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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Criza a demonstrat că una dintre lecțiile care pot fi învățate de pe urma actualei pandemii de 
Covid-19 este necesitatea de a crea un fond/program ambițios al UE pentru sănătate. Nu mai 
dorim să ne confruntăm vreodată cu lipsa echipamentelor medicale. Personalul medical nu ar 
trebui să mai fie pus vreodată în situația de a alege ce pacienți primesc echipamente de 
salvare. Pandemia de Covid-19 reprezintă o ocazie pentru a cădea de acord asupra necesității 
unei coordonări și cooperări mai puternice între diferitele sisteme naționale de sănătate. 
Trebuie să răspundem solicitărilor cetățenilor noștri ca UE să aibă un rol mai activ în 
domeniul sănătății.

Parlamentul European a discutat adesea despre acest lucru, aducându-l în prim-plan, dar s-au 
înregistrat doar progrese minore, nefiind utilizate la maximum nici măcar posibilitățile limitate 
oferite de tratate. Pandemia a arătat că, în cazul în care un sistem național de sănătate este fragil 
sau are o reziliență mai redusă, acesta ar putea avea un impact asupra întregii UE. 

Prin urmare, raportorul salută propunerea Comisiei privind programul „UE pentru sănătate”. 
Este un program de importanță istorică, fapt demonstrat de ambiția și filosofia sa. În cele din 
urmă, dispunem de un program de sine stătător la o scară relevantă. Cu toate acestea, potrivit 
unei comunicări a Comisiei, pandemia de Covid-19 a arătat că este nevoie de cel puțin 
70 de miliarde EUR pentru investiții în infrastructura de sănătate1. 

Comisia propune 3 obiective generale și 10 obiective specifice. Anexa I indică 50 de tipuri 
posibile de acțiuni eligibile. Se așteaptă ca acest set de instrumente să consolideze reziliența 
sistemelor de sănătate din toate statele membre. Prin urmare, raportorul propune o acoperire 
geografică largă și echilibrată a acțiunilor.

Volumul bugetului este considerabil mai mare în comparație cu bugetul inițial pentru 
componenta de sănătate din cadrul FSE+ propus. Totuși, cea mai mare parte a alocării financiare 
este propusă sub formă de venituri alocate externe din instrumentul „Next Generation EU” 
(NGE) și urmează să fie furnizată anticipat în primii ani. Potrivit raportorului, două lucruri par 
sigure. În primul rând, suma totală propusă reprezintă suma minimă pentru a răspunde 
așteptărilor cetățenilor și a remedia deficiențele cunoscute ale sistemelor noastre de sănătate 
amplificate de pandemie. În al doilea rând, va fi nevoie de un program ambițios al UE pentru 
sănătate și după 2024.

Având în vedere că Parlamentul European, în calitate de autoritate bugetară, nu are în mod 
oficial competența de a decide cu privire la cuantumul bugetului NGE, raportorul propune, prin 
urmare, în proiectul său de aviz, creșterea resurselor provenite din CFM.

În ceea ce privește finanțarea, guvernanța și aplicarea programului, raportorul înțelege că 
Comisia a pregătit această propunere sub presiunea timpului, însă consideră că flexibilitatea 
extremă propusă nu ar trebui să aducă atingere principiilor bunei guvernanțe, implicării 
Parlamentului European, transparenței și responsabilității. În consecință, raportorul propune 
consolidarea sinergiilor și a complementarității cu alte organisme, programe și fonduri ale 
UE, în special prin crearea unui mecanism fiabil și eficient care să contribuie la evitarea 
oricărei suprapuneri a finanțării și la asigurarea sinergiilor. Solicită, de asemenea, o 

1https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
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consolidare a mandatelor și bugetelor agențiilor UE care se ocupă de obiectivele în materie de 
sănătate. În plus, insistă asupra importanței evaluării acestui program și a auditului său.  
Amendamentele propuse urmăresc să clarifice aceste aspecte și au scopul de a face 
propunerea mai clară și mai previzibilă pentru părțile interesate, precum și de a asigura în 
mod clar valoarea adăugată europeană a unui astfel de program. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul1

