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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

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; 

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;

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);

4. îndeamnă Comisia să se asigure că datele colectate despre inegalitățile în materie de 
sănătate sunt utilizate în comun de statele membre și să încurajeze părțile implicate la 
nivel național să schimbe în mod activ cele mai bune tehnici practice;

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

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;

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;

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 sănătate existente în UE.


