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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Programul „Sănătate pentru creștere economică” este inițiat într-un moment caracterizat prin 
provocări majore legate de globalizare și de situația economică fragilă, care are un impact 
deosebit asupra Uniunii Europene. În contextul Strategiei 2020 și al noilor perspective 
financiare pentru perioada 2014-2020, Comisia lansează acest program pentru a încuraja 
inovarea în domeniul asistenței medicale, pentru a spori sustenabilitatea sistemelor de 
sănătate, pentru a îmbunătăți sănătatea cetățenilor UE și pentru a-i proteja de amenințările 
transfrontaliere la adresa sănătății. Prin acest program, Comisia completează eforturile actuale 
care urmăresc construirea unei economii dinamice și competitive a UE. Astfel, sănătatea este 
percepută, în termeni economici, ca un activ esențial și prioritar: sănătatea și bunăstarea 
cetățenilor europeni reprezintă o investiție solidă în viitorul UE. 

Totuși, în opinia raportoarei, propunerea Comisiei oferă, de asemenea, numeroase oportunități 
pentru a consolida prioritățile și acțiunile UE în alte domenii legate de sănătate. Domeniul de 
aplicare al programului „Sănătate pentru creștere economică” ar  putea fi lărgit pentru a 
include propuneri de acțiune transversale. Având în vedere acest obiectiv, raportoarea:

- evidențiază necesitatea de a profita de programul „Sănătate pentru creștere 
economică” pentru a promova cercetarea în domeniul medical și a o coordona la nivel 
european, asigurându-se folosirea eficientă a resurselor disponibile; dezvoltarea 
domeniului cercetării medicale în UE va încuraja creșterea sa și îi va îmbunătăți 
sustenabilitatea;

- solicită să se acorde mai multă atenție bolilor legate de sărăcie și celor neglijate, care 
sunt responsabile pentru rata ridicată a mortalității și pentru condițiile de viață din ce 
în ce mai proaste pentru milioane de persoane din țările în curs de dezvoltare și care 
devin o realitate din ce în ce mai pregnantă în anumite țări europene din cauza
globalizării și a fluxurilor de migrație; este necesar ca UE să ia mai multe măsuri în 
domeniu și, în același timp, să ajute la îmbunătățirea standardelor de viață din țările în 
curs de dezvoltare și să îmbunătățească economiile acestor țări;

- subliniază că programul „Sănătate pentru creștere economică” vine practic în 
completarea inițiativei emblematice „Noi competențe pentru noi locuri de muncă”, în 
special în ceea ce privește locurile de muncă „albe” (cele din sectorul sănătății și al 
serviciilor sociale); UE trebuie să garanteze resursele necesare pentru a asigura 
formare și posibilitatea de a învăța pe tot parcursul vieții pentru lucrătorii din 
domeniu, unde sunt angajați în jur de 20 de milioane de persoane și ale cărui 
perspective de creștere sunt asigurate, în special din cauza îmbătrânirii populației;

- consideră că, în ceea ce privește posibilitățile de formare ale angajaților din sectorul 
sănătății, precum și pentru a moderniza instrumentele și resursele la locul de muncă, 
este important să se exploateze posibilitățile oferite de noile tehnologii pentru 
dezvoltarea deplină a potențialului serviciilor din domeniul sănătății și pentru 
îmbunătățirea eficienței și eficacității acestora; prezintă un interes deosebit progresele 
tehnologice bazate pe identificarea prin radiofrecvență (RFID), cum ar fi „internetul 
obiectelor”.

AMENDAMENTE
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Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunerea de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Circa 20 de milioane de persoane 
din întreaga Uniune Europeană dețin 
locuri de muncă „albe” în sectorul 
sănătății și cel al serviciilor sociale, cifră 
care se preconizează că va crește în 
următorii ani din cauza îmbătrânirii 
populației. Formarea și învățarea pe tot 
parcursul vieții în acest sector sensibil ar 
trebui să reprezinte o prioritate. Prin 
urmare, trebuie să se evalueze de o 
manieră mai precisă necesarul de locuri 
de muncă „albe” și necesitatea de a 
investi în competențele moderne, cum ar 
fi utilizarea tehnologiilor informației.

