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Amendamentul 1 
Cristian-Silviu Bușoi, Françoise Grossetête, Peter Liese și alții 
 

Raport A8-0142/2015 
Piernicola Pedicini 
Asigurarea de îngrijiri medicale mai sigure în Europa 
COM(2014)0371 – 2014/2207(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 5 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. solicită statelor membre să se asigure că, 
în această perioadă de criză economică, 
sistemele de sănătate nu sunt afectate de 
măsurile de austeritate și beneficiază în 
continuare de o finanțare corespunzătoare 

și, în special, să evite cele mai dăunătoare 
măsuri, cum ar fi economiile pe termen 

scurt, care ar conduce la costuri ridicate pe 
termen mediu și lung, și să se concentreze 
în schimb pe dezvoltarea în continuare a 

unor sisteme de sănătate de înaltă calitate și 
eficiență; invită statele membre să se 
asigure că există un număr suficient de 
profesioniști în domeniul sănătății formați 
sau specializați în domeniul combaterii și 

al controlului infecțiilor, precum și un nivel 
adecvat de igienă în spitale, ca elemente 
ale unei abordări centrate pe pacient; 

5. solicită statelor membre să se asigure că, 
în această perioadă de criză economică, 
siguranța pacienților nu este afectată de 
măsurile de austeritate și că sistemele de 
sănătate beneficiază în continuare de o 
finanțare corespunzătoare și, în special, să 
evite cele mai dăunătoare măsuri, cum ar fi 

economiile pe termen scurt, care ar 
conduce la costuri ridicate pe termen 
mediu și lung, și să se concentreze în 

schimb pe dezvoltarea în continuare a unor 
sisteme de sănătate de înaltă calitate și 
eficiență; invită statele membre să se 
asigure că există un număr suficient de 
profesioniști în domeniul sănătății formați 

sau specializați în domeniul combaterii și 
al controlului infecțiilor, precum și un nivel 
adecvat de igienă în spitale, ca elemente 

ale unei abordări centrate pe pacient; 

Or. en 
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Amendamentul 2 
Cristian-Silviu Bușoi, Françoise Grossetête, Peter Liese și alții 
 

Raport A8-0142/2015 
Piernicola Pedicini 
Asigurarea de îngrijiri medicale mai sigure în Europa 

COM(2014)0371 – 2014/2207(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 80 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  80a. Solicită Comisiei să ia în considerare 
un cadru legislativ care să încurajeze 
producerea de noi medicamente 
antibiotice, de exemplu sub forma unui 
instrument care să reglementeze 
antibioticele pentru uz uman, similar 
celui deja propus privind antibioticele 
pentru uz animal;  

Or. en 

 
 


