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Amendamentul 222
Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou, Sophia in 't Veld
în numele Grupului Renew
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Jytte Guteland, Sara Cerdas
în numele Grupului S&D
Malin Björk
în numele Grupului GUE/NGL
Michèle Rivasi, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0196/2020
Cristian-Silviu Bușoi
Program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 („programul 
«UE pentru sănătate»”)
(COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) consolidarea eficacității, a 
accesibilității, a durabilității și a rezilienței 
sistemelor de sănătate, inclusiv prin 
sprijinirea transformării digitale, a 
adoptării de instrumente și servicii 
digitale, a unor reforme sistemice, a 
punerii în aplicare de noi modele de 
îngrijire și a unei asigurări de sănătate 
universale, precum și reducerea 
inegalităților în materie de sănătate;

(4) consolidarea eficacității, a 
accesibilității, a durabilității și a rezilienței 
sistemelor de sănătate, inclusiv prin 
sprijinirea transformării digitale, inclusiv 
crearea și implementarea unui spațiu 
european al datelor privind sănătatea, 
reforme sistemice, punerea în aplicare de 
noi modele de îngrijire, creșterea 
accesului egal și în timp util la servicii de 
asistență medicală și la servicii de 
îngrijire conexe bazate pe rezultate, axate 
pe persoană, la prețuri abordabile, 
sustenabile și de bună calitate, precum și 
obținerea unei asigurări de sănătate 
universale, care să includă accesul la 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente și care să reducă 
inegalitățile și inechitățile în materie de 
sănătate;
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) sprijinirea contribuției Uniunii la 
inițiativele internaționale și globale în 
domeniul sănătății.

(10) sprijinirea contribuției Uniunii la 
angajamentele și inițiativele internaționale 
și globale în domeniul sănătății, inclusiv 
accesul la sănătate sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente;
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