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9.2.2022 A9-0001/16

Amendamentul 16
Giorgos Georgiou
în numele Grupului The Left

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

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. subliniază că este important să se 
aloce finanțare corespunzătoare pentru 
cercetarea științifică și în domeniul 
științelor umaniste pentru a evalua 
inegalitățile în ceea ce privește accesul la 
standarde de îngrijire și la inovare în 
domeniul cancerului pediatric în întreaga 
Europă, care sunt responsabile pentru 
diferențele de până la 20 % în ceea ce 
privește ratele de supraviețuire a 
pacienților cu cancer pediatric la nivelul 
statelor membre, și să se formuleze 
măsuri de atenuare pentru a garanta 
egalitatea în drepturi și acces la tratament 
pentru toți copiii și tinerii bolnavi de 
cancer din Europa; regretă, în această 
privință, disparitățile în ceea ce privește 
accesul la servicii de asistență medicală 
de înaltă calitate în rândul statelor 
membre, precum și între diferite regiuni 
din cadrul acestora, și solicită Comisiei să 
abordeze aceste disparități cu măsuri 
legislative adecvate pentru a asigura 
drepturi egale în UE;
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9.2.2022 A9-0001/17

Amendamentul 17
Giorgos Georgiou
în numele Grupului The Left

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

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. regretă că pacienții din UE se 
confruntă în continuare cu dificultăți în 
ceea ce privește accesul la serviciile de 
asistență medicală și participarea la studiile 
clinice în alte state membre și că doar o 
minoritate dintre ei, și nu tot personalul 
medico-sanitar, știu că pacienții au dreptul 
de a solicita asistență medicală 
transfrontalieră în temeiul celor două cadre 
existente; Directiva privind asistența 
medicală transfrontalieră și Regulamentul 
privind securitatea socială64; solicită o 
reformă a Directivei privind asistența 
medicală transfrontalieră, în special pentru 
a permite mobilitatea și accesul la 
echipamente și îngrijiri foarte specializate 
prin consolidarea punctelor de contact 
naționale, oferindu-le mai multe resurse 
bugetare, și pentru a permite elaborarea 
unor orientări ale Comisiei care să 
stabilească calendare de revizuire și 
aprobare acceptabile și armonizate pentru a 
accelera timpul până la tratament în UE în 
temeiul Regulamentului privind securitatea 
socială; solicită o creștere a numărului de 
campanii de informare privind drepturile 
pacienților la asistență medicală 
transfrontalieră, inclusiv a celor destinate 
cadrelor medicale, precum și crearea unui 
ghișeu unic pentru informații despre căile 
de acces transfrontaliere ale UE; subliniază 
necesitatea de a reduce barierele logistice 

