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Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poziva države članice, naj zagotovijo, da 

v obdobju te finančne krize varčevalni 

ukrepi ne bodo vplivali na sisteme 

zdravstvenega varstva, ki morajo še naprej 

imeti na voljo ustrezna sredstva, ter naj se 

predvsem izogibajo najškodljivejšim 

ukrepom, kot je kratkoročno varčevanje, ki 

lahko srednje- in dolgoročno povzročijo 

visoke stroške, namesto tega pa naj se 

osredotočijo na razvoj visokokakovostnih 

in učinkovitih zdravstvenih sistemov; 

poziva države članice, naj zagotovijo 

ustrezno število zdravstvenih 

strokovnjakov, usposobljenih ali 

specializiranih za preprečevanje in 

obvladovanje okužb ter za higieno v 

bolnišnicah, da bi zagotovili pristop, 

osredotočen na pacienta; 

5. poziva države članice, naj zagotovijo, da 

v obdobju te finančne krize varčevalni 

ukrepi ne bodo vplivali na varnost 

pacientov in da bodo sistemi 

zdravstvenega varstva še naprej imeli na 

voljo ustrezna sredstva, ter naj se predvsem 

izogibajo najškodljivejšim ukrepom, kot je 

kratkoročno varčevanje, ki lahko srednje- 

in dolgoročno povzročijo visoke stroške, 

namesto tega pa naj se osredotočijo na 

razvoj visokokakovostnih in učinkovitih 

zdravstvenih sistemov; poziva države 

članice, naj zagotovijo ustrezno število 

zdravstvenih strokovnjakov, usposobljenih 

ali specializiranih za preprečevanje in 

obvladovanje okužb ter za higieno v 

bolnišnicah, da bi zagotovili pristop, 

osredotočen na pacienta; 

Or. en 
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  80a. poziva Komisijo, naj razmisli o 

možnosti zakonodajnega okvira, s katerim 

bi spodbudili razvoj novih antibiotikov, na 

primer v obliki instrumenta, ki bi urejal 

antibiotike za uporabo v humani medicini, 

podobnega tistemu, ki je že bil predlagan 

za antibiotike za uporabo v veterinarski 

medicini;  

Or. en 

 

 


