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Amendamentul 1
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. insistă asupra necesității unor demersuri 
coordonate în cadrul a numeroase domenii 
politice pentru a putea aborda cauzele 
socio-economice care stau la baza 
inegalităților în materie de sănătate;

1. insistă asupra necesității unor demersuri 
coordonate în cadrul a numeroase domenii 
politice pentru a putea aborda cauzele 
socioeconomice care stau la baza 
inegalităților în materie de sănătate; atrage 
atenția, în special, asupra lipsei de 
educație, care constituie o cauză 
socioeconomică importantă de inegalitate 
în materie de sănătate; 

Or. da

Amendamentul 2
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. insistă asupra necesității unor demersuri 
coordonate în cadrul a numeroase domenii 
politice pentru a putea aborda cauzele 
socio-economice care stau la baza 
inegalităților în materie de sănătate;

1. insistă asupra necesității unor demersuri 
coordonate în cadrul a numeroase domenii 
politice pentru a putea aborda cauzele 
socioeconomice și geografice care stau la 
baza inegalităților în materie de sănătate;

Or. fr

Amendamentul 3
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 1 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. insistă asupra necesității unor demersuri 
coordonate în cadrul a numeroase domenii 
politice pentru a putea aborda cauzele 
socio-economice care stau la baza 
inegalităților în materie de sănătate;

1. insistă asupra necesității unor demersuri 
coordonate în cadrul a numeroase domenii 
politice pentru a putea aborda cauzele 
sociale, economice și de mediu care stau la 
baza inegalităților în materie de sănătate;

Or. en

Amendamentul 4
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că inegalitățile în materie 
de sănătate există atât în interiorul, cât și 
între statele membre;

Or. fr

Amendamentul 5
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recunoaște că inegalitățile în materie 
de sănătate, în special în ceea ce privește 
speranța de viață, au cel mai mare impact 
asupra grupurilor cu cele mai scăzute 
standarde socioeconomice;

Or. en
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Amendamentul 6
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea unui plan 
concret de combatere a inegalităților în 
materie de sănătate în zonele rurale, 
luând în considerare provocările ridicate 
de schimbările demografice;

Or. pt

Amendamentul 7
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. salută promovarea Anului european 
al îmbătrânirii active 2012, în cadrul 
căruia solidaritatea între generații este 
obiectivul principal și se prevăd dispoziții 
care să aducă îmbunătățiri condițiilor de 
sănătate ale grupurilor de persoane în 
vârstă;

Or. en

Amendamentul 8
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. accentuează faptul că inegalitățile legate 
de sănătate în UE reprezintă o povară 
importantă pentru statele membre și pentru 
sistemele lor medicale și că funcționarea 

2. accentuează faptul că inegalitățile legate 
de sănătate în UE reprezintă o povară 
importantă pentru statele membre și pentru 
sistemele lor de sănătate și că piața 
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eficientă a pieței interne poate aduce 
îmbunătățiri acestui domeniu;

internă poate, în anumite regiuni, aduce 
îmbunătățiri acestui domeniu;

Or. da

Amendamentul 9
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. accentuează faptul că inegalitățile legate 
de sănătate în UE reprezintă o povară 
importantă pentru statele membre și pentru 
sistemele lor medicale și că funcționarea 
eficientă a pieței interne poate aduce 
îmbunătățiri acestui domeniu;

2. accentuează faptul că inegalitățile legate 
de sănătate în UE reprezintă o povară 
importantă pentru statele membre și pentru 
sistemele lor de sănătate și că funcționarea 
eficientă a pieței interne, precum și 
politicile publice solide și, dacă este 
posibil, coordonate în materie de acțiuni 
preventive pot aduce îmbunătățiri acestui 
domeniu;

Or. fr

Amendamentul 10
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. accentuează faptul că inegalitățile legate 
de sănătate în UE reprezintă o povară 
importantă pentru statele membre și pentru 
sistemele lor medicale și că funcționarea 
eficientă a pieței interne poate aduce 
îmbunătățiri acestui domeniu;

2. accentuează faptul că inegalitățile legate 
de sănătate în UE reprezintă o povară 
importantă pentru sistemele sociale și de 
sănătate ale statelor membre, în special 
din cauza impactul puternic pe care îl au 
asupra incluziunii pe piața muncii și a 
integrării sociale și că funcționarea 
eficientă a pieței interne ar putea aduce 
îmbunătățiri acestui domeniu;

