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4.11.2020 A9-0196/236

Amendamentul 236
João Ferreira, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

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 3 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) protejarea cetățenilor Uniunii 
împotriva amenințărilor transfrontaliere 
grave pentru sănătate;

(1) îmbunătățirea și favorizarea 
sănătății în statele membre și în Uniune, 
susținând promovarea sănătății și 
prevenirea bolilor, și asigurarea unei 
capacități suplimentare adecvate ca 
răspuns la crizele sanitare, reducând 
inegalitățile în materie de sănătate și 
garantând accesul egal și deplin la 
serviciile de sănătate;
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4.11.2020 A9-0196/237

Amendamentul 237
João Ferreira, Sandra Pereira, Marc Botenga
în numele Grupului GUE/NGL

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 3 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) consolidarea sistemelor de sănătate 
și a forței de muncă din domeniul sănătății, 
inclusiv prin transformarea digitală și 
printr-o activitate integrată și coordonată 
sporită a statelor membre, prin punerea în 
aplicare susținută a celor mai bune practici 
și prin schimbul de date, pentru a crește 
nivelul general de sănătate publică.

(3) consolidarea sistemelor de sănătate 
publică și a sustenabilității acestora, 
precum și a forței de muncă din domeniul 
sănătății, inclusiv prin condiții de lucru de 
înaltă calitate, prin transformarea digitală 
și printr-o activitate integrată și coordonată 
sporită a statelor membre, inclusiv la nivel 
național, regional și local, prin punerea în 
aplicare susținută a celor mai bune practici 
și prin schimbul de date comparabile și 
interoperabile, cu scopul de a crește 
nivelul general de sănătate publică, de a 
îmbunătăți cunoștințele în materie de 
sănătate și de a face sistemele de sănătate 
mai reziliente și mai receptive.

(Textul din acest amendament „sistemele 
de sănătate publică” se aplică întregului 
text, de fiecare dată când se face referire la 
„sistemele de sănătate”. Adoptarea sa va 
impune modificări corespunzătoare în 
întregul text.)
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4.11.2020 A9-0196/238

Amendamentul 238
Marc Botenga
în numele Grupului GUE/NGL

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 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) sprijinirea acțiunilor menite să 
asigure disponibilitatea, accesibilitatea și 
caracterul abordabil adecvate ale 
produselor necesare în situații de criză și 
ale altor materiale sanitare necesare;

(3) sprijinirea acțiunilor menite să 
asigure disponibilitatea, accesibilitatea și 
caracterul abordabil adecvate ale 
produselor necesare în situații de criză și 
ale altor materiale sanitare necesare; 
inclusiv crearea uneia sau a mai multor 
întreprinderi farmaceutice europene 
publice sau fără scop lucrativ care să 
acționeze în interes public pentru a 
fabrica medicamente esențiale;

Or. en
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4.11.2020 A9-0196/239

Amendamentul 239
João Ferreira, Sandra Pereira, Marc Botenga, Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL

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
Anexa I – litera i – punctul via (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(via) susținerea acțiunilor care 
urmăresc să garanteze că, în cazul unui 
deficit de medicamente, brevetele 
farmaceutice nu împiedică accesul la 
diagnosticare, tratamente și vaccinuri, 
aprovizionarea cu materiale sau 
consolidarea capacității de producție, 
precum și susținerea acțiunilor care 
asigură transparența privind finanțarea 
cercetării și dezvoltării;
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