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Programul ar trebui să sprijine 
crearea unor unități medicale de urgență 
comune permanente europene, care să fie 
identificate drept Corpurile medicale 
albastre al UE. Acest nou corp ar trebui 
să fie compus din profesioniști din 
domeniul medical și al serviciilor de 
urgență din diferite state membre, iar 
serviciile medicale de urgență ar trebui să 
fie responsabile pentru furnizarea de 
asistență în situații sau crize din domeniul 
medical apărute la nivel transfrontalier și 
paneuropean. Corpurile medicale albastre 
ale UE ar trebui să valorifice rezultatele 
pozitive ale mobilității voluntare a 
personalului medical, finanțate prin 
mecanismul de protecție civilă al UE.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Având în vedere natura gravă a 
amenințărilor transfrontaliere pentru 
sănătate, programul ar trebui să sprijine 
măsuri de sănătate publică coordonate la 

(10) Având în vedere natura gravă a 
amenințărilor transfrontaliere pentru 
sănătate, programul ar trebui să sprijine 
măsuri de sănătate publică coordonate la 
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nivelul Uniunii, pentru a aborda diferite 
aspecte ale unor astfel de amenințări. În 
vederea consolidării capacității Uniunii de 
a se pregăti, de a răspunde la criza sanitară 
și de a o gestiona, programul ar trebui să 
sprijine acțiunile întreprinse în cadrul 
mecanismelor și al structurilor instituite în 
temeiul Deciziei 1082/2013/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului10 
și al altor mecanisme și structuri relevante 
instituite la nivelul Uniunii. Aceasta ar 
putea include stocarea strategică de 
materiale medicale esențiale sau 
consolidarea capacităților în materie de 
răspuns la criză, măsuri preventive legate 
de vaccinare și imunizare, programe de 
supraveghere consolidate. În acest context, 
programul ar trebui să favorizeze 
prevenirea intersectorială a crizelor, 
pregătirea, supravegherea, gestionarea și 
capacitatea de răspuns a părților implicate 
la nivelul Uniunii, la nivel național, 
regional și local, inclusiv exerciții de 
planificare și pregătire pentru situațiile de 
urgență, conform abordării de tip „O 
singură sănătate”. Programul ar trebui să 
faciliteze instituirea unui cadru integrat de 
comunicare transversală a riscurilor, care 
să funcționeze în toate etapele unei crize 
sanitare - prevenire, pregătire și răspuns.

nivelul Uniunii, pentru a aborda diferite 
aspecte ale unor astfel de amenințări. În 
vederea consolidării capacității Uniunii de 
a se pregăti, de a răspunde la criza sanitară 
și de a o gestiona, programul ar trebui să 
sprijine acțiunile întreprinse în cadrul 
mecanismelor și al structurilor instituite în 
temeiul Deciziei nr. 1082/2013/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului10 
și al altor mecanisme și structuri relevante 
instituite la nivelul Uniunii. Aceasta ar 
putea include stocarea strategică de 
materiale medicale esențiale, pe lângă 
rezerva de reacție creată în cadrul rescEU 
în timpul pandemiei de Covid-19, sau 
consolidarea capacităților în materie de 
răspuns la criză, măsuri preventive legate 
de vaccinare și imunizare, programe de 
supraveghere consolidate. În acest context, 
programul ar trebui să favorizeze 
prevenirea intersectorială a crizelor, 
pregătirea, supravegherea, gestionarea și 
capacitatea de răspuns a părților implicate 
la nivelul Uniunii, la nivel național, 
regional și local, inclusiv exerciții de 
planificare și pregătire pentru situațiile de 
urgență, conform abordării de tip „O 
singură sănătate”. Programul ar trebui să 
faciliteze instituirea unui cadru integrat de 
comunicare transversală a riscurilor, care 
să funcționeze în toate etapele unei crize 
sanitare - prevenire, pregătire și răspuns.

__________________ __________________
10 Decizia nr. 1082/2013/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 octombrie 2013 privind amenințările 
transfrontaliere grave pentru sănătate și de 
abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 
293, 5.11.2013, p. 1).

