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B9-0216/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la strategia UE în materie de sănătate 
publică după criza COVID-19
(2020/2691(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere evaluarea riscului de epidemie de COVID-19 efectuată de Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS), care a declarat că riscul de răspândire și riscul de impact al 
COVID-19 este „foarte ridicat” la nivel mondial și a caracterizat epidemia ca fiind o 
pandemie,

– având în vedere manifestul OMS referitor la o redresare sănătoasă și ecologică după criza 
provocată de COVID-19,

– având în vedere cel mai recent raport al Centrului European de Prevenire și Control al 
Bolilor (ECDC) privind amenințările cu boli transmisibile (CDTR) și orientările ECDC 
în materie de sănătate publică privind COVID-19,

– având în vedere Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat de Parlament, Consiliu și 
Comisie la 17 noiembrie 2017,

– având în vedere nota de evaluare preliminară a Organizației Internaționale a Muncii din 18 
martie 2020, intitulată „COVID-19 în lumea muncii: efecte și reacții”,

– având în vedere Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii 
economice și monetare (Pactul bugetar),

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

– având în vedere Rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din 3 aprilie 
2020 referitoare la solidaritatea globală pentru combaterea bolii coronavirusului 2019 
(COVID-19),

– având în vedere actualizarea din martie 2020 a raportului Conferinței Organizației 
Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, care a vizat șocul provocat de COVID-19 
în țările în curs de dezvoltare,

– având în vedere Rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 referitoare la urgența climatică și de 
mediu1,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât noul coronavirus, despre care s-a relatat că a apărut pentru prima dată în Wuhan 
în decembrie 2019, și care este cunoscut sub numele de coronavirusul sindromului 
respirator acut sever 2 (SARS-CoV-2), împreună cu boala asociată, COVID-19, s-a 

1 Texte adoptate, P9_TA(2019)0078.
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răspândit acum în întreaga lume și a fost calificat în mod oficial drept o pandemie;

B. întrucât lumea nu își poate permite să se confrunte cu dezastre repetate de anvergura 
COVID-19, indiferent dacă acestea sunt provocate de următoarea pandemie sau sunt 
cauzate de deteriorarea tot mai accentuată a mediului și de schimbările climatice;

C. întrucât dreptul la sănătate fizică și mintală este un drept fundamental al omului; 
întrucât orice persoană are dreptul de a avea acces la asistență medicală modernă și 
completă, fără discriminare; întrucât acoperirea universală cu servicii de sănătate este 
unul dintre obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU pe care toți semnatarii s-au 
angajat să îl atingă până în 2030;

D. întrucât articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
prevede că „în definirea și punerea în aplicare a tuturor politicilor și acțiunilor Uniunii 
se asigură un nivel ridicat de protecție a sănătății umane”;

E. întrucât sistemele publice de sănătate sunt supuse unei presiuni puternice pentru a 
asigura o îngrijire adecvată pentru toți pacienții; întrucât acestea primesc o finanțare din 
ce în ce mai redusă și sunt neglijate ca urmare a proceselor de liberalizare și privatizare, 
pe de o parte, și a măsurilor de austeritate de dreapta, pe de altă parte; întrucât, în 
consecință, acestea sunt mai puțin capabile să funcționeze atât în situații normale, cât și 
în situații anormale, inclusiv în actuala epidemie de COVID-19;

F. întrucât personalul medical a fost expus unor riscuri inacceptabil de mari și întrucât 
criza provocată de COVID-19 a schimbat condițiile de muncă pentru mulți lucrători din 
Europa și a ridicat noi semne de întrebare cu privire la sănătatea și siguranța la locul de 
muncă;

G. întrucât există o penurie îngrijorătoare de paturi în unitățile de terapie intensivă, de 
echipamente individuale de protecție (EIP), de medicamente și de dispozitive medicale 
în toate statele membre; întrucât această penurie variază considerabil de la o țară la alta; 
întrucât lipsa disponibilității EIP a contribuit în mod substanțial la răspândirea virusului 
și a pus în pericol viața multor lucrători din prima linie, conducând chiar la moarte;