Or. en
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Amendamentul 11
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. încurajează statele membre să dezvolte 
parteneriate în regiunile frontaliere în 
vederea repartizării costurilor cu 
infrastructura și personalul, limitând în 
același timp inegalitățile în materie de 
sănătate, în special în ceea ce privește 
accesul echitabil la aparatura de ultimă 
generație;

Or. fr

Amendamentul 12
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că, în urma îmbătrânirii 
populației, este nevoie de servicii sociale și 
medicale la nivel local și invită statele 
membre să sprijine astfel de servicii pe 
întreg teritoriul;

Or. fr

Amendamentul 13
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. accentuează faptul că în cadrul pieței 
interne, accesibilitatea și disponibilitatea 
tratamentelor farmaceutice ar trebui 

3. accentuează faptul că accesibilitatea 
sistemului de sănătate ar trebui 
considerată un aspect-cheie al sănătății 
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considerate un aspect cheie al inegalității 
în materie de sănătate și, în această 
privință, invită statele membre să se 
asigure de punerea în aplicare 
corespunzătoare a Directivei privind 
transparența (89/105/CEE);

fiecărui cetățean; în plus, în cadrul pieței 
interne, accesibilitatea și disponibilitatea 
tratamentelor farmaceutice ar trebui de 
asemenea considerate drept un alt aspect 
al inegalității în materie de sănătate și, în 
această privință, invită statele membre să 
se asigure de punerea în aplicare 
corespunzătoare a Directivei privind 
transparența (89/105/CEE);

Or. da

Amendamentul 14
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. accentuează faptul că în cadrul pieței 
interne, accesibilitatea și disponibilitatea 
tratamentelor farmaceutice ar trebui 
considerate un aspect cheie al inegalității 
în materie de sănătate și, în această 
privință, invită statele membre să se 
asigure de punerea în aplicare 
corespunzătoare a Directivei privind 
transparența (89/105/CEE);

3. accentuează faptul că factorii 
socioeconomici (obezitatea, fumatul etc.) 
și dificultățile de acces la îngrijiri 
medicale (nerambursarea costurilor 
pentru îngrijiri medicale și medicamente, 
acțiunile preventive necorespunzătoare, 
repartizarea inegală a cadrelor medicale) 
sunt principalele cauze ale inegalității în 
materie de sănătate pe piața internă; în 
scopul de a promova accesul la îngrijiri 
medicale, invită statele membre să se 
asigure de punerea în aplicare 
corespunzătoare a Directivei privind 
transparența (89/105/CEE)

Or. fr

Amendamentul 15
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. accentuează faptul că în cadrul pieței 3. accentuează faptul că în cadrul pieței 
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interne, accesibilitatea și disponibilitatea 
tratamentelor farmaceutice ar trebui 
considerate un aspect cheie al inegalității 
în materie de sănătate și, în această 
privință, invită statele membre să se 
asigure de punerea în aplicare 
corespunzătoare a Directivei privind 
transparența (89/105/CEE);

interne, accesibilitatea și disponibilitatea 
tratamentelor farmaceutice ar trebui 
considerate un aspect-cheie al măsurilor 
de combatere a inegalității în materie de 
sănătate și, în această privință, invită 
statele membre să se asigure de punerea în 
aplicare corespunzătoare a Directivei 
privind transparența (89/105/CEE);

Or. de

Amendamentul 16
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. accentuează faptul că în cadrul pieței 
interne, accesibilitatea și disponibilitatea 
tratamentelor farmaceutice ar trebui 
considerate un aspect cheie al inegalității 
în materie de sănătate și, în această 
privință, invită statele membre să se 
asigure de punerea în aplicare 
corespunzătoare a Directivei privind 
transparența (89/105/CEE);

3. accentuează faptul că în cadrul pieței 
interne, accesibilitatea și disponibilitatea 
tratamentelor farmaceutice reprezintă, 
după accesul la diagnostic, un aspect-
cheie al inegalității în materie de sănătate 
și, în această privință, invită statele 
membre să se asigure de punerea în 
aplicare corespunzătoare a Directivei 
privind transparența (89/105/CEE);

Or. fr

Amendamentul 17
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. accentuează faptul că în cadrul pieței 
interne, accesibilitatea și disponibilitatea 
tratamentelor farmaceutice ar trebui 
considerate un aspect cheie al inegalității
în materie de sănătate și, în această 
privință, invită statele membre să se 
asigure de punerea în aplicare 

