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9.2.2022 A9-0001/8

Amendamentul 8
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
în numele Grupului ID

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera a

Propunerea de rezoluție Amendamentul

a) o majorare și o 
convergență în sens ascendent a 
accizelor minime și a prețului final 
de piață pentru toate produsele din 
tutun, ceea ce ar îmbunătăți 
prevenirea prin reducerea fumatului 
și a consumului de tutun, în special 
în rândul fumătorilor actuali, și ar 
împiedica tinerii să se apuce de 
fumat;

eliminat

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/9

Amendamentul 9
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
în numele Grupului ID

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază rolul unei alimentații 
sănătoase în prevenirea și limitarea 
incidenței și reapariției cancerului și 
subliniază că riscurile individuale de 
cancer pot fi reduse prin creșterea 
consumului de plante și alimente pe bază 
de plante produse în mod sustenabil, cum 
ar fi fructele și legumele proaspete, 
cerealele integrale și leguminoasele; 
subliniază, de asemenea, necesitatea de a 
aborda problema legată de consumul 
excesiv de carne și de produse ultra-
procesate și de produse cu un conținut 
ridicat de zahăr, sare și grăsimi; salută, prin 
urmare, viitoarea revizuire a programului 
UE de încurajare a consumului de fructe, 
legume și lapte în școli și a politicii UE de 
promovare a produselor agricole; solicită 
Comisiei și statelor membre să încurajeze 
și să ajute consumatorii să facă alegeri 
informate, sănătoase și sustenabile cu 
privire la produsele alimentare, prin 
adoptarea la nivelul UE a unei etichete 
nutriționale obligatorii și armonizate pe 
partea din față a ambalajului, care să fie 
elaborată pe bază de dovezi științifice 
solide și independente; salută accentul pus 
pe alimentația sănătoasă în Garanția UE 
pentru copii46 și solicită un nou plan de 
acțiune al UE privind obezitatea infantilă; 
promovează măsuri fiscale pentru a face ca 
alimentele proaspete (precum fructele și 

19. subliniază rolul unei alimentații 
sănătoase în prevenirea și limitarea 
incidenței și reapariției cancerului și 
subliniază că riscurile individuale de 
cancer pot fi reduse prin creșterea 
consumului de plante și alimente pe bază 
de plante produse în mod sustenabil, cum 
ar fi fructele și legumele proaspete, 
cerealele integrale și leguminoasele, 
precum și printr-un consum echilibrat de 
alimente, bazat pe o alimentație sănătoasă 
și variată; subliniază, de asemenea, 
necesitatea de a aborda problema legată de 
consumul excesiv de carne și de produse 
ultra-procesate și de produse cu un conținut 
ridicat de zahăr, sare și grăsimi; salută, prin 
urmare, viitoarea revizuire a programului 
UE de încurajare a consumului de fructe, 
legume și lapte în școli și a politicii UE de 
promovare a produselor agricole; solicită 
Comisiei și statelor membre să încurajeze 
și să ajute consumatorii să facă alegeri 
informate, sănătoase și sustenabile cu 
privire la produsele alimentare, prin 
adoptarea la nivelul UE a unei etichete 
nutriționale obligatorii și armonizate pe 
partea din față a ambalajului, care să fie 
elaborată pe bază de dovezi științifice 
solide și independente; salută accentul pus 
pe alimentația sănătoasă în Garanția UE 
pentru copii46 și solicită un nou plan de 
acțiune al UE privind obezitatea infantilă; 
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legumele, leguminoasele, păstăile și 
cerealele integrale) să devină mai ieftine și 
mai accesibile la nivel național, în special 
pentru persoanele cu venituri mici; 
încurajează statele membre să utilizeze 
politici de stabilire a prețurilor, cum ar fi 
taxa pe valoarea adăugată diferențiată, și 
măsuri de control al pieței pentru a 
influența cererea de alimente și băuturi cu 
un conținut scăzut de grăsimi saturate, 
grăsimi trans, sare și zahăr, precum și 
accesul la ele la prețuri rezonabile; sprijină 
statele membre în revizuirea dispozițiilor 
relevante pentru a restricționa publicitatea 
pentru băuturile îndulcite și produsele 
alimentare prelucrate cu un conținut ridicat 
de grăsimi, sare și zahăr, inclusiv 
publicitatea pe platformele de comunicare 
socială, și invită Comisia să prezinte o 
propunere de regulament cuprinzător la 
nivelul UE pentru a interzice publicitatea la 
astfel de produse pentru minori;

__________
46 Propunerea Comisiei din 24 martie 2021 de 
recomandare a Consiliului de instituire a unei 
garanții europene pentru copii (COM(2021)0137).

