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B9-0220/2020

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

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

 având în vedere articolele 4, 6, 9, 114, 153, 169 și 191 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE), în special articolul 168,

 având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 
35,

 având în vedere Rezoluția sa din 17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea coordonată a UE 
pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale,1,

 având în vedere manifestul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) referitor la o 
redresare sănătoasă și ecologică după criza provocată de COVID-192,

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

A. întrucât pandemia de COVID-19 a demonstrat interdependențele dintre sănătatea umană 
și sănătatea planetei noastre, precum și vulnerabilitățile noastre; întrucât apariția bolilor 
zoonotice, care se transmit de la animale la oameni, este agravată de schimbările 
climatice antropice, de distrugerea biodiversității și de degradarea mediului;

B. întrucât manifestul OMS referitor la o redresare sănătoasă și ecologică după criza 
provocată de pandemia de COVID-19 stabilește șase recomandări pentru o redresare 
sănătoasă și ecologică:

(a) protejarea și conservarea sursei sănătății umane: natura;
(b) investirea în servicii esențiale, de la apă și salubrizare, până la utilizarea energiei 

curate în unitățile sanitare;
(c) asigurarea unei tranziții energetice rapide și sănătoase;
(d) promovarea unor sisteme alimentare sănătoase și sustenabile;
(e) construirea unor orașe sănătoase, care oferă condiții bune de viață;
(f) încetarea utilizării banilor contribuabililor pentru a finanța poluarea;

C. întrucât prezenta rezoluție se va axa pe domeniul de aplicare mai restrâns al politicilor 
de sănătate publică, în sensul articolului 168 și al articolului 114 din TFUE;

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0054.
2 https://www.who.int/docs/default-source/climate-change/who-manifesto-for-a-healthy-and-green-post-covid-
recovery.pdf?sfvrsn=f32ecfa7_6

https://www.who.int/docs/default-source/climate-change/who-manifesto-for-a-healthy-and-green-post-covid-recovery.pdf?sfvrsn=f32ecfa7_6
https://www.who.int/docs/default-source/climate-change/who-manifesto-for-a-healthy-and-green-post-covid-recovery.pdf?sfvrsn=f32ecfa7_6
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D. întrucât pandemia de COVID-19 a scos în evidență faptul că Uniunea Europeană nu 
dispune de instrumente suficient de puternice pentru a face față unei situații de urgență 
în materie de sănătate, precum răspândirea unei noi boli infecțioase, care, prin natura sa, 
nu ține cont de frontiere;

E. întrucât dreptul la sănătatea fizică și mintală este un drept fundamental al omului; 
întrucât fiecare persoană, fără discriminare, are dreptul de acces la servicii medicale 
moderne și complete; întrucât acoperirea universală cu servicii de sănătate este unul din 
obiectivele de dezvoltare durabilă, pe care toți semnatarii s-au angajat să îl atingă până 
în 2030;

F. întrucât Uniunea Europeană dispune de competențe semnificative în domeniul sănătății 
publice, dar sistemele de sănătate țin în continuare de responsabilitatea statelor membre, 
existând o cooperare minimă la nivelul UE;

G. întrucât articolul 168 din TFUE prevede că „[î]n definirea și punerea în aplicare a 
tuturor politicilor și acțiunilor Uniunii se asigură un nivel ridicat de protecție a sănătății 
umane” și întrucât Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat în repetate rânduri că, 
pentru a urmări obiective în domeniul sănătății publice, UE poate lua măsuri legate de 
piața internă;

H. întrucât încrederea pe care cetățenii o vor acorda Uniunii va depinde de voința și 
capacitatea Comisiei, a agențiilor UE și a statelor membre de a coopera în chestiunile 
legate de sănătatea publică;

I. întrucât, în prezent, UE reglementează produse care au un impact asupra sănătății și a 
rezultatelor în materie de sănătate, inclusiv tutunul, alcoolul, produsele alimentare și 
produsele chimice, precum și produsele farmaceutice și dispozitivele medicale;