3. accentuează faptul că în cadrul pieței 
interne, accesibilitatea și disponibilitatea 
tratamentelor farmaceutice ar trebui 
considerate un aspect-cheie al inegalității 
în materie de sănătate și, în această 
privință, invită statele membre să se 
asigure de punerea în aplicare 
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corespunzătoare a Directivei privind 
transparența (89/105/CEE);

corespunzătoare a Directivei privind 
transparența (89/105/CEE) și de abordarea 
corespunzătoare a concluziilor 
Comunicării din 2008 a Comisiei 
Europene privind ancheta din sectorul 
farmaceutic;

Or. en

Amendamentul 18
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că asistența medicală 
nu este și nu ar trebui considerată ca un 
bun sau serviciu general;

Or. da

Amendamentul 19
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. este de părere că statele membre ar 
trebui să considere practicile de 
diagnosticare timpurie și programele de 
medicină preventivă ca fiind esențiale 
pentru reducerea inegalităților în materie 
de sănătate; acestea ar trebui încurajate 
să dezvolte în continuare aceste sisteme, 
precum și să se asigure că acestea sunt 
finanțate în mod corespunzător;

Or. en
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Amendamentul 20
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. încurajează statele membre să 
sporească utilizarea medicamentelor 
generice de calitate, să negocieze cât mai 
bine posibil, dacă este cazul în cooperare 
cu celelalte state membre, prețurile 
medicamentelor, astfel încât să le ofere 
grupurilor celor mai defavorizate 
posibilitatea de a câștiga acces la 
tratamente de calitate;

Or. fr

Amendamentul 21
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. îndeamnă Comisia, în cadrul 
colaborării cu autoritățile competente din 
statele membre, să promoveze cele mai 
bune practici privind prețurile și 
rambursarea medicamentelor, inclusiv 
modelele funcționale pentru diferențierea 
prețurilor farmaceutice, astfel încât să se 
optimizeze accesibilitatea și să se reducă 
inegalitățile în materie de acces la 
medicamente;

Or. en

Amendamentul 22
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită statele membre să își adapteze 
sistemele de sănătate la nevoile grupurilor 
celor mai defavorizate, prin dezvoltarea 
unor metode de stabilire a prețurilor și de 
remunerare a personalului medico-
sanitar care să garanteze accesul la 
îngrijiri medicale pentru toți pacienții;

Or. fr

Amendamentul 23
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază existența discriminării 
împotriva persoanelor în vârstă în ceea ce 
privește accesul la îngrijiri medicale;
invită Comisia și statele membre să 
analizeze motivele aflate la baza acestei 
discriminări și să ia toate măsurile 
posibile pentru a o combate; invită 
Comisia și statele membre să facă din 
accesul la îngrijiri medicale o prioritate 
pentru Anul european al îmbătrânirii 
active 2012;

Or. fr

Amendamentul 24
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că distribuirea 
medicamentelor în farmacii de către 
personalul medical calificat este o 
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componentă esențială a unei funcționări 
corespunzătoare a sistemelor de sănătate, 
care garantează că pacienții primesc 
informații de calitate, în special în cazul 
grupurilor de utilizatori celor mai 
defavorizate și mai puțin informate;

Or. fr

Amendamentul 25
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. îndeamnă statele membre și Comisia 
să ajungă la un acord privind o serie de 
indicatori comparabili și de obiective 
cuantificabile în domeniul sănătății;

Or. pt

Amendamentul 26
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. Comisia și statele membre ar trebui să 
dezvolte o serie de indicatori pentru a 
monitoriza și măsura inegalitățile în 
materie de sănătate cu ajutorul unui mare 
număr de factori, utilizând în același timp 
resursele puse deja la dispoziție în acest 
domeniu, inclusiv ECHI, și datele OMS și 
OCDE;

Or. en
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Amendamentul 27
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că Comisia, în cooperare 
cu statele membre, cu ajutorul unui 
sistem de indicatori, sprijină dezvoltarea 
ulterioară, colectarea de date și 
monitorizarea sectorului sănătății atât la 
nivelul UE, cât și la nivel național, având 
în vedere existența unor inegalități 
semnificative în acest sector în interiorul 
statelor membre (de exemplu, diferențe 
pronunțate între orașe și regiuni);