10 Decizia nr. 1082/2013/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 octombrie 2013 privind amenințările 
transfrontaliere grave pentru sănătate și de 
abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE 
(JO L 293, 5.11.2013, p. 1).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(10a) Având în vedere că un program 
UE pentru sănătate ambițios ar trebui să 
continue să funcționeze și după Next 
Generation EU și după Cadrul financiar 
multianual pentru perioada 2021-2027, ar 
fi important să se meargă mai departe, în 
vederea realizării unei uniuni europene a 
sănătății, care ar putea conferi Uniunii 
un rol mult mai important în domeniul 
sănătății, prin furnizarea unei strategii 
europene și a unui răspuns coordonat și 
incluziv la nevoile de sănătate publică.  
Continuarea programului chiar și după 
2027 ar trebui să fie luată în considerare, 
după realizarea unui raport de evaluare 
aprobat de Parlamentul European, 
întrucât continuarea lui ar contribui la 
consolidarea rezultatelor sale.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Dat fiind că în timpul unei crize 
sanitare, evaluarea tehnologiilor medicale 
de urgență, precum și trialurile clinice pot 
contribui la dezvoltarea rapidă a 
contramăsurilor medicale, programul ar 
trebui să ofere sprijin pentru facilitarea 
unor astfel de acțiuni. Comisia a adoptat o 
propunere11 privind evaluarea tehnologiilor 
medicale (HTA), pentru a sprijini 
cooperarea în materie de evaluare a 
tehnologiilor medicale la nivelul Uniunii.

(11) Dat fiind că în timpul unei crize 
sanitare, evaluarea tehnologiilor medicale 
de urgență, precum și trialurile clinice pot 
contribui la dezvoltarea rapidă a 
contramăsurilor medicale, programul ar 
trebui să ofere sprijin pentru facilitarea 
unor astfel de acțiuni. Comisia a adoptat o 
propunere11 privind evaluarea tehnologiilor 
medicale (HTA), pentru a sprijini 
cooperarea în materie de evaluare a 
tehnologiilor medicale la nivelul Uniunii. 
După adoptare, HTA ar trebui să permită 
intrarea pe piață a unor noi dispozitive 
medicale și a unor noi medicamente, 
odată ce au trecut de trialurile clinice, și 
ar trebui să ofere îndrumare și sprijin 
cercetătorilor prin stabilirea cerințelor 
pentru trialurile clinice, limitând 
necesitatea ca un nou produs să facă 
obiectul trialurilor clinice în toate statele 
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membre.
__________________ __________________
11 Propunerea de Regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind evaluarea tehnologiilor medicale și 
de modificare a Directivei 2011/24/UE 
[COM(2018) 51 final din 31.1. 2018].

11 Propunerea de Regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind evaluarea tehnologiilor medicale și 
de modificare a Directivei 2011/24/UE 
[COM(2018) 51 final din 31.1.2018].

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În vederea protejării persoanelor 
aflate în situații vulnerabile, inclusiv a 
celor care suferă de boli mintale și de boli 
cronice, programul ar trebui să promoveze, 
de asemenea, acțiuni care să abordeze 
efectele colaterale ale crizei sanitare asupra 
persoanelor care aparțin unor astfel de 
grupuri vulnerabile.

(12) În vederea protejării persoanelor 
aflate în situații vulnerabile, inclusiv a 
celor care suferă de boli mintale, boli 
cronice, boli cardiace, boli pulmonare, 
cancer și autism, programul ar trebui să 
promoveze, de asemenea, acțiuni care să 
abordeze efectele colaterale ale crizei 
sanitare asupra persoanelor care aparțin 
unor astfel de grupuri vulnerabile.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Criza cauzată de COVID-19 a 
evidențiat numeroase provocări în ceea ce 
privește asigurarea aprovizionării cu 
medicamente, dispozitive medicale și 
echipamente individuale de protecție 
necesare în Uniune în timpul pandemiilor. 
Prin urmare, programul ar trebui să ofere 
sprijin pentru acțiunile care favorizează 
fabricarea, achiziționarea și gestionarea de 
produse necesare în situații de criză, 
asigurând complementaritatea cu alte 
instrumente ale Uniunii.

(13) Criza cauzată de COVID-19 a 
evidențiat numeroase provocări în ceea ce 
privește asigurarea aprovizionării cu 
medicamente, dispozitive medicale și 
echipamente individuale de protecție 
necesare în Uniune în timpul pandemiilor. 
A evidențiat, în special, dependența 
Uniunii de țările terțe în ceea ce privește 
capacitatea de producție și furnizarea de 
substanțe farmaceutice active și materiale 
de start. Prin urmare, programul ar trebui 
să ofere sprijin pentru acțiunile care 
favorizează fabricarea, achiziționarea și 
gestionarea de produse necesare în situații 
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de criză, asigurând complementaritatea cu 
alte instrumente ale Uniunii.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a reduce la minimum 
consecințele amenințărilor transfrontaliere 
grave pentru sănătate asupra sănătății 
publice, ar trebui să fie posibil ca acțiunile 
sprijinite în cadrul programului să acopere 
coordonarea activităților care consolidează 
interoperabilitatea și coerența sistemelor de 
sănătate ale statelor membre prin analiză 
comparativă, cooperare și schimb de cele 
mai bune practici și să asigure capacitatea 
acestora de a răspunde la urgențele din 
domeniul sănătății, inclusiv planificarea 
pentru situațiile de urgență, exercițiile de 
pregătire și perfecționare a personalului 
medical și al personalului din domeniul 
sănătății publice, precum și instituirea unor 
mecanisme pentru monitorizarea și 
distribuirea eficientă sau alocarea 
bunurilor și serviciilor necesare în perioade 
de criză.