H. întrucât se estimează că două miliarde de persoane la nivel mondial nu au acces la 
medicamente de bază;

I. întrucât, pe durata ultimelor decenii, UE, în strânsă cooperare cu instituțiile financiare 
internaționale, a impus reforme neoliberale care au redus drastic cheltuielile 
guvernamentale, producând efecte dezastruoase asupra sistemelor de sănătate publice;

J. întrucât, conform relatărilor, SUA a achiziționat mai mult de 90 % din stocurile 
mondiale de remdesivir, un medicament antiviral cu spectru larg, singurul tratament 
existent cu o eficiență dovedită pentru COVID-19; întrucât există medicamente generice 
alternative, însă legislația în materie de brevete restricționează utilizarea acestora; 
întrucât mai multe companii farmaceutice au fost acuzate că au pregătit un acces 
preferențial la tratamentele și vaccinurile împotriva COVID-19 ofertantului care s-a 
angajat să plătească cel mai ridicat preț;

K. întrucât Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a promis la 24 aprilie 2020 că un 
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viitor vaccin împotriva COVID-19 va fi pus la dispoziție, devenind „bunul nostru 
comun, universal”; întrucât combaterea unei pandemii cum este cea de COVID-19 va 
necesita ca vaccinurile și tratamentele viitoare să fie universal accesibile; întrucât 
accesibilitatea nu este doar o problemă de justiție, ci și de sănătate publică;

L. întrucât vaccinul antipoliomielitic a fost introdus pe piață fără a fi protejat de brevete, 
iar boala este în prezent eradicată în multe regiuni ale lumii; întrucât guvernul Africii de 
Sud, condus de Nelson Mandela, a fost obligat să recurgă la acordarea de licențe 
obligatorii pentru a promova accesul la medicamente generice echivalente de calitate și 
la prețuri accesibile, astfel încât să poată evita plata unor prețuri exorbitante către 
companiile farmaceutice multinaționale, care protejează prin brevete tratamentul 
împotriva HIV;

M. întrucât strategia UE în materie de vaccinare se bazează în mare măsură pe acorduri de 
cumpărare în avans, dar nici măcar nu menționează în mod explicit disponibilitatea 
produselor la costul avut în vedere; întrucât costul de producție al unui produs 
farmaceutic trebuie evaluat independent și creează necesitatea unei transparențe depline 
în ceea ce privește utilizarea fondurilor publice de către beneficiarii privați;

N. întrucât Comisia a adoptat diferite inițiative pentru a lupta împotriva pandemiei de 
COVID-19, spre exemplu prin programul de cercetare Orizont 2020, prin inițiativa 
privind medicamentele inovatoare (IMI), prin implicarea Băncii Europene de Investiții 
(BEI) și prin evenimentul internațional pentru donații în cadrul răspunsului mondial la 
criza provocată de coronavirus, care a permis strângerea, până în prezent, a sumei de 9,8 
miliarde EUR;

O. întrucât cercetători din întreaga lume sunt angajați în dezvoltarea de vaccinuri și 
tratamente, utilizând adesea sume uriașe de bani publici;

P. întrucât mai multe state membre au introdus sau au extins legislația care permite 
restricționarea drepturilor de proprietate intelectuală; întrucât este cunoscut faptul că 
corporațiile farmaceutice au exploatat adesea brevetele pentru a limita accesul la 
tratamente și remedii eficiente, în detrimentul efortului de salvare a nenumărate vieți în 
Europa și în întreaga lume; întrucât marile companii farmaceutice nu ar trebui să profite 
de această pandemie în detrimentul sănătății umane; întrucât normele UE cu privire la 
protecția datelor și la exclusivitatea pe piață permit prelungirea protecției prin brevete 
pentru o perioadă de până la 10 ani;

Q. întrucât Regulamentul (CE) nr. 816/2006 privind acordarea de licențe obligatorii pentru 
brevetele referitoare la fabricarea produselor farmaceutice destinate exportului2 și 
Regulamentul (UE) 2019/933 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 469/2009 
privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente3 conțin derogări de la 
aplicarea dispozițiilor privind protecția datelor și exclusivitatea pe piață; întrucât au fost 
impuse limitări nejustificate ale acestor derogări;

