
 

AM\1061520NL.doc  PE555.238v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

13.5.2015 A8-0142/1 

Amendement  1 
Cristian-Silviu Bușoi, Françoise Grossetête, Peter Liese, e.a. 
 

Verslag A8-0142/2015 
Piernicola Pedicini 
Veiligere gezondheidszorg in Europa 

COM(2014)0371 – 2014/2207(INI) 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 5 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. vraagt de lidstaten om ervoor te zorgen 

dat de gezondheidszorg in deze tijden van 

economische crisis niet wordt getroffen 

door besparingsmaatregelen en over 

toereikende middelen blijft beschikken en 

meer bepaald de schadelijkste maatregelen 

te vermijden, zoals 

kortetermijnbesparingen die leiden tot hoge 

kosten op de middellange en lange termijn, 

maar daarentegen de nadruk te leggen op 

de verdere ontwikkeling van een uiterst 

kwalitatieve en efficiënte gezondheidszorg; 

vraagt de lidstaten ervoor te zorgen dat er 

voldoende opgeleid of gespecialiseerd 

personeel voor infectiebestrijding en 

ziekenhuishygiëne beschikbaar is voor een 

patiëntgerichte aanpak; 

5. vraagt de lidstaten om ervoor te zorgen 

dat de veiligheid van de patiënt in deze 

tijden van economische crisis niet in het 

gedrang komt door besparingsmaatregelen 

en dat de gezondheidszorg over 

toereikende middelen blijft beschikken, en 

meer bepaald de schadelijkste maatregelen 

te vermijden, zoals 

kortetermijnbesparingen die leiden tot hoge 

kosten op de middellange en lange termijn, 

maar daarentegen de nadruk te leggen op 

de verdere ontwikkeling van een uiterst 

kwalitatieve en efficiënte gezondheidszorg; 

vraagt de lidstaten ervoor te zorgen dat er 

voldoende opgeleid of gespecialiseerd 

personeel voor infectiebestrijding en 

ziekenhuishygiëne beschikbaar is voor een 

patiëntgerichte aanpak; 

Or. en 
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Amendement  2 
Cristian-Silviu Bușoi, Françoise Grossetête, Peter Liese, e.a. 
 

Verslag A8-0142/2015 
Piernicola Pedicini 
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Ontwerpresolutie 
Paragraaf 80 bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

   80 bis. verzoekt de Commissie na te 

denken over een wetgevingskader om de 

ontwikkeling van nieuwe antibiotica te 

stimuleren, bijvoorbeeld in de vorm van 

een instrument dat het gebruik van 

antibiotica bij de mens regelt, 

vergelijkbaar met het instrument dat is 

voorgesteld voor het gebruik van 

antibiotica bij dieren; 

Or. en 

 

 