61. regretă că pacienții din UE se 
confruntă în continuare cu dificultăți în 
ceea ce privește accesul la serviciile de 
asistență medicală și participarea la studiile 
clinice în alte state membre și că doar o 
minoritate dintre ei, și nu tot personalul 
medico-sanitar, știu că pacienții au dreptul 
de a solicita asistență medicală 
transfrontalieră în temeiul celor două cadre 
existente; Directiva privind asistența 
medicală transfrontalieră și Regulamentul 
privind securitatea socială64; solicită o 
reformă a Directivei privind asistența 
medicală transfrontalieră, în special pentru 
a permite mobilitatea și accesul la 
echipamente și îngrijiri foarte specializate 
prin consolidarea punctelor de contact 
naționale, oferindu-le mai multe resurse 
bugetare, și pentru a permite elaborarea 
unor orientări ale Comisiei care să 
stabilească calendare de revizuire și 
aprobare acceptabile și armonizate pentru a 
accelera timpul până la tratament în UE în 
temeiul Regulamentului privind securitatea 
socială; solicită o creștere a numărului de 
campanii de informare privind drepturile 
pacienților la asistență medicală 
transfrontalieră, inclusiv a celor destinate 
cadrelor medicale, precum și crearea unui 
ghișeu unic pentru informații despre căile 
de acces transfrontaliere ale UE; subliniază 
necesitatea de a reduce barierele logistice 
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și lingvistice cu care se confruntă pacienții 
când accesează asistența medicală într-un 
alt stat membru al UE; reliefează nevoia de 
a oferi pacienților informații clare despre 
cerințele de acord prealabil care se aplică 
în anumite state membre; subliniază 
necesitatea de a facilita procesul, printr-o 
revizuire globală a cadrelor de asistență 
medicală transfrontalieră, acordând o 
atenție egală Directivei privind asistența 
medicală transfrontalieră și 
Regulamentului privind securitatea socială, 
pentru pacienții care, având în vedere 
nevoile nesatisfăcute și beneficiile 
potențiale, călătoresc în străinătate pentru 
studii clinice și pot să se confrunte cu 
probleme precum lipsa de claritate în ceea 
ce privește protocoalele de urmărire după 
întoarcerea în țară și acoperirea costurilor 
legate de participarea lor la studii clinice de 
către agențiile naționale de asigurări; 
accentuează nevoia de clarificare în ceea ce 
privește accesul la studii clinice 
transfrontaliere, deoarece acesta nu este 
definit în mod clar în Directiva privind 
asistența medicală transfrontalieră; 
subliniază că toate cheltuielile legate de 
tratament ar trebui finanțate înainte de 
începerea sa, pentru a evita excluderea 
pacienților cu venituri mici; invită Comisia 
să ia în considerare, în contextul 
următoarei revizuiri a cadrelor existente, 
instituirea unui set unic de norme de 
autorizare și rambursare pentru accesul la 
asistență medicală transfrontalieră, inclusiv 
dreptul la un al doilea aviz; invită Comisia 
și statele membre să colaboreze pentru a 
efectua evaluări periodice ale Strategiei 
Comisiei privind e-sănătatea din 2018, 
pentru a asigura dosare electronice de 
sănătate interconectate, o mai bună 
interoperabilitate, precum și îmbunătățirea 
calității datelor, a confidențialității și a 
securității pentru pacienții cu cancer la 
nivel regional, național și la nivelul UE, 
garantând totodată respectarea strictă a 
normelor de protecție și securitate a datelor 
privind sănătatea ale pacienților; observă 
potențialul Registrului privind inegalitățile 

și lingvistice cu care se confruntă pacienții 
când accesează asistența medicală într-un 
alt stat membru al UE; reliefează nevoia de 
a oferi pacienților informații clare despre 
cerințele de acord prealabil care se aplică 
în anumite state membre; subliniază 
necesitatea de a oferi un sprijin financiar 
special părinților cu venituri mici care își 
însoțesc copilul în străinătate pentru 
tratament; subliniază necesitatea de a 
facilita procesul, printr-o revizuire globală 
a cadrelor de asistență medicală 
transfrontalieră, acordând o atenție egală 
Directivei privind asistența medicală 
transfrontalieră și Regulamentului privind 
securitatea socială, pentru pacienții care, 
având în vedere nevoile nesatisfăcute și 
beneficiile potențiale, călătoresc în 
străinătate pentru studii clinice și pot să se 
confrunte cu probleme precum lipsa de 
claritate în ceea ce privește protocoalele de 
urmărire după întoarcerea în țară și 
acoperirea costurilor legate de participarea 
lor la studii clinice de către agențiile 
naționale de asigurări; accentuează nevoia 
de clarificare în ceea ce privește accesul la 
studii clinice transfrontaliere, deoarece 
acesta nu este definit în mod clar în 
Directiva privind asistența medicală 
transfrontalieră; subliniază că toate 
cheltuielile legate de tratament ar trebui 
finanțate înainte de începerea sa, pentru a 
evita excluderea pacienților cu venituri 
mici; invită Comisia să ia în considerare, în 
contextul următoarei revizuiri a cadrelor 
existente, instituirea unui set unic de norme 
de autorizare și rambursare pentru accesul 
la asistență medicală transfrontalieră, 
inclusiv dreptul la un al doilea aviz; invită 
Comisia și statele membre să colaboreze 
pentru a efectua evaluări periodice ale 
Strategiei Comisiei privind e-sănătatea din 
2018, pentru a asigura dosare electronice 
de sănătate interconectate, o mai bună 
interoperabilitate, precum și îmbunătățirea 
calității datelor, a confidențialității și a 
securității pentru pacienții cu cancer la 
nivel regional, național și la nivelul UE, 
garantând totodată respectarea strictă a 