R. întrucât COVID-19 a demonstrat interdependențele dintre sănătatea umană și sănătatea 
planetei noastre; întrucât apariția bolilor zoonotice – cele care se transmit de la animale 

2 JO L 157, 9.6.2006, p. 1.
3 JO L 153, 11.6.2019, p. 1.
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la oameni – este agravată de schimbările climatice și de degradarea mediului,

Protejarea naturii pentru o redresare durabilă după COVID-19

1. reamintește că consolidarea capacității publice de furnizare a asistenței medicale 
universale este cea mai bună modalitate de combatere a epidemiilor mondiale și de 
protejare a societăților noastre; subliniază că prevenirea este cel mai bun remediu; 
solicită punerea în aplicare deplină a principiului „O singură sănătate”, care recunoaște 
faptul că sănătatea umană, animală și a mediului sunt strâns legate între ele; reamintește 
faptul că sănătatea reprezintă un considerent important în toate politicile; ia act cu 
îngrijorare de faptul că creșterea temperaturilor la nivel mondial și deteriorarea 
habitatelor și a biodiversității pot exacerba în mare măsură riscurile pe care le generează 
bolile zoonotice pentru sănătatea publică; subliniază necesitatea de a intensifica în mod 
semnificativ eforturile de stopare a încălzirii globale și a fenomenului de declin al 
biodiversității și de distrugere a habitatelor; solicită extinderea rețelelor europene de 
referință pentru a include bolile infecțioase și zoonozele;

2. subliniază că, deși bolile zoonotice există dintotdeauna, modul în care oamenii practică 
în prezent agricultura, comercializează produsele agricole și consumă produse de 
origine animală sporește semnificativ riscurile pe care bolile animalelor le creează 
pentru sănătatea publică; solicită o reformă fundamentală a politicii agricole comune, 
pentru a stimula agricultura ecologică, a reduce efectivele de animale și, totodată, 
producția și consumul de carne și de produse lactate în UE și pentru a contribui la 
prevenirea epidemiilor de boli zoonotice;

3. subliniază că recomandările din manifestul OMS privind o redresare sănătoasă și 
ecologică în urma pandemiei de COVID-19 trebuie să fie puse în aplicare pe deplin la 
nivelul UE și la nivel național; invită Comisia să publice rapid o comunicare care să 
abordeze fiecare dintre următoarele șase recomandări principale și să prezinte în detaliu 
modul în care va asigura punerea lor în aplicare deplină:

i) Protejarea și conservarea sursei sănătății umane – natura;

ii) Investiții în servicii esențiale – de la apă și salubrizare, până la utilizarea 
energiei curate în unitățile sanitare;

iii) Asigurarea unei tranziții energetice rapide și sănătoase;

iv) Promovarea unor sisteme alimentare sănătoase și sustenabile;

v)  Construirea de orașe sănătoase, care oferă condiții bune de viață;

vi) Oprirea demersurilor care presupun utilizarea banilor contribuabililor pentru a 
finanța poluarea;

Progrese în domeniul sănătății publice

4. avertizează cu privire la faptul că protejarea sănătății publice nu este în concordanță cu 
obiectivul de a obține profit, care va fi întotdeauna obținut în detrimentul bunăstării 
cetățenilor; susține punctul de vedere conform căruia serviciile de sănătate publică ar 
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trebui să fie gratuite, de calitate și universale; consideră că este esențial să se majoreze 
bugetele pentru sănătate ale statelor membre;

5. consideră că sistemele de sănătate publică trebuie să fie consolidate, atât în ceea ce 
privește dimensiunea lor curativă, cât și în privința celei preventive, astfel încât să fie 
mai bine echipate și finanțate pentru a face față următoarei epidemii; invită statele 
membre să supună de urgență sistemele lor de sănătate unor teste de rezistență pentru a 
se asigura că acestea sunt pregătite pentru o posibilă reapariție a COVID-19 și pentru 
orice posibilă criză sanitară viitoare; invită Comisia să coordoneze aceste activități și să 
stabilească parametri comuni; consideră că trebuie să se promoveze controlul public 
asupra sectoarelor-cheie, inclusiv naționalizarea unităților de asistență medicală, precum 
și controlul public al altor sectoare vitale pentru răspunsul la astfel de crize; solicită 
relocarea producției în cazul sectoarelor strategice, care sunt prea importante pentru a fi 
guvernate doar de piața liberă, în special în cazul EIP, al testelor, al medicamentelor și 
al dispozitivelor medicale, precum și să se înființeze companii farmaceutice publice;