J. întrucât există un regulament și o politică a Uniunii care reglementează testele clinice și 
coordonarea sistemelor de sănătate prin intermediul Directivei privind asistența 
medicală transfrontalieră3; întrucât discuțiile privind propunerea referitoare la evaluarea 
tehnologiilor medicale sunt în curs de desfășurare;

K. întrucât cercetarea în domeniul sănătății este finanțată prin programul Orizont 2020 și 
viitorul program Orizont Europa, prin programul Sănătate și viitorul program 
EU4Health, precum și prin alte fonduri ale UE;

L. întrucât Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), Agenția Europeană pentru 
Produse Chimice și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară sunt toate 
agenții executive care dețin funcții importante în domeniul sănătății publice;

M. întrucât criza actuală din domeniul sănătății a scos în evidență limitele infrastructurilor 
de răspuns în situații de urgență existente, inclusiv ale Centrului European de Prevenire 
și Control al Bolilor (ECDC), ale Deciziei privind amenințările transfrontaliere la adresa 

3 JO L 88, 4.4.2011, p. 45.
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sănătății4 și ale mecanismului de protecție civilă al Uniunii;

N. întrucât personalul medical a fost expus unor riscuri inacceptabil de mari și, în unele 
cazuri, a fost obligat să decidă cine poate și cine nu poate beneficia de servicii de 
sănătate;

O. întrucât criza provocată de pandemia de COVID-19 a schimbat condițiile de muncă ale 
multor lucrători din UE și a ridicat noi semne de întrebare cu privire la sănătatea și 
siguranța la locul de muncă;

P. întrucât criza sanitară provocată de pandemia de COVID-19 și răspândirea sa în toată 
Europa au scos în evidență diferențele de capacitate dintre sistemele de sănătate ale 
statelor membre și au demonstrat că statele membre depind de țările învecinate care 
dispun de sisteme suficient de reziliente;

Q. întrucât cooperarea transfrontalieră este esențială, în special în perioade de criză 
sanitară;

R. întrucât, în absența unei coordonări la nivel european, stocările la nivel internațional ar 
putea crea un dezechilibru al pieței și ar putea exacerba deficitul de medicamente 
esențiale, de vaccinuri și de echipamente individuale de protecție (EIP) de-a lungul 
lanțurilor de aprovizionare mondiale;

S. întrucât măsurile adoptate de UE și de statele membre în perioade de criză trebuie să 
respecte drepturile persoanelor cu handicap în conformitate cu Convenția ONU privind 
drepturile persoanelor cu handicap;

T. întrucât modalitățile diferite de colectare a datelor referitoare la COVID-19 în Uniune 
au făcut dificilă compararea datelor la nivelul UE;

U. întrucât unele state membre suferă foarte mult de pe urma exodului creierelor, 
profesioniștii înalt calificați din domeniul sănătății alegând să lucreze în state membre 
în care salariile și condiții sunt mai bune decât în țările lor;

V. întrucât achizițiile comune ale UE au fost folosite cu succes pentru echipamentele 
individuale de protecție, kiturile de testare, ventilatoare și anumite medicamente, deși 
mecanismul s-a dovedit a fi prea lent și nu suficient de eficace;

W. întrucât, prin rezerva rescEU, s-au făcut stocuri de resurse de bază precum măștile, 
ventilatoarele și echipamentele de laborator, pentru a fi trimise acolo unde va fi cea mai 
mare nevoie de ele;

X. întrucât, în timpul crizei sanitare provocate de pandemia de COVID-19, au fost luate 
diverse măsuri ad-hoc, inclusiv crearea grupului de experți al Comisiei și elaborarea de 
orientări pentru tratarea pacienților și trimiterea de personal medical în alte state 