AM\1249173RO.docx PE702.870v01-00

RO Unită în diversitate RO

în domeniul cancerului ca mijloc de 
îmbunătățire a raportării și a măsurării în 
aceste privințe;

_______________________
64 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială (JO L 166, 
30.4.2004, p. 1).

normelor de protecție și securitate a datelor 
privind sănătatea ale pacienților; observă 
potențialul Registrului privind inegalitățile 
în domeniul cancerului ca mijloc de 
îmbunătățire a raportării și a măsurării în 
aceste privințe;

_______________________
64 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială (JO L 166, 
30.4.2004, p. 1).
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9.2.2022 A9-0001/18

Amendamentul 18
Giorgos Georgiou
în numele Grupului The Left

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

Propunere de rezoluție
Punctul 78

Propunerea de rezoluție Amendamentul

78. invită Comisia să consolideze piața 
medicamentelor din UE pentru a 
îmbunătăți accesul egal la tratamente, 
inclusiv inovații și medicină personalizată, 
a reduce penuria de medicamente, a depăși 
problema prețurilor ridicate ale 
tehnologiilor și tratamentelor inovatoare, a 
încuraja utilizarea medicamentelor 
generice și biosimilare și a îmbunătăți 
tratamentele oncologice pentru adulți și 
copii; invită Comisia și autoritățile 
naționale de concurență să evalueze piața 
medicamentelor din UE acordând atenție 
achiziționării IMM-urilor de către marile 
companii farmaceutice care subminează 
concurența loială; încurajează un dialog cu 
mai multe părți interesate cu privire la 
accesul la medicamente și la inovare pe 
baza unor modele precum 
ACCELERATE67 în domeniul cancerului 
pediatric, care să implice toți actorii 
relevanți, inclusiv mediul academic, 
industria, cadrele medicale și reprezentanții 
pacienților;

________________________
67 https://www.accelerate-platform.org/

78. invită Comisia să evalueze și să 
configureze piața medicamentelor din UE 
pentru a îmbunătăți și a garanta accesul 
egal la tratamente, inclusiv inovații și 
medicină personalizată, chirurgie și 
radioterapie, a reduce penuria de 
medicamente, a depăși problema prețurilor 
ridicate ale tehnologiilor și tratamentelor 
inovatoare, a încuraja utilizarea 
medicamentelor generice și biosimilare și a 
îmbunătăți tratamentele oncologice pentru 
adulți și copii, garantând astfel sănătatea 
ca drept al omului și bun public pentru 
toți; invită Comisia și autoritățile naționale 
de concurență să evalueze piața 
medicamentelor din UE acordând atenție 
achiziționării IMM-urilor de către marile 
companii farmaceutice care subminează 
concurența loială; încurajează un dialog cu 
mai multe părți interesate cu privire la 
accesul la medicamente și la inovare pe 
baza unor modele precum 
ACCELERATE67 în domeniul cancerului 
pediatric, care să implice toți actorii 
relevanți, inclusiv mediul academic, 
industria, cadrele medicale și reprezentanții 
pacienților;

________________________
67 https://www.accelerate-platform.org/

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/19

Amendamentul 19
Giorgos Georgiou
în numele Grupului The Left

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

Propunere de rezoluție
Punctul 83 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

83a. invită Comisia să descurajeze 
practicile care extind exclusivitatea pe 
piață, prelungesc protecția proprietății 
intelectuale și conduc la maximizarea 
profitului, prin utilizarea strategică a 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
cum ar fi brevetarea suplimentară a 
produselor existente (strategii de 
reînnoire), și să promoveze concurența 
generică pentru medicamentele pentru 
boli rare care nu mai sunt protejate prin 
brevete;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/20