promovează măsuri fiscale pentru a face ca 
alimentele proaspete (precum fructele și 
legumele, leguminoasele, păstăile și 
cerealele integrale) să devină mai ieftine și 
mai accesibile la nivel național, în special 
pentru persoanele cu venituri mici; 
încurajează statele membre să utilizeze 
politici de stabilire a prețurilor, cum ar fi 
taxa pe valoarea adăugată diferențiată, și 
măsuri de control al pieței pentru a 
influența cererea de alimente și băuturi cu 
un conținut scăzut de grăsimi saturate, 
grăsimi trans, sare și zahăr, precum și 
accesul la ele la prețuri rezonabile; sprijină 
statele membre în revizuirea dispozițiilor 
relevante pentru a restricționa publicitatea 
pentru băuturile îndulcite și produsele 
alimentare prelucrate cu un conținut ridicat 
de grăsimi, sare și zahăr, inclusiv 
publicitatea pe platformele de comunicare 
socială, și invită Comisia să prezinte o 
propunere de regulament cuprinzător la 
nivelul UE pentru a interzice publicitatea la 
astfel de produse pentru minori;

_____________
46 Propunerea Comisiei din 24 martie 2021 de 
recomandare a Consiliului de instituire a unei 
garanții europene pentru copii (COM(2021)0137).

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/10

Amendamentul 10
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
în numele Grupului ID

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită, în special, consolidarea cerințelor 
de informare privind carcinogenicitatea, în temeiul 
Regulamentului privind înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea și restricționarea substanțelor chimice 
(REACH)55, pentru a permite identificarea tuturor 
substanțelor cancerigene produse sau importate, 
indiferent de volumul lor, în conformitate cu 
Strategia pentru promovarea sustenabilității în 
domeniul substanțelor chimice, și solicită, de 
asemenea, ca înregistrarea, evaluarea, autorizarea 
și restricționarea substanțelor chimice, inclusiv a 
perturbatorilor endocrini, în temeiul 
Regulamentului REACH, să fie efectuate în 
asociere cu IARC și în acord cu evaluările OMS; 
salută angajamentul din cadrul Strategiei pentru 
promovarea sustenabilității în domeniul 
substanțelor chimice de a extinde abordarea 
generică față de gestionarea riscurilor astfel încât 
să se garanteze că produsele de consum nu conțin 
substanțe chimice care provoacă cancer sau 
mutații genetice, care afectează sistemul de 
reproducere sau sistemul endocrin sau care sunt 
persistente sau bioacumulative și toxice; invită 
Comisia să pună rapid în aplicare măsurile 
planificate în Strategia pentru promovarea 
sustenabilității în domeniul substanțelor chimice 
pentru a reduce expunerea cetățenilor la substanțe 
cancerigene și la perturbatori endocrini prin toate 
căile de expunere; invită Comisia să acorde o 
atenție deosebită segmentelor de populație care 
sunt deosebit de vulnerabile la substanțele chimice 
periculoase și să țină seama într-o mai mare 

30. solicită, în special, consolidarea 
cerințelor de informare privind 
carcinogenicitatea, în temeiul 
Regulamentului privind înregistrarea, 
evaluarea, autorizarea și restricționarea 
substanțelor chimice (REACH)55, în 
special în ceea ce privește efectul de 
cocktail, pentru a permite identificarea 
tuturor substanțelor cancerigene produse 
sau importate, indiferent de volumul lor, în 
conformitate cu Strategia pentru 
promovarea sustenabilității în domeniul 
substanțelor chimice, și solicită, de 
asemenea, ca înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea și restricționarea substanțelor 
chimice, inclusiv a perturbatorilor 
endocrini, în temeiul Regulamentului 
REACH, să fie efectuate în asociere cu 
IARC și în acord cu evaluările OMS; 
salută angajamentul din cadrul Strategiei 
pentru promovarea sustenabilității în 
domeniul substanțelor chimice de a extinde 
abordarea generică față de gestionarea 
riscurilor astfel încât să se garanteze că 
produsele de consum nu conțin substanțe 
chimice care provoacă cancer sau mutații 
genetice, care afectează sistemul de 
reproducere sau sistemul endocrin sau care 
sunt persistente sau bioacumulative și 
toxice; invită Comisia să pună rapid în 
aplicare măsurile planificate în Strategia 
pentru promovarea sustenabilității în 
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măsură de aceste grupuri de populație vulnerabile 
în evaluările riscurilor prezentate de substanțele 
chimice; subliniază că informarea consumatorilor 
cu privire la căile de expunere în viața lor de zi cu 
zi este esențială pentru o mai bună prevenție și 
salută, în acest sens, crearea bazei de date privind 
substanțele potențial periculoase din produse; 
invită Agenția Europeană de Mediu să elaboreze, 
împreună cu Agenția Europeană pentru Produse 
Chimice, un raport privind produsele chimice care 
se află în mediul înconjurător în Europa; solicită 
ca raportul să evalueze natura sistemică a 
substanțelor chimice cancerigene și care perturbă 
sistemul endocrin în cadrul sistemelor europene de 
producție și consum, utilizarea acestora în 
produse, prezența lor în mediul înconjurător în 
Europa și efectele nocive asupra sănătății umane, 
în special în ceea ce privește cancerul;