4 JO L 293, 5.11.2013, p. 1.
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membre;

Y. întrucât pierderea suveranității și independenței europene în sectorul sănătății este legată 
de delocalizarea producției; întrucât lanțurile de aprovizionare cu produse farmaceutice 
depind de substanțe active sau de medicamente generice care sunt fabricate în țări terțe, 
uneori de o singură fabrică la nivel mondial; întrucât interdicțiile la export impuse în 
timpul crizei sanitare provocate de pandemia de COVID-19 au scos în evidență 
pericolul pe care îl reprezintă dependența de aceste lanțuri de aprovizionare;

Z. întrucât, în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19, statele membre au 
neglijat în mare măsură efectele pandemiei asupra sănătății mintale;

AA. întrucât criza provocată de pandemia de COVID-19 și celelalte probleme în materie de 
sănătate cu care se confruntă Uniunea pe teritoriul său nu o degrevează pe aceasta din 
urmă de responsabilitățile pe care le are față de cei care au nevoie de ajutor, atât în 
interiorul, cât și în afara granițelor sale,

1. consideră că a sosit momentul să se consolideze competențele Uniunii în materie de 
sănătate publică; subliniază că consolidarea colaborării UE în domeniul sănătății nu ar 
trebui să se limiteze la o mai bună pregătire pentru situații de criză; subliniază că este 
necesar politicile în domeniul sănătății să se concentreze asupra interesului public;

2. invită Comisia să integreze sănătatea în toate politicile sale, luând în considerare 
impactul politicilor publice asupra sistemelor de sănătate, factorii determinanți ai 
sănătății, inegalitățile și bunăstarea și vizând integrarea aspectelor legate de sănătate la 
nivel orizontal în toate politicile relevante, cum ar fi agricultura, comerțul, mediul, 
clima, transporturile și cercetarea;

3. invită statele membre să efectueze de urgență teste de rezistență pentru sistemele lor de 
sănătate pentru a verifica dacă sunt pregătite pentru un eventual al doilea val al 
pandemiei de COVID-19 și pentru orice altă criză sanitară viitoare; invită Comisia să 
coordoneze aceste activități și să stabilească parametri comuni;

4. invită Comisia să propună, pe baza rezultatelor testelor de rezistență, o directivă care să 
stabilească standarde minime pentru o asistență medicală de calitate, menținând 
competența statelor membre în ceea ce privește gestionarea, organizarea și finanțarea 
sistemelor lor de sănătate, dar care să garanteze siguranța pacienților, condiții de muncă 
și standarde de angajare decente pentru personalul medical și reziliența europeană în 
fața pandemiilor și a altor crize în domeniul sănătății publice;

5. invită Comisia să stabilească un indice european al asistenței medicale pentru a urmări 
evoluția sistemelor de sănătate în UE;

6. invită Comisia să integreze indicatori privind asistența medicală în cadrul semestrului 
european;

7. consideră că existența unor sisteme de asistență medicală mai solide în UE este esențială 
pentru a consolida pregătirea pentru situații de criză; consideră că acest lucru necesită 
mai multe investiții în sistemele de sănătate publice și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și a formării pentru profesioniștii din domeniul sănătății;
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8. invită Comisia să propună un mecanism european de răspuns în domeniul sănătății, care 
să oficializeze metodele de lucru stabilite în timpul crizei sanitare provocate de 
pandemia de COVID-19 și care să se bazeze pe măsurile prevăzute în Directiva privind 
asistența medicală transfrontalieră și în mecanismul de protecție civilă al Uniunii; 
solicită crearea unei unități de gestionare a crizelor sanitare pentru a administra 
mecanismul european de răspuns în domeniul sănătății, coordonate de ECDC și conduse 
de comisarul pentru sănătate și comisarul pentru gestionarea crizelor, împreună cu EMA 
și grupul de experți; solicită ca această unitate să dispună de un plan de urgență în caz 
de pandemie, pentru a avea o reacție coordonată;