Or. el

Amendamentul 28
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită Comisiei să studieze efectele 
deciziilor bazate pe evaluări la nivel 
național și regional ale eficacității 
medicamentelor și aparaturii medicale pe 
piața internă, inclusiv accesul pacienților 
și inovarea de noi produse și practici 
medicale, care constituie unele dintre 
elementele principale care afectează 
egalitatea în materie de sănătate;

Or. en

Amendamentul 29
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 4 - subpunctul 1 (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

(1) îndeamnă Comisia să depună toate 
eforturile posibile pentru a încuraja 
statele membre să ofere rambursări 
pacienților și să facă de urgență tot ceea 
ce este necesar pentru a reduce 
inegalitățile în materie de acces la 
medicamente pentru tratarea acelor 
probleme de sănătate sau boli precum 
osteoporoza postmenopauză și Alzheimer, 
care nu sunt rambursabile în anumite 
state membre;

Or. en

Amendamentul 30
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 4 - subpunctul 2 (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

(2) susține că recenta criză economică și 
financiară a accentuat inegalitățile 
materiale și a creat un nou tip de sărăcie;
invită toate statele membre să-și 
actualizeze cu regularitate listele de 
probleme de sănătate și boli pentru care 
se acordă rambursări, astfel încât să 
reducă inegalitățile de acces la 
medicamente și să satisfacă cerințele 
impuse de recente schimbări 
socioeconomice;

Or. en

Amendamentul 31
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 5 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște Directiva privind asistența 
medicală transfrontalieră 2008/0142 
(COD) drept un instrument care poate fi 
util în combaterea inegalităților în 
materie de sănătate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 32
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște Directiva privind asistența 
medicală transfrontalieră 2008/0142 
(COD) drept un instrument care poate fi 
util în combaterea inegalităților în 
materie de sănătate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 33
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște Directiva privind asistența 
medicală transfrontalieră 2008/0142 
(COD) drept un instrument care poate fi 
util în combaterea inegalităților în 
materie de sănătate;

5. consideră că aplicarea Directivei privind 
asistența medicală transfrontalieră 
2008/0142 (COD) ar trebui urmată de 
studii exacte de impact pentru a măsura 
pe cât mai eficient posibil consecințele 
acesteia, benefice sau nu, în combaterea 
inegalităților în materie de sănătate, în 
special în termeni de alocare a resurselor 
medicale, atât umane, cât și materiale;

Or. fr
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Amendamentul 34
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște Directiva privind asistența 
medicală transfrontalieră 2008/0142 
(COD) drept un instrument care poate fi 
util în combaterea inegalităților în materie 
de sănătate;

5. recunoaște potențialul Directivei privind 
aplicarea drepturilor pacienților în cadrul 
asistenței medicale transfrontaliere
(2008/0142 (COD)) drept un instrument 
care poate fi util în combaterea 
inegalităților în materie de sănătate, cu 
condiția ca aceasta să mențină protecția 
publică și să garanteze siguranța 
pacienților;

Or. en

Amendamentul 35
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată că o asistență medicală 
transfrontalieră de înaltă calitate și 
eficientă necesită o transparență sporită a 
informațiilor destinate publicului, 
pacienților, autorităților de reglementare 
și furnizorilor de servicii medicale într-o 
gamă largă de domenii, inclusiv 
drepturile pacienților, accesul la căi de 
atac și legislația privind cadrele medico-
sanitare; 

Or. en
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Amendamentul 36
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că existența zonelor 
geografice care nu dispun de suficiente 
cadre medico-sanitare este una dintre 
cauzele inegalităților în materie de 
sănătate; încurajează, astfel, mobilitatea 
cadrelor medico-sanitare în Uniunea 
Europeană în funcție de adevăratele 
necesități ale populației;

Or. fr

Amendamentul 37
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. regretă că Directiva privind asistența 
medicală transfrontalieră nu a fost 
însoțită de o propunere legislativă privind 
mobilitatea cadrelor medico-sanitare care 
să ia în considerare riscul legat de 
exportul de inteligență în Uniunea 
Europeană, care ar spori în mod periculos 
inegalitățile geografice în anumite state 
membre și invită Comisia să remedieze 
această situație, eventual în contextul 
viitoare revizuiri a Directivei privind 
recunoașterea calificărilor profesionale 
(2005/36/CE);

Or. fr
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Amendamentul 38
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. afirmă că politicile sigure și integrate 
privind protecția consumatorilor, inclusiv 
aspectele legate de sănătate, precum 
promovarea acțiunilor preventive și a 
unui stil de viață sănătos, menite să 
reducă factorii determinanți pentru 
sănătate legați de comportamentul și de 
obiceiurile consumatorilor ar putea 
contribui, de asemenea, la reducerea 
inegalităților în materie de sănătate;

