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4.11.2020 A9-0196/224

Amendamentul 224
Sara Cerdas, Jytte Guteland
în numele Grupului S&D

Raport A9-0196/2020
Cristian-Silviu Buşoi
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 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul urmărește următoarele obiective 
generale, în conformitate cu abordarea de 
tip „O singură sănătate”, după caz:

Programul urmărește următoarele obiective 
generale, în conformitate cu abordarea de 
tip „Sănătatea în toate politicile” și cu 
abordarea de tip „O singură sănătate”:

Or. en

Justificare

„Sănătatea în toate politicile” implică o abordare a elaborării, a punerii în aplicare și a 
revizuirii politicilor publice, indiferent de sector, în cadrul căreia se ține seama de 
implicațiile deciziilor asupra sănătății și care urmărește să creeze sinergii și să evite ca astfel 
de politici să aibă efecte negative asupra sănătății, pentru a îmbunătăți sănătatea populației 
și echitatea în materie de sănătate (a se vedea amendamentul 52 din partea Comisiei ENVI). 
Pentru a îndeplini aceste obiective, programul „UE pentru sănătate” ar trebui, de asemenea, 
să fie urmat în deplină concordanță cu această abordare.
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4.11.2020 A9-0196/225

Amendamentul 225
Sara Cerdas, Jytte Guteland
în numele Grupului S&D

Raport A9-0196/2020
Cristian-Silviu Buşoi
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 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele generale menționate la 
articolul 3 sunt urmărite prin intermediul 
următoarelor obiective specifice, în 
conformitate cu abordarea de tip „O 
singură sănătate”, după caz:

Obiectivele generale menționate la 
articolul 3 sunt urmărite prin intermediul 
următoarelor obiective specifice, în 
conformitate cu abordarea de tip 
„Sănătatea în toate politicile” și cu 
abordarea de tip „O singură sănătate”:

Or. en

Justificare

„Sănătatea în toate politicile” implică o abordare a elaborării, a punerii în aplicare și a 
revizuirii politicilor publice, indiferent de sector, în cadrul căreia se ține seama de 
implicațiile deciziilor asupra sănătății și care urmărește să creeze sinergii și să evite ca astfel 
de politici să aibă efecte negative asupra sănătății, pentru a îmbunătăți sănătatea populației 
și echitatea în materie de sănătate (a se vedea amendamentul 52 din partea Comisiei ENVI). 
Pentru a îndeplini aceste obiective, programul „UE pentru sănătate” ar trebui, de asemenea, 
să fie urmat în deplină concordanță cu această abordare.
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4.11.2020 A9-0196/226

Amendamentul 226
Sara Cerdas, Jytte Guteland
în numele Grupului S&D
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0196/2020
Cristian-Silviu Buşoi
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 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) consolidarea capacității Uniunii de 
prevenire, pregătire și răspuns la 
amenințările transfrontaliere grave pentru 
sănătate și gestionarea crizelor sanitare, 
inclusiv prin coordonarea, furnizarea și 
desfășurarea capacității de asistență 
medicală de urgență, colectarea de date și 
supravegherea;

(1) consolidarea capacității Uniunii de 
prevenire, pregătire și răspuns rapid la 
amenințările transfrontaliere grave pentru 
sănătate și gestionarea crizelor sanitare, 
inclusiv prin coordonarea, furnizarea și 
desfășurarea capacității de asistență 
medicală de urgență, colectarea de date și 
supravegherea, coordonarea testelor de 
rezistență a sistemelor naționale de 
sănătate și elaborarea unor standarde 
pentru o asistență medicală de calitate;

Or. en

Justificare

Programul „UE pentru sănătate” ar trebui să contribuie, de asemenea, la elaborarea unor 
standarde pentru o asistență medicală de calitate, care să garanteze siguranța pacienților, 
condiții decente de muncă și de încadrare în muncă pentru lucrătorii din domeniul asistenței 
medicale și reziliența europeană în fața pandemiilor și a altor crize din domeniul sănătății 
publice.
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4.11.2020 A9-0196/227