9. solicită consolidarea capacității rescEU, inclusiv a capacității de stocare și a capacității 
echipelor medicale de urgență; solicită crearea unor baze de date care să reunească toate 
informațiile necesare privind stocurile de medicamente, paturi de terapie intensivă și 
dispozitivele medicale disponibile în statele membre; solicită statelor membre și 
regiunilor de frontieră să aprofundeze cooperarea transfrontalieră în domeniul asistenței 
medicale, eliminând obstacolele administrative și încurajând acordurile interspitalicești;

10. invită Comisia să asigure transparența în ceea ce privește funcționarea rescEU și 
criteriile pentru distribuirea stocurilor; îndeamnă Comisia să elaboreze orientări pentru a 
se asigura că inițiativele naționale de stocare sunt proporționale cu nevoile și nu creează 
consecințe nedorite în statele membre;

11. consideră că Uniunea ar trebui să se poată baza pe mobilizarea cadrelor medicale prin 
intermediul Corpului medical european, care a fost creat pentru a oferi o asistență 
medicală rapidă și cunoștințe de specialitate în domeniul sănătății publice în toate 
statele membre;

12. solicită Uniunii să elaboreze și să includă planuri specifice în colaborare cu statele 
membre pentru a menține accesul la tratamente și îngrijire pentru pacienții cu boli 
cronice și pentru persoanele cu dizabilități din UE în perioade de pandemie; subliniază 
că ar trebui să se acorde o atenție deosebită accesului egal la asistență medicală și 
garantării faptului că serviciile de îngrijire și de sprijin la nivel de comunitate, de care 
persoanele cu dizabilități au nevoie în fiecare zi, sunt finanțate și dispun de personalul și 
echipamentele corespunzătoare;

13. invită Comisia, statele membre și partenerii internaționali să asigure un acces rapid, 
echitabil, egal și la prețuri accesibile pentru toți la viitoarele vaccinuri și tratamente 
pentru COVID-19, când acestea vor fi disponibile;

14. evidențiază importanța strategică și interesul de a investi într-o rețea de producători și 
de furnizori cu sediul în Europa, în schimbul unor angajamente obligatorii privind 
aspecte precum transparența, trasabilitatea, accesibilitatea și prețul abordabil al 
producției și distribuției, în întregul lanț de aprovizionare, pentru a garanta o 
disponibilitate egală a medicamentelor în toate regiunile și la un preț echitabil;

15. insistă asupra faptului că orice cercetare finanțată din fonduri publice trebuie să rămână 
în domeniul public; invită Comisia și companiile farmaceutice să stabilească o 
transparență deplină în ceea ce privește rezultatele activităților de cercetare și dezvoltare 
finanțate din fonduri publice, pentru ca condițiile în materie de sănătate și să reflecte 
structura finanțării activităților de cercetare și dezvoltare;
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16. invită UE și statele membre să sprijine în mod oficial punerea în comun a accesului la 
tehnologiile legate de COVID-19 (Access Technology Access Pool – C-TAP) și să 
condiționeze acordarea de finanțare publică de participarea la acest dispozitiv, 
permițând o partajare cât mai largă a cunoștințelor, a proprietății intelectuale și a datelor 
legate de tehnologiile medicale legate de COVID-19, în beneficiul tuturor țărilor și 
cetățenilor;

17. invită Comisia și statele membre să includă în toate cererile actuale și viitoare de 
finanțare și investiții garanții colective în favoarea publicului, cum ar fi transparența în 
ceea ce privește subvențiile publice, clauze care să garanteze accesibilitatea și prețul 
abordabil și licențe neexclusive pentru exploatarea produselor finale;

18. îndeamnă statele membre să elibereze licențe obligatorii pentru medicamentele vitale, în 
eventualitatea în care țări terțe nu ar împarți cu ceilalți vaccinul și/sau tratamentul sau 
cunoștințele legate de acesta;