Or. en

Amendamentul 39
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. îndeamnă statele membre să pună în 
aplicare Directiva privind recunoașterea 
calificărilor profesionale (2005/36/CE) și 
invită Comisia să analizeze în continuare 
posibilitatea utilizării sistemului IMI și 
posibilitatea introducerii unui mecanism 
de alertă pentru profesii, similar celui aflat 
în funcțiune în cazul Directivei privind 
serviciile (2006/123/EC);

6. îndeamnă statele membre să pună în 
aplicare Directiva privind recunoașterea 
calificărilor profesionale (2005/36/CE); 
încurajează Comisia să abordeze în 
evaluarea sa și în cadrul revizuirii 
directivei unele dintre lacunele legislative 
care au potențialul de a afecta pacienții și 
de a le compromite dreptul la un 
tratament în siguranță; invită Comisia să 
analizeze în continuare posibilitatea de a 
introduce obligația înregistrării cu 
ajutorul sistemului IMI pentru autoritățile 
competente și de a spori măsura în care 
autoritățile competente pot schimba în 
mod proactiv informații disciplinare 
legate de cadrele medico-sanitare prin 
crearea unui mecanism de alertă pentru 
profesii, similar celui aflat în funcțiune în 
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cazul Directivei privind serviciile 
(2006/123/EC);

Or. en

Amendamentul 40
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. îndeamnă statele membre să pună în 
aplicare Directiva privind recunoașterea 
calificărilor profesionale (2005/36/CE) și 
invită Comisia să analizeze în continuare 
posibilitatea utilizării sistemului IMI și 
posibilitatea introducerii unui mecanism 
de alertă pentru profesii, similar celui 
aflat în funcțiune în cazul Directivei 
privind serviciile;

6. subliniază că Directiva în vigoare
privind recunoașterea calificărilor 
profesionale (2005/36/CE) nu este 
întotdeauna adaptată complexității 
calificărilor medicale din UE și invită 
Comisia, în cooperare cu autoritățile 
competente, să continue să dezvolte 
sistemul IMI, eventual printr-un
mecanism de alertă adecvat;

Or. fr

Amendamentul 41
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să realizeze o 
evaluare detaliată de impact a oricărui 
mecanism de alertă pentru cadrele 
medicale;

Or. en

Amendamentul 42
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că inegalitățile în materie 
de sănătate din Uniune nu vor fi depășite 
fără o strategie comună și generală 
pentru forța de muncă europeană din 
domeniul sănătății, care să includă 
politici coordonate de gestionare a 
resurselor, educație și formare, standarde 
minime de calitate și siguranță și 
înregistrarea cadrelor medico-sanitare;

Or. en

Amendamentul 43
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că inegalitățile în materie 
de sănătate pot fi în mare măsură 
atribuite unei lipse de personal și de 
aparatură medicală; invită statele membre 
să ia măsurile necesare pentru a aborda 
aceste probleme și a se asigura că sectorul 
sănătății dispune de personal suficient și 
de suficientă aparatură;

Or. el

Amendamentul 44
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. îndeamnă Comisia să promoveze un 
mecanism de recunoaștere automată a 
calificărilor în statele membre în 
viitoarele sale propuneri legislative 
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privind calificările profesionale;

Or. pt

Amendamentul 45
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. îndeamnă ca, în viitoarea propunere 
legislativă privind detașarea lucrătorilor, 
procedurile administrative să fie 
simplificate, iar problema dublei impuneri 
să fie rezolvată;

Or. pt

Amendamentul 46
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că piețele deschise și 
competitive, precum și buna lor 
funcționare stimulează inovația, investițiile 
și cercetarea în domeniul medical și pot fi 
de ajutor în ceea ce privește identificarea 
unor modele eficiente de asistență 
medicală;

7. consideră că piețele sociale și 
competitive, precum și buna lor 
funcționare stimulează inovația, investițiile 
și cercetarea în domeniul medical și pot fi 
de ajutor în ceea ce privește identificarea 
unor modele eficiente de asistență 
medicală;

Or. de

Amendamentul 47
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 7 
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că piețele deschise și 
competitive, precum și buna lor 
funcționare stimulează inovația, 
investițiile și cercetarea în domeniul 
medical și pot fi de ajutor în ceea ce 
privește identificarea unor modele 
eficiente de asistență medicală;