6. invită statele membre să adopte măsuri sociale și în domeniul sănătății publice mai 
precis orientate în viitor, care să fie aplicabile la nivel regional, inclusiv la nivel 
transfrontalier și la nivelul euroregiunilor; subliniază că, în cazul unor situații emergente 
de sănătate publică, strategia de sănătate publică ar trebui să fie coordonată nu numai 
între statele membre, ci și între autoritățile regionale și locale;

7. invită Comisia să propună o directivă privind standardele minime pentru asistența 
medicală de calitate, pe baza rezultatelor testelor de rezistență; consideră că această 
directivă ar trebui să prevadă menținerea competenței statelor membre în ceea ce 
privește gestionarea, organizarea și finanțarea sistemelor lor de sănătate, însă ar trebui 
să garanteze totodată siguranța pacienților, standarde decente de muncă și de ocupare 
pentru personalul din domeniul sănătății și reziliența europeană în fața pandemiilor și a 
altor crize de sănătate publică; solicită ca UE să plaseze interesul în materie de sănătate 
publică înainte de interesul asociat profitului privat, prin asigurarea faptului că accesul 
la metode de diagnosticare, la tratamente și la vaccinuri în legătură cu COVID-19 nu 
este obstrucționat de drepturi de proprietate intelectuală sau de restricții similare 
nejustificate;

8. solicită consolidarea capacității rescEU, inclusiv a stocurilor și capacității echipelor 
medicale de urgență; îndeamnă statele membre să naționalizeze sau să rechiziționeze 
siturile de producție atunci când acest lucru este necesar, pentru a produce toate 
dispozitivele medicale necesare; invită Comisia să utilizeze pe deplin toate posibilitățile 
oferite de mecanismul de protecție civilă al UE pentru a asigura aprovizionarea adecvată 
în viitor;

9. invită Comisia, statele membre și partenerii de la nivel mondial să asigure un acces 
rapid, echitabil, egal și la prețuri accesibile la viitoarele tratamente și vaccinuri 
împotriva COVID-19, odată ce acestea vor fi disponibile, și să prevadă inclusiv 
instituirea de grupări de brevete cu caracter obligatoriu, contribuind activ la aceste 
eforturi, în special în timpul negocierilor purtate în cadrul unor organisme precum OMS 
sau pentru a facilita lansarea de instrumente de combatere a COVID-19 prin intermediul 
acceleratorului ACT; solicită Comisiei ca, în eventualitatea în care un vaccin sau un 
tratament ar fi dezvoltat fără finanțare din partea UE și ulterior brevetat, să acorde 
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sprijinul necesar pentru a încuraja statele membre să contracareze posibilele monopoluri 
prin intermediul unor mecanisme de acordare de licențe obligatorii; invită Comisia să se 
asigure că vaccinurile și tratamentele utilizate pentru a pune capăt pandemiei devin un 
bun public mondial, la care toate persoanele au acces liber;

10. subliniază necesitatea urgentă de a se asigura faptul că brevetele din domeniul 
farmaceutic nu împiedică aprovizionarea în cazul penuriei de medicamente; subliniază 
necesitatea de a asigura aprovizionarea necesară în momentele de criză sau în timpul 
oricărei epidemii prezente și viitoare prin înlocuirea brevetelor din domeniul 
farmaceutic pentru medicamente, vaccinuri și echipamente medicale cu autorizații 
pentru laboratoarele publice și producători în vederea furnizării de versiuni generice ale 
produselor de marcă, fără a fi necesar să se negocieze cu deținătorii de brevete; 
reamintește afirmațiile secretarului general al ONU care a declarat recent că viitorul 
tratament pentru COVID-19 este „un bun public” care ar trebui pus la dispoziția tuturor; 
atrage atenția asupra faptului că protecția sănătății publice este incompatibilă cu dorința 
de a obține profit;