(14) Pentru a reduce la minimum 
consecințele amenințărilor transfrontaliere 
grave pentru sănătate asupra sănătății 
publice, ar trebui să fie posibil ca acțiunile 
sprijinite în cadrul programului să acopere 
coordonarea activităților care consolidează 
interoperabilitatea și coerența sistemelor de 
sănătate ale statelor membre prin analiză 
comparativă, cooperare și schimb de cele 
mai bune practici și să asigure capacitatea 
acestora de a răspunde la urgențele din 
domeniul sănătății, inclusiv planificarea 
pentru situațiile de urgență, exercițiile de 
pregătire și perfecționare a personalului 
medical și a personalului din domeniul 
sănătății publice, precum și instituirea unor 
mecanisme pentru monitorizarea eficientă 
și distribuirea sau alocarea echitabilă și în 
funcție de nevoi a bunurilor și serviciilor 
necesare în perioade de criză. Pentru a 
urmări obiectivele programului „UE 
pentru sănătate” și pentru a consolida 
sinergiile și complementaritatea dintre 
Centrul European de Prevenire și Control 
al Bolilor și alte organisme ale Uniunii, 
Comisia ar trebui să extindă mandatul 
Centrului și să îi majoreze bugetul.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Experiența acumulată ca urmare a 
crizei cauzate de COVID-19 a arătat că 

(15) Experiența acumulată ca urmare a 
crizei cauzate de COVID-19 a arătat că 
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există o nevoie generală de sprijin pentru 
transformarea structurală a sistemelor de 
sănătate și pentru efectuarea de reforme 
sistemice ale acestora în întreaga Uniune, 
cu scopul de a îmbunătăți eficacitatea, 
accesibilitatea și reziliența acestora. În 
contextul unei asemenea transformări și al 
unor astfel de reforme, programul ar trebui 
să promoveze, în sinergie cu Programul 
Europa digitală, acțiuni care duc la 
dezvoltarea transformării digitale a 
serviciilor de sănătate și care sporesc 
interoperabilitatea acestora, care contribuie 
la creșterea capacității sistemelor de 
sănătate de a favoriza prevenirea bolilor și 
promovarea sănătății, de a oferi noi modele 
de asistență medicală și de a furniza 
servicii integrate, de la servicii de sănătate 
publică și de sănătate primară la servicii 
extrem de specializate, bazate pe nevoile 
cetățenilor, precum și care asigură o forță 
de muncă eficientă în domeniul sănătății 
publice, dotată cu competențele adecvate, 
inclusiv cu competențe digitale. 
Dezvoltarea unui spațiu european al datelor 
privind sănătatea ar oferi sistemelor de 
sănătate, cercetătorilor și autorităților 
publice mijloace de îmbunătățire a 
disponibilității și a calității asistenței 
medicale. Dat fiind dreptul fundamental de 
a avea acces la asistență medicală 
preventivă și la tratament medical, înscris 
la articolul 35 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și ținând 
cont de valorile și principiile comune 
specifice Sistemelor de sănătate ale 
Uniunii, astfel cum sunt stabilite în 
Concluziile Consiliului din 2 iunie 200612, 
programul ar trebui să sprijine acțiuni care 
să asigure universalitatea și caracterul 
incluziv al asistenței medicale, ceea ce 
înseamnă că nimeni nu trebuie să fie privat 
de accesul la asistență medicală, precum și 
acțiuni care să garanteze că drepturile 
pacienților, inclusiv cele referitoare la 
protecția datelor lor, sunt respectate în mod 
corespunzător.