_____________

55 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 18 
decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea și restricționarea substanțelor chimice 
(REACH), de înființare a Agenției Europene pentru 
Produse Chimice, JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

domeniul substanțelor chimice pentru a 
reduce expunerea cetățenilor la substanțe 
cancerigene și la perturbatori endocrini 
prin toate căile de expunere; invită 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
segmentelor de populație care sunt 
deosebit de vulnerabile la substanțele 
chimice periculoase și să țină seama într-o 
mai mare măsură de aceste grupuri de 
populație vulnerabile în evaluările 
riscurilor prezentate de substanțele 
chimice; subliniază că informarea 
consumatorilor cu privire la căile de 
expunere în viața lor de zi cu zi este 
esențială pentru o mai bună prevenție și 
salută, în acest sens, crearea bazei de date 
privind substanțele potențial periculoase 
din produse; invită Agenția Europeană de 
Mediu să elaboreze, împreună cu Agenția 
Europeană pentru Produse Chimice, un 
raport privind produsele chimice care se 
află în mediul înconjurător în Europa; 
solicită ca raportul să evalueze natura 
sistemică a substanțelor chimice 
cancerigene și care perturbă sistemul 
endocrin în cadrul sistemelor europene de 
producție și consum, utilizarea acestora în 
produse, prezența lor în mediul 
înconjurător în Europa și efectele nocive 
asupra sănătății umane, în special în ceea 
ce privește cancerul;

_________________

55 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 18 
decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea și restricționarea substanțelor chimice 
(REACH), de înființare a Agenției Europene pentru 
Produse Chimice, JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/11

Amendamentul 11
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
în numele Grupului ID

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. invită UE și statele membre să 
consolideze cooperarea cu OMS și să 
depună eforturi pentru punerea în aplicare 
a recomandărilor de politică și a 
orientărilor OMS;

60. invită UE și statele membre să își 
reevalueze cooperarea cu OMS și să 
depună eforturi pentru punerea în aplicare 
a recomandărilor de politică și a 
orientărilor OMS;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/12

Amendamentul 12
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
în numele Grupului ID

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 86

Propunerea de rezoluție Amendamentul

86. pledează insistent pentru 
extinderea procedurilor comune de 
achiziții, în special pentru medicamentele 
și tratamentele (ultra)rare, pediatrice și 
noi împotriva cancerului, procedurile de 
diagnosticare, testele de diagnosticare 
însoțitoare și vaccinurile de prevenire a 
cancerului, cum ar fi vaccinurile 
împotriva HPV și a hepatitei B, pentru a 
contracara penuriile și a îmbunătăți 
prețurile și accesul la tratamentele 
împotriva cancerului la nivelul UE; 
constată că procedurile de achiziții 
comune ar trebui să îmbunătățească 
timpul de răspuns și să fie transparente; 
evidențiază că achizițiile publice comune 
nu ar trebui să împiedice accesul 
pacienților și inovarea medicală;

eliminat

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/13

Amendamentul 13
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
în numele Grupului ID

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 98

Propunerea de rezoluție Amendamentul

98. ia act de propunerea legislativă a 
Comisiei de înființare a unei Autorități 
pentru Pregătire și Răspuns în caz de 
Urgență Sanitară (HERA); observă că, 
până în 2023 și ulterior o dată la doi ani, 
Comisia ar trebui să efectueze o 
examinare aprofundată a implementării 
operațiunilor HERA, inclusiv a structurii, 
guvernanței, finanțării și resurselor 
umane ale acesteia; ia act de faptul că 
aceste examinări trebuie să abordeze, în 
special, orice necesitate de a modifica 
structura HERA, inclusiv, dar fără a se 
limita la posibilitatea de a o transforma 
într-o agenție de sine stătătoare, revizuind 
mandatul acesteia și înțelegând 
implicațiile financiare ale unei astfel de 
modificări; observă că Comisia ar trebui 
să raporteze Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la constatările 
evaluărilor și că aceste constatări ar 
trebui făcute publice; constată că aceste 
examinări ar trebui să fie însoțite, după 
caz, de o propunere legislativă care să 
abordeze aspectele evidențiate, respectând 
pe deplin rolul Parlamentului European 
în calitate de colegiuitor; consideră că 
dacă HERA este transformată într-o 
agenție de sine stătătoare, ar putea atunci 
anticipa, stimula, codezvolta și facilita 
accesul rapid, egal și sustenabil al 
pacienților bolnavi de cancer la inovațiile 

eliminat
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legate de cancer, inclusiv la procedurile 
de diagnosticare, precum și la testele de 
diagnosticare însoțitoare; consideră că 
HERA ar putea, pe termen lung, să 
colaboreze îndeaproape cu entitățile 
publice și private pentru a planifica, a 
coordona și a construi un ecosistem de 
capacități private și publice care să poată 
furniza cadre adecvate în caz de urgență 
pentru ca UE să aibă acces la materii 
prime esențiale în cazul unor șocuri în 
ceea ce privește aprovizionarea globală;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/14