11. subliniază importanța responsabilizării pacienților și a unei abordări centrate pe pacient; 
îndeamnă Comisia și statele membre să îmbunătățească reprezentarea pacienților și 
contribuția acestora la procesul de luare a deciziilor privind politicile în domeniul 
sănătății;

12. invită Comisia să revizuiască procedura comună de achiziții publice prevăzută în 
Decizia nr. 1082/20213/UE privind amenințările transfrontaliere la adresa sănătății4 și 
să propună un nou regulament pentru a crește eficiența și rapiditatea procedurii comune 
de achiziții publice a UE în contextul crizelor sanitare și a asigura un acces egal și la 
prețuri accesibile la noi tratamente; invită Comisia și statele membre să asigure 
utilizarea eficientă a Acordului de achiziție comună pentru contramăsuri medicale; 
solicită extinderea domeniului de aplicare a Acordului de achiziție comună, care nu ar 
trebui limitat la cazurile de amenințări transfrontaliere la adresa sănătății, și ar trebui să 
includă vaccinurile și medicamentele împotriva bolilor rare;

13. solicită Comisiei și statelor membre să revizuiască ideea de transparență a prețurilor 
nete și de compensare a diferitelor tratamente, pentru a permite statelor membre să 
negocieze de pe picior de egalitate cu companiile farmaceutice în cazul tratamentelor 
care nu sunt achiziționate în comun;

14. solicită punerea rapidă în aplicare a Regulamentului privind studiile clinice5, care a fost 
îndelung amânat, pentru a asigura transparența rezultatelor acestor studii și pentru a 
înlesni studii clinice transfrontaliere și de mai mare amploare;

15. solicită elaborarea unei strategii farmaceutice solide a UE pentru a căuta soluții la 
problemele lanțurilor de aprovizionare cu produse farmaceutice din UE și din lume, care 
ar trebui să includă măsuri legislative, politici și stimulente pentru a încuraja producția 
de ingrediente farmaceutice active (IFA) și medicamente esențiale în Europa și a 
garanta în orice moment aprovizionarea cu medicamente și accesul la acestea la prețuri 

4 JO L 293, 5.11.2013, p. 1.
5 Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind 
studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman (JO L 158. 27.5.2014, p. 1).
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convenabile; solicită crearea în fiecare stat membru a unor inventare naționale 
obligatorii ale medicamentelor și dispozitivelor medicale și comunicarea informațiilor 
către Comisie și către Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), pentru a se 
asigura faptul că orice eventuale penurii pot fi anticipate și abordate;

16. invită Comisia să propună un mandat revizuit pentru ECDC, care să prevadă o extindere 
semnificativă a bugetului, efectivului de personal și a competențelor Centrului, pentru a-
i permite să asigure în permanență protecția sănătății publice la standarde de calitate 
agreate la nivel mondial, inclusiv în timpul epidemiilor;

17. solicită să se consolideze rolul jucat de EMA în ceea ce privește monitorizarea și 
prevenirea penuriei de medicamente, precum și coordonarea conceperii și aprobării 
studiilor clinice ale UE în timpul crizelor; invită Comisia să se asigure că, atunci când 
fondurile publice ale UE sunt cheltuite pentru cercetare, rezultatele cercetării respective 
nu sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală, iar pacienților li se garantează 
prețuri accesibile pentru produsele dezvoltate în acest context; subliniază importanța 
activităților, a instituțiilor și a cooperării globale în contextul eforturilor publice de 
cercetare și dezvoltare, exprimându-și îngrijorarea cu privire la rolul predominant al 
societăților multinaționale în sectorul produselor farmaceutice; îndeamnă toate 
societățile farmaceutice să își pună în comun datele și cunoștințele într-un efort colectiv 
de identificare, testare, dezvoltare și fabricație a vaccinurilor și a tratamentelor pentru 
combaterea COVID-19;

18. consideră că este esențial să se consolideze resursele umane din sistemele naționale de 
sănătate prin crearea de legături profesionale eficiente, prin salarii echitabile și condiții 
de muncă și de protecție adecvate, cu scopul dublu de a le oferi acestora formarea 
necesară pentru a răspunde nevoilor imediate în materie de sănătate și de a consolida 
capacitatea de răspuns la cerere, pentru a asigura asistența medicală în general; solicită 
consolidarea rolului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă, astfel 
încât să se garanteze că lucrătorii din domeniul sănătății nu sunt puși în pericol;

