea nu se reduce numai la o logică de creștere economică, 
iar titlul „Sănătate pentru creștere economică” poate crea confuzii.  Totuși, trebuie amintit că 
această alegere urmărește să demonstreze, în această perioadă de criză economică europeană, 
că sănătatea nu înseamnă numai deficite. Constrângerile generale ce afectează finanțele 
publice impun reformarea sistemelor de sănătate, cu scopul de a controla cheltuielile din 
domeniu, optimizând în același timp rentabilitatea sectorului în cauză și inovarea.  Aceste 
reforme sunt esențiale pentru a permite sistemelor de sănătate să răspundă cererii crescânde de 
asistență generate de îmbătrânirea demografică și pentru a furniza în continuare asistență de 
calitate generațiilor viitoare. Pentru a elimina orice confuzie, titlul „Sănătate și creștere 
economică” ar fi mai potrivit.

Într-adevăr, sectorul sănătății nu se rezumă la valoarea progresului terapeutic. Acest sector 
trebuie să constituie o pârghie de creștere, o sursă de locuri de muncă într-o perioadă de criză 
și un adevărat pilon al economiei europene. Într-un context marcat de dezindustrializare, 
industria sănătății oferă exemplul rar al unei industrii avansate, localizată în mare măsură pe 
teritoriul european, începând de la cercetare până la distribuție. Astfel, aceasta trebuie 
recunoscută drept o industrie de înaltă tehnologie. Merită amintit, de exemplu, că într-un 
medicament împotriva cancerului există tot atâtea tehnologii câte există într-un Airbus. 
Trecerea de la descoperirea unui principiu activ la producția industrială a unui medicament 
este o provocare la adresa ingineriei și a tehnologiei. 
Pentru ca procesul de inovare să câștige lupta, forțele prezente trebuie sporite și trebuie să se 
acționeze între actorii din sectorul public și cei din sectorul privat, între cercetătorii din 
diverse discipline. 

Clarificându-și obiectivele, programul urmărește, de asemenea, evitarea suprapunerilor și 
utilizarea optimă a resurselor financiare devenite mai rare. Astfel, este esențial să se evite 
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scoaterea în evidență a unui catalog de măsuri, întrucât acest lucru ar avea drept consecință o 
dispersare a finanțărilor disponibile. Programul nu are rolul de a enumera o listă exhaustivă de 
patologii.  Va trebui să se axeze într-o mai mare măsură asupra unui număr restrâns de 
obiective prioritare. 

Alocarea bugetară între cele patru obiective ale programului (consolidarea inovării, creșterea 
accesului la asistență medicală mai bună și mai sigură, favorizarea prevenirii bolilor și 
protejarea cetățenilor împotriva amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății) nu trebuie 
stopată. Clasarea obiectivelor prin atribuirea către fiecare a unui pachet financiar prestabilit ar 
putea restrânge domeniul anumitor proiecte.   

În plus, s-ar putea dovedi necesară adaptarea sumelor respective la prezenta procedură 
legislativă în funcție de pachetul financiar alocat programului „Sănătate pentru creștere 
economică” în cadrul negocierilor actuale cu privire la cadrul financiar multianual.  

Evaluarea diverselor obiective ale programului va fi măsurată în lumina rezultatelor 
înregistrate în cadrul sistemelor de sănătate ale statelor membre prin intermediul indicatorilor 
relevanți (cost în %  din PNB, rezultatele în termeni de speranță de viață a locuitorilor și 
numărul de ani în condiții bune de sănătate…).

În legătură cu obiectivul legat de prevenire, factorii de risc trebuie să fie identificați mai bine 
pentru a se elabora strategii mai eficiente. Pentru o prevenire corespunzătoare și eficientă a 
bolilor cronice, trebuie luați în considerare principalii factori de risc, inclusiv obiceiurile 
alimentare nesănătoase și stilul de viață sedentar. De exemplu, puternica prevalență a 
excesului de greutate și a obezității observată la copiii mici va avea, astfel, un impact 
indiscutabil asupra prevalenței bolilor cardiace la vârsta adultă.      