Amendamentul 14
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
în numele Grupului ID

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 139

Propunerea de rezoluție Amendamentul

139. sprijină recomandarea Acțiunii 
comune privind formele rare de cancer 
privind introducerea unui identificator 
unic european al pacienților, pașaportul 
supraviețuitorilor și orientările cu privire 
la supravegherea pe termen lung și la 
tranziția de la îngrijirea pediatrică la 
îngrijirea ca adult, cu scopul de a 
monitoriza rezultatele pe termen lung în 
cazul copiilor care au supraviețuit 
cancerului, într-un cadru transfrontalier; 
subliniază că este necesar ca, pentru 
această populație, „dreptul de a fi uitat” 
să fie adecvat scopului;

eliminat

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/15

Amendamentul 15
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
în numele Grupului ID

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 186

Propunerea de rezoluție Amendamentul

186. salută lansarea Centrului de 
cunoștințe privind cancerul în 2021, 
cu scopul de contribui la 
schimburile și coordonarea 
inițiativelor științifice și tehnice 
legate de cancer la nivelul UE; 
consideră că Centrul de cunoștințe 
ar trebui să implice toate părțile 
interesate (reprezentanți ai fiecărui 
program național de control al 
cancerului, asociații ale pacienților 
și ale îngrijitorilor, societăți 
științifice, organisme și agenții 
relevante ale UE, reprezentanți ai 
operatorilor economici etc.); este de 
opinie că acest centru de cunoștințe 
ar trebui să se bazeze pe analiza 
datelor, rapoartele RER și registrele 
oncologice; consideră că misiunea 
sa ar trebui să fie clar definită și să 
includă:

a) coordonarea rețelei tuturor 
programelor naționale de 
control al cancerului;

b) elaborarea unei foi de parcurs 
europene pentru a iniția 
campanii de prevenire la scară 
largă și programe educaționale 
de promovare a sănătății;

c) coordonarea stabilirii de criterii 

eliminat
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comune de calitate care să stea 
la baza acreditării naționale a 
programelor de screening, a 
registrelor oncologice și a 
centrelor de îngrijire 
oncologică;

d) elaborarea, pe baza celor mai 
recente dovezi științifice, a unor 
orientări privind practicile 
clinice și a unor sisteme de 
asigurare a calității pentru a 
îmbunătăți întregul parcurs de 
îngrijire pentru toate tipurile de 
cancer, în special pentru 
cancerul rar și cancerul 
pediatric;

e) elaborarea de rapoarte anuale 
și stabilirea unor cadre pentru 
îmbunătățirea colectării de date 
din programele de screening, 
registrele oncologice și RER la 
nivel european;

f) prezentarea de studii privind 
impactul prevenirii și al 
diagnosticării, inclusiv estimări 
cu privire la reducerea 
costurilor economice generate 
prin creșterea investițiilor în 
aceste domenii;

g) coordonarea schimbului de 
bune practici și de rezultate 
între RER și centrele oncologice 
integrate;

h) generarea unui model 
cuprinzător bazat pe plan și 
programul Orizont Europa, cu 
contribuțiile pacienților și a 
îngrijitorilor, cu scopul de a 
identifica prioritățile de 
cercetare și de a face eventual 
posibilă dezvoltarea unui grup 
de cercetare oncologică 
coordonat și eficient în Europa;

i) facilitarea schimbului de date 
anonimizate, colectate într-un 
cloud oncologic european, 
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pentru clinicieni și cercetători, 
precum și pentru entitățile care 
dezvoltă servicii de sănătate și 
soluții tehnologice moderne 
pentru pacienții bolnavi de 
cancer;

j) sprijinirea unor programe de 
formare comune pentru cadrele 
medicale, pacienți și îngrijitori;

k) furnizarea de informații 
actualizate, certificate și 
transparente cetățenilor și 
profesioniștilor privind cauzele 
cancerului, tratamentele și 
legislația UE;

l) monitorizarea nivelului de 
punere în aplicare a 
recomandărilor relevante în 
programele naționale de control 
al cancerului ale statelor 
membre și punerea la dispoziție 
periodică a rezultatelor acestei 
monitorizări;

m) propunerea unor indicatori 
măsurabili și care pot fi 
reproduși pentru principalele 
rezultate prezentate în plan;

Or. en