19. solicită ca orientările UE în domeniul sănătății să fie consolidate; solicită, în special, 
publicarea cu titlu obligatoriu a unor orientări ale ECDC care să fie relevante pentru 
criza sanitară cauzată de COVID-19, spre exemplu privind metodele de înregistrare a 
deceselor și a cazurilor de pacienți vindecați;

20. invită Comisia să propună, în consultare cu societatea civilă, crearea unui spațiu 
european al datelor privind sănătatea, care să respecte pe deplin cadrul european de 
protecție a datelor, pentru a îmbunătăți standardizarea și schimbul de date și pentru a 
sprijini adoptarea și promovarea standardelor internaționale în materie de date privind 
sănătatea; invită Comisia să recunoască în mod oficial inițiativa OMS de acces comun 
la tehnologie în ceea ce privește COVID-19 (Technology Access Pool - C-TAP) și să 
garanteze prin obligații juridice includerea în domeniul de aplicare a acestei inițiative a 
oricăror cunoștințe, drepturi de proprietate intelectuală și date medicale asociate cu 
tehnologiile în domeniul sănătății legate de COVID-19 care au fost dezvoltate cu 
fonduri publice; solicită Comisiei să introducă derogări extinse în legătură cu protecția 
datelor și exclusivitatea pe piață în regulamentele UE pentru a se asigura că legislația 
UE nu limitează aplicabilitatea imediată a licențelor obligatorii emise de statele 
membre; insistă asupra nevoii de a realiza progrese rapide în ceea ce privește evaluarea 
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tehnologiilor medicale (ETM) la nivelul UE, pentru a proteja drepturile pacienților și a 
îmbunătăți accesul la medicamente, inclusiv la dispozitivele medicale, în toate statele 
membre;

21. se angajează să combată în continuare factorii de risc pentru sănătate, cum ar fi 
consumul de tutun, consumul de alcool, alimentația deficientă, poluarea aerului, 
expunerea la substanțe chimice periculoase și inegalitățile în materie de sănătate, pentru 
a îmbunătăți rezultatele privind starea de sănătate;

22. este preocupat de impactul epidemiei de COVID-19 și de consecințele sale pe termen 
lung asupra bunăstării oamenilor din întreaga lume, în special a celor mai vulnerabile 
categorii de persoane și a persoanelor aflate în situații vulnerabile, cum ar fi persoanele 
în vârstă și cele care au deja o stare de sănătate precară;

23. reamintește impactul cu adevărat tragic al epidemiei de COVID-19 asupra facilităților 
rezidențiale pe termen lung din Europa, care a afectat cu precădere cei mai vulnerabili 
membri ai societății, în centrele de îngrijire fiind înregistrate, în unele state membre, 
mai mult de 50 % din totalul deceselor cauzate de COVID-19; regretă faptul că 
persoanele cu dizabilități au fost adesea lăsate în urmă și se confruntă cu dificultăți 
deosebite în timpul crizei COVID-19;

24. subliniază că îmbunătățirea condițiilor de viață ale refugiaților, atât în interiorul, cât și 
în afara UE, este de o importanță crucială pentru combaterea răspândirii acestui virus; 
își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul COVID-19 asupra populațiilor din zonele 
afectate de conflicte și expuse la dezastre naturale;

25. invită Comisia să elaboreze o strategie pentru o Europă rezilientă, care ar trebui să 
constea într-o hartă a evaluării riscurilor și în opțiuni de abordare a gestionării eficiente, 
precum și în investiții în sistemele de sănătate și în conceperea unui răspuns în caz de 
pandemie la nivel european, incluzând lanțuri de aprovizionare reziliente în UE;