Amendamentul 227
Sara Cerdas, Jytte Guteland
în numele Grupului S&D
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0196/2020
Cristian-Silviu Buşoi
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
Anexa I – litera f – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) acțiuni pentru promovarea, la 
nivelul întregii Uniuni și în toate 
sectoarele, a capacității de prevenire și 
gestionare a crizelor sanitare, precum și de 
pregătire și răspuns la acestea la nivelul 
Uniunii, la nivel național și local, inclusiv 
exerciții de planificare și pregătire pentru 
situații de urgență și perfecționarea 
competențelor cadrelor medicale, ale 
personalului medico-sanitar și ale 
personalului din domeniul sănătății 
publice;

(i) acțiuni pentru promovarea, la 
nivelul întregii Uniuni și în toate 
sectoarele, a capacității de prevenire și 
gestionare a crizelor sanitare, precum și de 
pregătire și răspuns la acestea la nivelul 
Uniunii, la nivel național și local, inclusiv 
teste de rezistență, exerciții de planificare 
și pregătire pentru situații de urgență, 
elaborarea unor standarde pentru o 
asistență medicală de calitate și 
perfecționarea competențelor cadrelor 
medicale, ale personalului medico-sanitar 
și ale personalului din domeniul sănătății 
publice;

Or. en

Justificare

Programul „UE pentru sănătate” ar trebui să contribuie, de asemenea, la elaborarea unor 
standarde pentru o asistență medicală de calitate, care să garanteze siguranța pacienților, 
condiții decente de muncă și de încadrare în muncă pentru lucrătorii din domeniul asistenței 
medicale și reziliența europeană în fața pandemiilor și a altor crize din domeniul sănătății 
publice.
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4.11.2020 A9-0196/228

Amendamentul 228
Sara Cerdas, Jytte Guteland
în numele Grupului S&D
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0196/2020
Cristian-Silviu Buşoi
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
Anexa II – partea 2 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Prevalența standardizată pe vârstă 
a utilizării nocive a alcoolului, pe gen și 
pe vârstă

Or. en

Justificare

Unul dintre obiectivele specifice ale programului „UE pentru sănătate” ar trebui să fie 
sprijinirea acțiunilor specifice care să abordeze factorii determinanți pentru sănătate (a se 
vedea amendamentul 65 din partea Comisiei ENVI). Consumul nociv de alcool este un astfel 
de factor determinant al sănătății. Sprijinirea acțiunilor statelor membre care vizează 
abordarea factorilor determinanți pentru sănătate, inclusiv reducerea efectelor nocive ale 
alcoolului, se numără printre acțiunile care pot beneficia de finanțare (a se vedea 
amendamentul 141 din partea Comisiei ENVI). Astfel, ar trebui să existe, de asemenea, un 
indicator legat de consumul nociv de alcool, care să contribuie la evaluarea programului.
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4.11.2020 A9-0196/229

Amendamentul 229
Sara Cerdas, Jytte Guteland
în numele Grupului S&D
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0196/2020
Cristian-Silviu Buşoi
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
Anexa II – partea 2 – punctul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. Decesele standardizate pe vârstă, 
atribuibile poluării mediului (la 100 000 
de persoane), pe sex și pe vârstă

Or. en

Justificare

Unul dintre obiectivele specifice ale programului „UE pentru sănătate” ar trebui să fie 
sprijinirea acțiunilor specifice care să abordeze factorii determinanți pentru sănătate (a se 
vedea amendamentul 65 din partea Comisiei ENVI). Factorii de mediu se numără printre 
factorii determinanți pentru sănătate (a se vedea amendamentul 53 din partea Comisiei 
ENVI).  Activitățile de gestionare a riscurilor legate de factorii de mediu și de bolile umane 
se numără printre acțiunile care pot beneficia de finanțare [a se vedea anexa I, litera (f) 
punctul (viii)]. Astfel, ar trebui să existe, de asemenea, un indicator legat de poluarea 
mediului, care să contribuie la evaluarea programului.