7. invită Comisia și statele membre să 
sprijine inovarea și cercetarea și 
dezvoltarea în sectorul sănătății pentru a 
promova dezvoltarea noilor tehnologii și 
aplicarea lor în acest domeniu (de 
exemplu, telemedicina);

Or. fr

Amendamentul 48
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că piețele deschise și 
competitive, precum și buna lor 
funcționare stimulează inovația, investițiile 
și cercetarea în domeniul medical și pot fi 
de ajutor în ceea ce privește identificarea 
unor modele eficiente de asistență 
medicală;

7. consideră că piețele deschise și 
competitive, precum și buna lor 
funcționare pot stimula inovarea, 
investițiile și cercetarea în sectorul 
sănătății, dar acest lucru ar trebui să fie 
însoțit de un sprijin financiar puternic 
destinat sectorului cercetării publice 
pentru a garanta modele eficiente de 
asistență medicală în avantajul tuturor, 
independent de resurse și ținând seama de 
îmbătrânirea populației;

Or. fr

Amendamentul 49
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că piețele deschise și 
competitive, precum și buna lor funcționare 
stimulează inovația, investițiile și 

7. consideră că piețele deschise, precum și 
buna lor funcționare stimulează inovarea, 
investițiile și cercetarea în sectorul 
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cercetarea în domeniul medical și pot fi de 
ajutor în ceea ce privește identificarea unor 
modele eficiente de asistență medicală;

sănătății și pot fi de ajutor în ceea ce 
privește identificarea unor modele eficiente 
de asistență medicală;

Or. en

Amendamentul 50
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că piețele deschise și 
competitive, precum și buna lor 
funcționare stimulează inovația, investițiile 
și cercetarea în domeniul medical și pot fi 
de ajutor în ceea ce privește identificarea 
unor modele eficiente de asistență 
medicală;

7. consideră că piețele deschise și 
competitive, precum și buna lor 
funcționare stimulează inovarea, 
investițiile și cercetarea în sectorul 
sănătății și pot fi de ajutor în ceea ce 
privește identificarea unor modele durabile 
și eficiente de asistență medicală, în 
special prin dezvoltarea unui metodologii 
comune de evaluare a tehnologiei din 
domeniul sănătății;

Or. en

Amendamentul 51
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. atrage atenția asupra faptului că o 
creștere a inovațiilor conduce adesea la o 
mai mare accesibilitate a tratamentelor, 
fapt deosebit de important pentru 
comunitățile rurale; 

Or. en
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Amendamentul 52
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reamintește că adoptarea unui brevet 
european, cu un regim lingvistic și un 
sistem unificat de rezolvare a litigiilor, 
este esențială pentru revitalizarea 
economiei europene;

Or. pt

Amendamentul 53
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază necesitatea ca autoritățile 
locale și regionale și actorii 
socioeconomici să fie implicați activ în 
măsurile luate în aceste domenii, în plus 
față de guvernele naționale;

Or. pt

Amendamentul 54
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 8 – partea introductivă 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. ia act de faptul că activitatea deja 
efectuată în cadrul Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor cu 
privire la siguranța produselor și 
publicitate, printre altele, a abordat anumite 
aspecte privind inegalitățile în materie de 

8. ia act de faptul că activitatea deja 
efectuată în cadrul Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor cu 
privire la siguranța produselor și 
publicitate, printre altele, a abordat anumite 
aspecte privind inegalitățile în materie de 
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sănătate existente în UE. sănătate existente în UE; subliniază, în 
acest context, importanța monitorizării 
stricte a informațiilor pe care societățile 
farmaceutice le comunică pacienților, în 
special grupurilor celor mai vulnerabile și 
mai puțin informate, precum și 
necesitatea unui sistem eficient și 
independent de farmacovigilență;

Or. fr

Amendamentul 55
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. îndeamnă Comisia, împreună cu 
statele membre, să lanseze campanii în 
școli de promovare a sănătății și a 
educației sanitare, în special a unor stiluri 
de viață sănătoase, precum și programe 
preventive și de depistare destinate unor 
grupuri specifice; 

Or. pt

Amendamentul 56
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. îndeamnă Comisia să se asigure că 
problema reducerii inegalităților în 
materie de sănătate este integrată pe 
deplin în Obiectivele de Dezvoltarea ale 
Mileniului;

Or. pt