19. invită Comisia să evalueze impactul măsurilor de stimulare legate de proprietatea 
intelectuală asupra inovărilor biomedicale, în general, și să analizeze alternative 
credibile și eficace la protecția exclusivă pentru finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul medical, cum ar fi numeroasele instrumente bazate pe mecanisme de 
decuplare;

20. solicită ca fondurile suplimentare din cadrul programelor Orizont 2020 și Orizont 
Europa să fie alocate în mod specific studiilor clinice și medicamentelor noi care au o 
valoare societală clară, iar rezultatele cercetării să fie puse la dispoziția publicului;

21. solicită ca achizițiile publice comune ale UE să fie utilizate pentru achiziționarea de 
vaccinuri și tratamente pentru COVID-19 și să fie folosite mai sistematic pentru a evita 
ca statele membre să concureze între ele și pentru a asigura un acces egal și la prețuri 
abordabile la medicamente și dispozitive medicale importante, în special în cazul noilor 
antibiotice inovatoare, al noilor vaccinuri și al medicamentelor curative, precum și al 
medicamentelor pentru boli rare;

22. invită Comisia să revizuiască mecanismul pentru procedura comună de achiziții publice 
prevăzută în decizia privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și să 
propună un nou regulament pentru a crește eficacitatea și rapiditatea procedurii comune 
de achiziții publice a UE în eventualitatea unei crize sanitare și pentru a asigura un 
acces egal și la prețuri abordabile la noile tratamente;

23. invită Comisia și statele membre să prezinte o nouă propunere pentru revizuirea 
Directivei 89/105/CEE5 privind transparența prețurilor, pentru a asigura transparența 
costurilor legate de cercetare și dezvoltare și pentru a le permite statelor membre să 
negocieze de pe picior de egalitate cu producătorii în cazul tratamentelor care nu sunt 
achiziționate în comun;

24. solicită punerea rapidă în aplicare a Regulamentului privind studiile clinice6 care a fost 

5 JO L 40, 11.2.1989, p. 8.
6 JO L 158, 27.5.2014, p. 1.
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îndelung amânat, pentru a asigura transparența rezultatelor acestor studii și pentru a 
facilita realizarea de studii clinice transfrontaliere de mai mare amploare;

25. solicită ca strategia farmaceutică pentru Europa să abordeze problemele lanțurilor de 
aprovizionare cu produse farmaceutice în UE și la nivel mondial, care ar trebui să 
includă măsuri legislative, politici și stimulente pentru a încuraja producția de 
ingredientele farmaceutice active (IFA) esențiale și medicamente în UE, pentru a 
garanta aprovizionarea și accesul la prețuri abordabile în orice moment, fără a aduce 
atingere acțiunilor întreprinse în cadrul abordării strategice privind impactul 
substanțelor farmaceutice asupra mediului; consideră că strategia farmaceutică pentru 
Europa nu ar trebui să aducă atingere acțiunilor care urmează să fie întreprinse în cadrul 
abordării strategice privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului;

26. solicită UE să creeze lanțuri de aprovizionare publice și independente și laboratoare 
capabile să producă cel puțin 20 % din IFA și medicamente esențiale pentru a asigura o 
plasă de siguranță publică pe piața medicamentelor din UE; consideră că această măsură 
ar permite Uniunii să fie mai rezilientă și să protejeze mai bine cetățenii împotriva 
penuriei de medicamente și durității negocierilor impuse de industria farmaceutică; 
solicită crearea în fiecare stat membru a unor inventare naționale obligatorii ale 
medicamentelor și dispozitivelor medicale și comunicarea informațiilor către Comisie și 
către EMA, pentru a permite să se anticipeze și să se remedieze eventualele penurii;

27. invită Comisia să modifice legislația din domeniul farmaceutic pentru a permite 
derogări de la exclusivitatea datelor și a pieței în cazul în care există o necesitate în 
materie de sănătate publică și în cazul în care a fost acordată o licență obligatorie sau 
guvernamentală;