26. invită statele membre să stimuleze inițiativele de sprijinire a sănătății mintale pe durata 
și la sfârșitul acestei crize, având în vedere stresul, anxietatea și singurătatea cauzate de 
izolare, precum și preocupările economice și violența bazată pe gen, ținând seama de 
impactul diferențiat asupra femeilor; subliniază caracterul esențial al serviciilor de 
sprijin pentru persoanele LGBTQI+, inclusiv al sprijinului pentru sănătatea mintală, al 
grupurilor de ajutor reciproc și serviciilor de sprijin în caz de violență bazată pe gen;

27. îndeamnă statele membre să analizeze creșterea violenței domestice pe parcursul 
pandemiei de COVID-19 și să țină seama de aceasta în planurile de răspuns, precum și 
în situațiile de urgență viitoare; invită statele membre să asigure acordarea unui sprijin 
medical și psihologic eficace, la prețuri rezonabile și de calitate pentru victimele 
violenței de gen; reamintește că femeile și copiii care se confruntă cu violența au nevoie 
de adăposturi speciale care să le ofere servicii medicale adecvate, asistență juridică, 
precum și consiliere și terapie psihologică; reamintește că adăposturile pentru femei și 
mișcarea ce are drept obiectiv promovarea adăposturilor pentru femei ar trebui să 
beneficieze de o finanțare adecvată din partea statelor membre;

28. regretă faptul că anumite state membre nu au fost în măsură să garanteze în mod eficace 
accesul sigur și în timp util la sănătatea sexuală și reproductivă și la drepturile aferente 
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(SRHR) în timpul pandemiei de COVID-19; subliniază că refuzul serviciilor SRHR, 
inclusiv al serviciilor de avort legal, efectuat în condiții de siguranță, este o formă de 
violență împotriva femeilor și a fetelor; subliniază că drepturile persoanelor LGBTI 
reprezintă o parte integrantă a eforturilor de respectare deplină a SRHR; îndeamnă toate 
statele membre să analizeze modul în care au fost furnizate serviciile lor în materie de 
SRHR pe durata pandemiei și să coopereze în vederea identificării unor metode 
eficiente și inovatoare de garantare a accesului la servicii SRHR, inclusiv servicii de 
telemedicină și consultații online, precum și a posibilităților de furnizare a 
medicamentelor pentru avort într-o perioadă timpurie a sarcinii la domiciliu; invită toate 
statele membre să garanteze o educație sexuală cuprinzătoare și un acces fără probleme 
al femeilor la planificarea familială, precum și la întreaga gamă de servicii de sănătate 
sexuală și reproductivă, inclusiv la metode moderne de contracepție și la avortul legal și 
în condiții de siguranță, asigurându-se că acest acces este garantat și în perioadele de 
criză;

29. solicită o abordare coordonată, bazată pe colaborare și deschisă în domeniul cercetării, 
cu un rol mai puternic al Comisiei în coordonarea cercetării în domeniul sănătății pentru 
a evita dublarea eforturilor și a stimula cercetarea orientată către dezvoltarea 
medicamentelor, vaccinurilor, dispozitivelor și echipamentelor medicale necesare; 
solicită Comisiei să ia toate inițiativele relevante pentru a garanta și a facilita punerea la 
dispoziție și accesibilitatea tuturor vaccinurilor sigure și gratuite împotriva 
coronavirusului, precum și a tratamentelor împotriva COVID-19, utilizând toate 
instrumentele necesare, cum ar fi acordarea de licențe obligatorii, utilizarea în comun a 
brevetelor și regimurile obligatorii de cercetare cu acces liber;

30. salută călduros creșterea exponențială a bugetului propus pentru noul program 
EU4Health („UE pentru sănătate”); subliniază, cu toate acestea, că majorările bugetului 
UE în domeniul sănătății nu ar trebui să se limiteze la viitorul cadru financiar 
multianual (CFM) și că sunt necesare investiții și angajamente pe termen lung pentru a 
asigura un sistem public rezilient de asistență medicală pentru toți; invită Comisia și 
statele membre să asigure resurse suficiente pentru ECDC, EMA și Agenția Europeană 
pentru Siguranța Alimentară (EFSA), atât în prezent, cât și în cadrul viitorului buget pe 
termen lung;

