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Pozměňovací návrh  1 
Cristian-Silviu Bușoi, Françoise Grossetête, Peter Liese a další 
 

Zpráva A8-0142/2015 
Piernicola Pedicini 
Bezpečnější zdravotnictví v Evropě 

COM(2014)0371 – 2014/2207(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 5 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vyzývá členské státy, aby v době 

stávající hospodářské krize zajistily, aby 

systémy zdravotnictví nebyly ovlivněny 

úspornými opatřeními a byly i nadále 

přiměřeně financovány, a aby se zdržely 

zavádění nejškodlivějších opatření, např. 

krátkodobých úspor, jež by ve 

střednědobém a dlouhodobém výhledu 

vedly k vysokým nákladům, a aby se 

naopak zaměřily na další rozvoj kvalitních 

a účinných zdravotnických systémů; 

vyzývá členské státy, aby zajistily 

dostatečný počet zdravotnických 

pracovníků specializovaných na prevenci a 

léčbu infekcí a na hygienu v nemocnicích 

nebo vyškolených v tomto oboru s cílem 

více se zaměřit na pacienty; 

5. vyzývá členské státy, aby v době 

stávající hospodářské krize zajistily, aby 

úspornými opatřeními nebyla ovlivněna 

bezpečnost pacientů a aby byly systémy 

zdravotnictví i nadále přiměřeně 

financovány, a aby se zdržely zavádění 

nejškodlivějších opatření, např. 

krátkodobých úspor, jež by ve 

střednědobém a dlouhodobém výhledu 

vedly k vysokým nákladům, a aby se 

naopak zaměřily na další rozvoj kvalitních 

a účinných zdravotnických systémů; 

vyzývá členské státy, aby zajistily 

dostatečný počet zdravotnických 

pracovníků specializovaných na prevenci a 

léčbu infekcí a na hygienu v nemocnicích 

nebo vyškolených v tomto oboru s cílem 

více se zaměřit na pacienty; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 
Cristian-Silviu Bușoi, Françoise Grossetête, Peter Liese a další 
 

Zpráva A8-0142/2015 
Piernicola Pedicini 
Bezpečnější zdravotnictví v Evropě 

COM(2014)0371 – 2014/2207(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 80 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 80a. vyzývá Komisi, aby zvážila vytvoření 

legislativního rámce, který by podpořil 

vývoj nových antibiotik, např. formou 

nástroje, kterým by se řídilo používání 

antibiotik u lidí, podobně jako je tomu 

v případě navrženého rámce 

pro používání antibiotik u zvířat; 

Or. en 

 

 