28. solicită Comisiei și statelor membre să își intensifice activitatea legată de 
responsabilitățile titularilor autorizațiilor de introducere pe piață în ceea ce privește 
obligațiile de aprovizionare continuă, prevăzute la articolul 81 din Directiva 
2001/83/CE; invită Comisia să clarifice obligațiile care figurează în orientările 
aplicabile și să promoveze concurența sporită și securitatea aprovizionării cu vaccinuri 
și cu medicamente esențiale;

29. invită Comisia să evalueze impactul comerțului paralel asupra penuriei de medicamente 
în statele membre, inclusiv reducerea penuriilor, și să soluționeze în mod corespunzător 
aceste probleme, inclusiv cele care ar putea decurge din aplicarea ilegală a sistemelor de 
cote de aprovizionare, ca mijloc de introducere a unor acte legislative care să interzică 
exporturile paralele, luând măsurile necesare pentru a garanta că medicamentele ajung 
la timp la toți pacienții din Uniune;

30. solicită revizuirea Regulamentului (CE) nr. 141/20007 privind produsele 
medicamentoase orfane pentru a inversa „sarcina probei” pentru clauza de exclusivitate 
pe piață timp de 10 ani, astfel încât titularul autorizației de introducere pe piață să 
dovedească faptul că produsul nu oferă o profitabilitate suficientă pentru a acoperi 

7 JO L 18, 22.1.2000, p. 1.
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costurile aferente cercetării și dezvoltării;

31. solicită Comisiei să elaboreze orientări specifice pentru Directiva privind achizițiile 
publice8, legate de atribuirea contractelor în sectorul farmaceutic; solicită ca aceste 
orientări să se bazeze pe „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, 
permițând autorității contractante să ia în considerare criteriile care reflectă aspectele 
calitative, tehnice și durabile ale ofertei, precum și prețul;

32. invită Comisia să propună un mandat revizuit pentru ECDC, pentru a crește în mod 
semnificativ bugetul, efectivul de personal și competențele sale și pentru a-i permite să 
asigure în permanență protecția sănătății publice la standarde de calitate agreate la nivel 
mondial, inclusiv în timpul epidemiilor;

33. solicită să se consolideze rolul EMA în ceea ce privește monitorizarea și prevenirea 
penuriei de medicamente, precum și privind coordonarea conceperii și aprobării 
studiilor clinice ale UE în timpul perioadelor de criză;

34. solicită să se consolideze rolul Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în 
Muncă, pentru a garanta că lucrătorii din domeniul sănătății nu sunt puși în pericol;

35. solicită ca orientările UE în domeniul sănătății să fie consolidate și să devină obligatorii 
în anumite cazuri, de exemplu în ceea ce privește planurile de acțiune ale UE în materie 
de rezistență la antimicrobiene și vaccinarea, care ar trebui consolidate prin măsuri 
obligatorii pentru a limita utilizarea substanțelor antimicrobiene de către oameni la 
strictul necesar, și crearea unui card european de vaccinare pentru cetățeni; solicită ca 
orientările ECDC legate de criza sanitară provocată de pandemia de COVID-19 să 
devină obligatorii, printre acestea numărându-se metodele de înregistrare a deceselor și 
a vindecărilor;

36. invită Comisia să propună, în consultare cu societatea civilă, crearea unui spațiu 
european al datelor privind sănătatea, care să răspundă nevoilor pacienților și 
profesioniștilor din domeniul sănătății și care să respecte pe deplin cadrul european de 
protecție a datelor, pentru a îmbunătăți standardizarea, schimbul de date și adoptarea și 
promovarea de standarde internaționale în materie de date privind sănătatea; subliniază 
că sănătatea digitală ar trebui să contribuie la o sănătate mai bună pentru toți și nu ar 
trebui să amplifice inegalitățile;