31. consideră că complementaritatea între politicile sociale și cele în materie de sănătate 
trebuie garantată în ansamblul legislației; este de părere că acest lucru este necesar 
pentru a garanta faptul că aspectele de ordin social prevalează în cadrul strategiei pentru 
sănătate publică post-COVID-19, pentru a combate inegalitățile sociale și sărăcia, 
precum și pentru a asigura că nimănui nu i se refuză accesul la asistență medicală, atât 
în contextul actualei pandemii, cât și din perspectiva dreptului la îngrijirea sănătății și la 
sănătate în general; invită Comisia să propună un nou cadru strategic pentru sănătate și 
siguranță, inclusiv legislație privind dreptul de a se deconecta, o nouă directivă privind 
afecțiunile musculo-scheletice legate de locul de muncă și o nouă directivă privind 
bunăstarea mintală la locul de muncă, menită să recunoască anxietatea, depresia și 
epuizarea ca boli profesionale;

Combaterea austerității cu scopul de a asigura sănătatea pentru toți

32. solicită abrogarea semestrului european și a procedurii privind dezechilibrele 
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macroeconomice, pentru a le oferi statelor membre capacitatea financiară de a finanța 
serviciile publice și programele de redresare; insistă asupra faptului că Comisiei nu i-a 
fost conferită nicio competență de a solicita statelor membre să aplice reduceri sau să își 
liberalizeze serviciile medicale; subliniază faptul că gravitatea crizei COVID-19 în UE 
se datorează parțial condițiilor preexistente, impuse de procedura semestrului european, 
care au condus la slăbirea sistemelor de sănătate și au favorizat intensificarea tendinței 
de privatizare și a exclusivității sistemelor de asistență medicală;

33. regretă faptul că, în perioada 2011-2018, Comisia a adresat, prin intermediul 
semestrului european, 63 de solicitări individuale statelor membre pentru ca guvernele 
acestora să reducă cheltuielile cu asistența medicală și/sau să externalizeze sau să 
privatizeze serviciile de sănătate; solicită inversarea politicilor neoliberale și a 
austerității, cu investiții substanțiale și sisteme publice de sănătate și de securitate 
socială consolidate;

34. consideră că este esențial să se elimine modelul de parteneriat public-privat pentru 
dezvoltarea medicamentelor și să se aloce o finanțare suficientă pentru cercetarea 
publică în domeniul medicamentelor, astfel încât să se servească interesul public;

35. solicită renunțarea la Pactul de stabilitate și de creștere, care a împiedicat statele 
membre să își finanțeze în mod corespunzător serviciile de sănătate, a influențat agenda 
de privatizare și a contribuit la răspunsul dezastruos al UE la pandemia de COVID-19; 
solicită să se renunțe definitiv la politicile bazate pe austeritate, privatizare și 
dereglementare, care au fost devastatoare pentru sistemele de sănătate și au adus 
prejudicii cetățenilor activi pe piața muncii;

Dimensiunea externă

36. solicită includerea în toate acordurile comerciale a unei „derogări europene din motive 
sanitare”, care să fie notificată OMC, referitoare la accesul la brevete pentru 
medicamente și utilaje medicale, pentru a asigura faptul că produsele din domeniul 
sănătății beneficiază de un tratament diferit față de cel aplicat altor produse comerciale; 
subliniază că nu ar trebui impuse restricții care să afecteze posibilitatea statelor de a 
interveni în sectorul sănătății publice;

37. întrucât criza COVID-19 a pus și mai mult în evidență consecințele politicilor 
neoliberale ale UE și absența coordonării și solidarității între statele membre, în 
condițiile în care măsurile necesare pentru sprijinirea statelor membre confruntate cu 
dificultăți grave și pentru stimularea redresării economice și sociale nu au fost luate la 
timp și au fost insuficiente;

38. solicită reformarea Acordului privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de 
proprietate intelectuală (TRIPS), astfel încât țările din sudul global să poată avea un 
acces echitabil și la prețuri accesibile la tehnologiile și la medicamentele de care 
oamenii au nevoie; solicită ca medicamentele de interes pentru sănătatea publică să facă 
obiectul unei derogări de la sistemul de brevetare pentru a se garanta faptul că țările 
sărace au dreptul legal de a produce și a importa versiuni generice ale medicamentelor 
esențiale pentru salvarea de vieți;

°
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39. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.


