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Förslag till resolution
Punkt 5
Förslag till resolution

Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar
medlemsstaterna att i dessa ekonomiska
kristider se till att vårdsystemen inte
påverkas av åtstramningsåtgärder och att
de beviljas tillräcklig finansiering och, i
synnerhet, att undvika de mest skadliga
åtgärderna, såsom kortsiktiga besparingar
som kommer att leda till höga kostnader på
medellång till lång sikt, och i stället
koncentrera sig på att vidareutveckla
högkvalitativa och högeffektiva
vårdsystem. Parlamentet uppmanar
medlemsstaterna att se till att det finns
tillräckligt med vårdpersonal som är
utbildad i eller specialiserad på
förebyggande och kontroll av infektioner
samt på sjukhushygien, i syfte att få till
stånd ett mer patientinriktat
förhållningssätt.

5. Europaparlamentet uppmanar
medlemsstaterna att i dessa ekonomiska
kristider se till att patientsäkerheten inte
påverkas av åtstramningsåtgärder och att
vårdsystemen beviljas tillräcklig
finansiering och, i synnerhet, att undvika
de mest skadliga åtgärderna, såsom
kortsiktiga besparingar som kommer att
leda till höga kostnader på medellång till
lång sikt, och i stället koncentrera sig på att
vidareutveckla högkvalitativa och
högeffektiva vårdsystem. Parlamentet
uppmanar medlemsstaterna att se till att det
finns tillräckligt med vårdpersonal som är
utbildad i eller specialiserad på
förebyggande och kontroll av infektioner
samt på sjukhushygien, i syfte att få till
stånd ett mer patientinriktat
förhållningssätt.
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Förslag till resolution
Punkt 80a (ny)
Förslag till resolution

Ändringsförslag
80a. Europaparlamentet uppmanar
kommissionen att överväga en
lagstiftningsram för att stimulera
utvecklingen av nya antibiotika, till
exempel i form av ett instrument som
reglerar antibiotika för mänskligt bruk
liknande det som redan föreslås för
antibiotika för användning hos djur.
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