37. subliniază că, pentru a reduce riscul unor viitoare epidemii, este necesar să se meargă 
dincolo de detectarea precoce și controlul focarelor de boală și să se reducă riscul la 
sursă;

38. crede cu fermitate în abordarea „o singură sănătate”, care face legătura între sănătatea 
umană, sănătatea animală și protecția mediului; consideră că acțiunile de combatere a 
schimbărilor climatice, a degradării mediului, a pierderii biodiversității și a metodelor 
nesustenabile de producție alimentară sunt esențiale pentru a proteja sănătatea umană;

8 JO L 94, 28.3.2014, p. 65.
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39. îndeamnă UE și statele sale membre să invite Platforma interguvernamentală științifico-
politică privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice să înceapă o analiză științifică 
aprofundată asupra legăturii dintre pandemii, precum COVID-19, gripa porcină, MERS 
și SARS, cauzate de agenți patogeni care se transmit de la animale la oameni și 
degradarea biodiversității, defrișare și alte modificări în utilizarea terenurilor, pentru a 
informa factorii de decizie în legătură cu strategiile în materie de biodiversitate care 
reduc la minimum riscul unor astfel de zoonoze;

40. subliniază că este necesar să se privilegieze prevenția, care este o strategie benefică atât 
pentru sănătatea cetățenilor, cât și pentru bugetelor naționale ale sănătății;

41. invită Comisia să ia toate măsurile necesare pentru a combate factorii de risc pentru 
sănătate, cum ar fi consumul de tutun, consumul de alcool, alimentația deficitară, 
poluarea aerului, expunerea la substanțe chimice periculoase și inegalitățile în materie 
de sănătate, pentru a îmbunătăți rezultatele privind starea de sănătate;

42. solicită extinderea rețelelor europene de referință pentru a include bolile infecțioase și 
zoonozele;

43. invită Comisia să elaboreze o strategie pentru o „Europă rezilientă”, care să constea într-
o hartă a evaluării riscurilor și opțiuni pentru garantarea unei bune gestionări, investiții 
în sistemele de sănătate și reacții în caz de pandemie la nivel european, inclusiv lanțuri 
de aprovizionare reziliente în UE;

44. solicită o abordare coordonată, bazată pe colaborare și deschisă în domeniul cercetării, 
precum și consolidarea rolului Comisiei în coordonarea cercetării în domeniul sănătății 
pentru a evita dublarea eforturilor și a orienta cercetarea pentru a obține rezultate, în 
special în ceea ce privește medicamentele, vaccinurile și dispozitivele și echipamentele 
medicale necesare;

45. solicită înființarea unui Consiliu european pentru cercetare care să elaboreze și să pună 
în aplicare o foaie de parcurs pentru cercetarea în domeniul sănătății și să coreleze noile 
cunoștințe dobândite cu o politică paneuropeană în domeniul sănătății;

46. salută călduros creșterea exponențială a bugetului propus pentru noul program 
EU4Health;

47. invită Comisia să propună o nouă actualizare a cadrului strategic al Uniunii privind 
sănătatea și siguranța, inclusiv a legislației privind dreptul de a se deconecta, o nouă 
directivă privind afecțiunile musculo-scheletale legate de locul de muncă, precum și o 
nouă directivă privind echilibrul mintal la locul de muncă, care să urmărească 
recunoașterea anxietății, a depresiei și a epuizării ca boli profesionale;

48. solicită adoptarea unui plan de acțiune al UE pentru perioada 2021-2027 în materie de 
sănătate mintală, care să țină cont atât de factorii biomedicali, cât și psihosociali ai 
tulburărilor mintale; 

49. invită UE să coopereze pe deplin cu OMS și cu alte organisme internaționale pentru a 
combate bolile infecțioase, pentru a asigura o acoperire universală cu servicii de 
sănătate și pentru a consolida sistemele de sănătate la nivel mondial;
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50. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.