Or. en

Amendamentul 2

Propunerea de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru reducerea la minimum a 
consecințelor pentru sănătatea publică ale 
amenințărilor transfrontaliere la adresa 
sănătății care ar putea varia de la 
contaminare în masă cauzată de substanțe 
chimice la pandemii, precum cele generate 
recent de E coli, tulpina gripală H1N1 sau 
SRAS (sindromul respirator acut sever), 
programul ar trebui să contribuie la crearea 
și menținerea unor mecanisme și 
instrumente solide pentru a depista, evalua 

(11) Pentru reducerea la minimum a 
consecințelor pentru sănătatea publică ale 
amenințărilor transfrontaliere la adresa 
sănătății care ar putea varia de la 
contaminare în masă cauzată de substanțe 
chimice la pandemii, precum cele generate 
recent de E coli, tulpina gripală H1N1 sau 
SRAS (sindromul respirator acut sever), 
sau la bolile legate de sărăcie și cele 
neglijate, care afectează circa un miliard 
de persoane din întreaga lume și care, din 
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și gestiona amenințările transfrontaliere 
majore la adresa sănătății. Datorită naturii 
acestor amenințări, programul ar trebui să 
sprijine măsuri de sănătate publică 
coordonate la nivelul UE pentru a aborda 
diferite aspecte, pornind de la planificarea 
pregătirii și reacției, o evaluare a riscurilor 
solidă și fiabilă și un cadru solid de 
gestionare a riscurilor și a crizelor. În acest 
context, este important că programul ar 
trebui să beneficieze în urma 
complementarității cu programul de lucru 
al Centrului European de prevenire și 
control al bolilor în lupta împotriva bolilor 
transmisibile și a activităților sprijinite în 
cadrul programelor Uniunii pentru 
cercetare și inovare. Ar trebui depuse 
eforturi deosebite pentru a asigura coerența 
și sinergiile între program și activitățile 
generale din domeniul sănătății desfășurate 
în cadrul altor programe și instrumente 
comunitare care abordează, în special, 
domeniile gripei, HIV/SIDA, tuberculozei 
și altor amenințări transfrontaliere la adresa 
sănătății în țările terțe. Acțiunea din cadrul 
programului poate acoperi, de asemenea, 
amenințările transfrontaliere la adresa 
sănătății cauzate de incidente biologice și 
chimice și schimbări de mediu și climatice. 
Astfel cum se precizează în Comunicarea 
Comisiei „Un buget pentru Europa 2020”, 
Comisia s-a angajat să integreze 
problematica schimbărilor climatice în 
programele globale de cheltuieli ale 
Uniunii și să direcționeze cel puțin 20 % 
din bugetul acesteia către obiectivele din 
domeniul climei. Cheltuielile din 
programul „Sănătate pentru creștere 
economică” din cadrul obiectivului 4 vor 
contribui în mod general la acest obiectiv, 
prin abordarea amenințărilor la adresa 
sănătății asociate cu schimbările climatice. 
Comisia va furniza informații privind 
cheltuielile legate de schimbările climatice 
din cadrul programului „Sănătate pentru 
creștere economică”.

cauza deplasărilor globale ale populației, 
reprezintă o realitate din ce în ce mai 
pregnantă în anumite țări europene, 
programul ar trebui să contribuie la crearea 
și menținerea unor mecanisme și 
instrumente solide pentru a depista, evalua 
și gestiona amenințările transfrontaliere 
majore la adresa sănătății. Datorită naturii 
acestor amenințări, programul ar trebui să 
sprijine măsuri de sănătate publică 
coordonate la nivelul UE pentru a aborda 
diferite aspecte, pornind de la planificarea 
pregătirii și reacției, o evaluare a riscurilor 
solidă și fiabilă și un cadru solid de 
gestionare a riscurilor și a crizelor. În acest 
context, este important că programul ar 
trebui să beneficieze în urma 
complementarității cu programul de lucru 
al Centrului European de prevenire și 
control al bolilor în lupta împotriva bolilor 
transmisibile și a activităților sprijinite în 
cadrul programelor Uniunii pentru 
cercetare și inovare. Ar trebui depuse 
eforturi deosebite pentru a asigura coerența 
și sinergiile între program și activitățile 
generale din domeniul sănătății desfășurate 
în cadrul altor programe și instrumente 
comunitare care abordează, în special, 
domeniile gripei, HIV/SIDA, tuberculozei 
și altor amenințări transfrontaliere la adresa 
sănătății în țările terțe. Acțiunea din cadrul 
programului poate acoperi, de asemenea, 
amenințările transfrontaliere la adresa 
sănătății cauzate de incidente biologice și 
chimice și schimbări de mediu și climatice. 
Astfel cum se precizează în Comunicarea 
Comisiei „Un buget pentru Europa 2020”, 
Comisia s-a angajat să integreze 
problematica schimbărilor climatice în 
programele globale de cheltuieli ale 
Uniunii și să direcționeze cel puțin 20 % 
din bugetul acesteia către obiectivele din 
domeniul climei. Cheltuielile din 
programul „Sănătate pentru creștere 
economică” din cadrul obiectivului 4 vor 
contribui în mod general la acest obiectiv, 
prin abordarea amenințărilor la adresa 
sănătății asociate cu schimbările climatice. 