Totuși, fără a ținti o patologie specifică, trebuie luate în considerare consecințele îmbătrânirii 
populațiilor noastre. Creșterea duratei de viață implică o sporire semnificativă a proporției 
persoanelor în vârstă din cadrul populației, care ar trebui să atingă 40 % din prezent până în 
2030. 

Acest proces prezintă un anumit număr de probleme și provocări, atât pentru economie, cât și 
pentru societate. Protejând cât mai mult timp sănătatea individului și capacitatea sa de a 
rămâne activ atât din punct de vedere fizic, cât și social, putem optimiza impactul pozitiv al 
sănătății asupra productivității și competitivității. 

Îmbunătățirea sănătății persoanelor în vârstă nu numai că îi va proteja împotriva suferințelor 
specifice vârstei, dar va reduce, de asemenea, cheltuielile sociale care sunt în sarcina 
societății.   

Din această perspectivă, se recomandă ca programul să pună mai mult accentul pe bolile 
neurodegenerative, precum boala Alzheimer și alte forme de demență. Acestea sunt boli 
cronice cu caracteristici specifice: bolile în cauză afectează în principal persoanele în vârstă, 
conduc la o dependență completă a persoanei afectate de boală și la necesitatea unei asistențe 
permanente. Astfel, aceste boli afectează un număr mare de persoane (peste 7 milioane de 
persoane din Europa suferă de o formă de demență). Acest lucru are urmări grave de ordin 
sanitar, economic și social.
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Astfel, programul trebuie să aibă în vedere în mai mare măsură îmbătrânirea populației și 
bolile specifice vârstei. Este vorba despre o problematică transversală care privește atât 
obiectivul 1 (contribuția la sisteme de sănătate inovatoare și durabile), obiectivul 2 
(îmbunătățirea accesului la asistență medicală de cea mai bună calitate și cea mai sigură 
pentru cetățenii Uniunii), cât și obiectivul 3 (prevenirea bolilor și promovarea stării bune de 
sănătate). 

Consecințele îmbătrânirii populației noastre trebuie să fie anticipate cu scopul de a garanta 
resursele necesare formării și calificării pentru locurile de muncă din acest sector. Uniunea 
Europeană va trebui să promoveze crearea de noi locuri de muncă pentru a răspunde noilor 
provocări societale, precum asistența la domiciliu sau în cadrul structurilor adaptate 
persoanelor dependente, indiferent dacă sunt sau nu în vârstă, și să efectueze o evaluare 
periodică în scopul de a le adapta la noile nevoi ale persoanelor bolnave și ale îngrijitorilor 
acestora.    

În final, ultimul și cel de-al patrulea obiectiv al programului este protecția cetățenilor 
împotriva amenințărilor transfrontaliere. Pentru combaterea acestor riscuri, vaccinarea 
populațiilor constituie un instrument deosebit de eficient în caz de pericole sanitare grave.   

Dacă vaccinarea a permis îmbunătățirea considerabilă a sănătății populațiilor europene, aceste 
progrese se confruntă cu mai multe amenințări: nivelul ridicat de mobilitate a populațiilor, 
existența unor grupuri nevaccinate ca urmare a accesului limitat la serviciile de asistență 
medicală și o scădere continuă a acceptării vaccinurilor în rândul populației. În prezent, 
Uniunea Europeană trebuie să facă față focarelor recente și permanente de rujeolă sau 
recrudescenței cazurilor de tuberculoză.  

Uniunea Europeană ar trebui să acționeze mai dinamic prin strategii comune în materie de 
vaccinare, asigurând punerea în aplicare a unei acoperiri vaccinale optime. Vom reuși să 
reducem mortalitatea cauzată de aceste boli prin eforturi permanente de colaborare și de 
inovare, prin activități de planificare în comun și punerea în aplicare a unor măsuri preventive 
eficiente.  