Amendamentul 20
Giorgos Georgiou
în numele Grupului The Left

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

Propunere de rezoluție
Punctul 101

Propunerea de rezoluție Amendamentul

101. consideră că pandemia de COVID-
19 a fost un veritabil test de rezistență 
pentru sistemele de sănătate din UE; 
subliniază că principala lecție care ar trebui 
desprinsă o constituie necesitatea de a 
elabora o strategie de urgență care să le 
permită statelor membre să reacționeze în 
mod coordonat în cazul unor eventuale 
crize sanitare în viitor; subliniază că 
grupurile vulnerabile, inclusiv pacienții 
bolnavi de cancer, sunt expuși în mod 
deosebit în timpul unei crize sanitare; 
evidențiază că această strategie de urgență 
ar trebui să includă măsuri specifice care să 
vizeze protejarea grupurilor vulnerabile, 
inclusiv a pacienților bolnavi de cancer, 
care nu pot aștepta până la sfârșitul crizei; 
subliniază că aceste măsuri specifice ar 
trebui să sprijine dezvoltarea, producția și 
stocarea de produse pentru a proteja aceste 
grupuri vulnerabile;

101. consideră că pandemia de COVID-
19 a fost un veritabil test de rezistență 
pentru sistemele de sănătate din UE; 
subliniază că principala lecție care ar trebui 
desprinsă o constituie necesitatea de a 
investi în sectorul sănătății publice și de a 
elabora o strategie de urgență care să le 
permită statelor membre să reacționeze în 
mod coordonat în cazul unor eventuale 
crize sanitare în viitor; subliniază că 
grupurile vulnerabile, inclusiv pacienții 
bolnavi de cancer, sunt expuși în mod 
deosebit în timpul unei crize sanitare; 
evidențiază că această strategie de urgență 
ar trebui să includă măsuri specifice care să 
vizeze protejarea grupurilor vulnerabile, 
inclusiv a pacienților bolnavi de cancer, 
care nu pot aștepta până la sfârșitul crizei; 
subliniază că aceste măsuri specifice ar 
trebui să sprijine dezvoltarea, producția și 
stocarea de produse pentru a proteja aceste 
grupuri vulnerabile;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/21

Amendamentul 21
Giorgos Georgiou
în numele Grupului The Left

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

Propunere de rezoluție
Punctul 115

Propunerea de rezoluție Amendamentul

115. încurajează statele membre să țină 
seama de epuizarea frecventă a familiilor și 
rudelor bolnavilor de cancer și să le acorde 
asistență psihologică și socioeconomică, în 
special celor mai vulnerabili, și perioade de 
odihnă de la locul de muncă, pe durata 
întregii perioade de boală, precum și sprijin 
în perioada de doliu; încurajează, de 
asemenea, dezvoltarea unor scheme de 
sprijin integrate, adecvate și accesibile 
pentru bolnavii de cancer și familiile 
acestora, care să ia în considerare serviciile 
de sănătate, comunitare și sociale;

115. încurajează statele membre să țină 
seama de epuizarea frecventă a familiilor și 
rudelor bolnavilor de cancer și să le ofere 
acestora asistență psihologică și 
socioeconomică, în special celor mai 
vulnerabili, împreună cu o protecție mai 
puternică în cazul în care sunt angajați, 
luând în considerare, printre alte opțiuni, 
acordarea unor perioade de odihnă de la 
locul de muncă, creșterea numărului de 
zile plătite în care aceștia absentează în 
mod justificat pentru a sprijini membrii 
familiei și acordarea de concedii și de 
alocații de îngrijire pentru rudele directe, 
care să fie remunerate în proporție de 
100 % pe durata întregii perioade de boală, 
precum și sprijin în perioada de doliu; 
încurajează, de asemenea, dezvoltarea unor 
scheme de sprijin integrate, adecvate și 
accesibile pentru bolnavii de cancer și 
familiile acestora, care să ia în considerare 
serviciile de sănătate, comunitare și 
sociale;

Or. en