PE480.750v01-00 6/9 PA\890663RO.doc

RO

Comisia va furniza informații privind 
cheltuielile legate de schimbările climatice 
din cadrul programului „Sănătate pentru 
creștere economică”.

Or. en

Amendamentul 3

Propunerea de regulament
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Un domeniu european al cercetării 
eficient și competitiv la nivel internațional 
este de o importanță capitală pentru a 
asigura sustenabilitatea și creșterea în 
sectorul sănătății. De asemenea, acest 
program ar trebui să contribuie la 
garantarea faptului că cercetarea 
europeană este structurată în mod 
eficace, este bine dezvoltată și creează 
sinergii, iar resursele naționale și 
europene limitate sunt folosite în mod 
eficient. Pentru aceasta este necesar un 
proces întemeiat pe știință, în cadrul 
căruia este dezvoltat un concept european 
pe baza activităților naționale, ținând 
seama de nevoile și necesitățile cercetării 
și, în special, ale sistemului de sănătate. 
Dezvoltarea unui asemenea concept ar 
trebui să fie sprijinită în cadrul 
programului.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunerea de regulament
Anexa I – punctul 1.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2. Inovare în domeniul sănătății și e-
sănătății: creșterea interoperabilității 
registrelor de pacienți și alte soluții de e-
sănătate; sprijinirea cooperării europene 
privind e-sănătatea, în special privind 
registrele și aplicarea de către profesioniști 
din domeniul sănătății. Aceasta va servi 
rețelei europene de voluntari privind e-
sănătatea instituită prin Directiva 
2011/24/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului.

1.2. Inovare în domeniul sănătății și e-
sănătății: creșterea interoperabilității 
registrelor de pacienți și alte soluții de e-
sănătate, cum ar fi „internetul obiectelor”; 
sprijinirea cooperării europene privind e-
sănătatea, în special privind registrele și 
aplicarea de către profesioniști din 
domeniul sănătății. Aceasta va servi rețelei 
europene de voluntari privind e-sănătatea
instituită prin Directiva 2011/24/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 5

Propunerea de regulament
Anexa I – punctul 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 competențele, 
inclusiv capacitatea de a folosi noi sisteme 
de informare și alte tehnologii avansate, 
monitorizarea mobilității (în cadrul 
Uniunii) și migrarea profesioniștilor din 
domeniul sănătății, stabilirea de strategii 
eficiente de recrutare și de menținere și 
dezvoltare a capacității.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunerea de regulament
Anexa I – punctul 1.4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4a Cercetarea europeană în domeniul 
sănătății: dezvoltarea unor concepte 
întemeiate pe știință pentru un sistem de 
cercetare european competitiv și eficient, 
bazat pe programele naționale și care are 
ca obiectiv realizarea unui număr maxim 
de sinergii.

Or. en

Amendamentul 7

Propunerea de regulament
Anexa I – punctul 4.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.1. Pregătirea și reacția la amenințările 
transfrontaliere grave la adresa sănătății, 
luând în considerare inițiativele globale și 
stabilind coordonarea cu acestea: punerea 
în aplicare de componente comune ale 
planificării pregătirii generice și specifice, 
inclusiv pentru gripa pandemică și 
raportarea periodică cu privire la punerea 
în aplicare a planurilor de pregătire.

4.1. Pregătirea și reacția la amenințările 
transfrontaliere grave la adresa sănătății, 
luând în considerare inițiativele globale și 
stabilind coordonarea cu acestea: punerea 
în aplicare de componente comune ale 
planificării pregătirii generice și specifice, 
inclusiv pentru gripa pandemică și 
raportarea periodică cu privire la punerea 
în aplicare a planurilor de pregătire; 
realizarea de inovații în favoarea 
pacienților pentru prevenirea, 
diagnosticarea și tratarea unor boli 
trecute cu vederea până acum (cum ar fi 
bolile legate de sărăcie și cele neglijate) 
prin consolidarea parteneriatelor de 
cercetare dintre instituțiile academice, 
instituțiile non-profit, industria 
farmaceutică și IMM-urile din Europa și 
din lume. 

Or. en
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