există o nevoie generală de sprijin pentru 
transformarea structurală a sistemelor de 
sănătate și pentru efectuarea de reforme 
sistemice ale acestora în întreaga Uniune, 
cu scopul de a îmbunătăți eficacitatea, 
accesibilitatea și reziliența acestora. În 
contextul unei asemenea transformări și al 
unor astfel de reforme, programul ar trebui 
să promoveze, în sinergie cu Programul 
Europa digitală și cu Agenția Europeană 
pentru Medicamente, acțiuni care duc la 
dezvoltarea transformării digitale a 
serviciilor de sănătate și care sporesc 
interoperabilitatea acestora, implementând 
strategia UE în domeniul telematicii 
privind digitalizarea produselor medicale 
și medicinei, care contribuie la creșterea 
capacității sistemelor de sănătate de a 
favoriza prevenirea bolilor și promovarea 
sănătății, de a oferi noi modele de asistență 
medicală și de a furniza servicii integrate, 
de la servicii de sănătate publică și de 
sănătate primară la servicii extrem de 
specializate, bazate pe nevoile cetățenilor, 
precum și care asigură o forță de muncă 
eficientă în domeniul sănătății publice, 
dotată cu competențele adecvate, inclusiv 
cu competențe digitale. Dezvoltarea unui 
spațiu european al datelor privind sănătatea 
ar oferi sistemelor de sănătate, 
cercetătorilor și autorităților publice 
mijloace de îmbunătățire a disponibilității 
și a calității asistenței medicale. Dat fiind 
dreptul fundamental de a avea acces la 
asistență medicală preventivă și la 
tratament medical, înscris la articolul 35 
din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene și ținând cont de valorile 
și principiile comune specifice Sistemelor 
de sănătate ale Uniunii, astfel cum sunt 
stabilite în Concluziile Consiliului din 2 
iunie 200612, programul ar trebui să 
sprijine acțiuni care să asigure 
universalitatea și caracterul incluziv al 
asistenței medicale, ceea ce înseamnă că 
nimeni nu trebuie să fie privat de accesul la 
asistență medicală, precum și acțiuni care 
să garanteze că drepturile pacienților, 
inclusiv cele referitoare la protecția datelor 
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lor, sunt respectate în mod corespunzător.

__________________ __________________
12 Concluziile Consiliului privind valorile 
și principiile comune ale sistemelor de 
sănătate din Uniunea Europeană (JO C 
146, 22.6.2006, p. 1).

12 Concluziile Consiliului privind valorile 
și principiile comune ale sistemelor de 
sănătate din Uniunea Europeană 
(JO C 146, 22.6.2006, p. 1).

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Bolile netransmisibile sunt 
rezultatul unei combinații de factori 
genetici, fiziologici, de mediu și 
comportamentali. Aceste boli 
netransmisibile, cum ar fi bolile 
cardiovasculare, cancerul, bolile 
respiratorii cronice și diabetul, reprezintă 
cauze majore ale invalidității, îmbolnăvirii, 
pensionării din motive de boală și 
decesului prematur în Uniune, provocând 
costuri sociale și economice considerabile. 
Pentru a reduce impactul bolilor 
netransmisibile asupra persoanelor și 
societății în Uniune și pentru a atinge 
obiectivul 3 din obiectivele de dezvoltare 
durabilă, obiectivul 3.4, și anume de a 
reduce mortalitatea prematură cauzată de 
bolile netransmisibile cu o treime până în 
2030, este esențial să se furnizeze un 
răspuns integrat care să se axeze pe 
prevenire în toate sectoarele și în domeniile 
de politică, alături de eforturi de 
consolidare a sistemelor de sănătate.

(17) Bolile netransmisibile sunt 
rezultatul unei combinații de factori 
genetici, fiziologici, de mediu și 
comportamentali. Aceste boli 
netransmisibile, cum ar fi bolile 
cardiovasculare, cancerul, bolile 
respiratorii cronice și diabetul, reprezintă 
cauze majore ale invalidității, îmbolnăvirii, 
pensionării din motive de boală și 
decesului prematur în Uniune, provocând 
costuri sociale și economice considerabile. 
Pentru a reduce impactul bolilor 
netransmisibile asupra persoanelor și 
societății în Uniune și pentru a atinge 
obiectivul 3 din obiectivele de dezvoltare 
durabilă, obiectivul 3.4, și anume de a 
reduce mortalitatea prematură cauzată de 
bolile netransmisibile cu o treime până în 
2030, este esențial să se furnizeze un 
răspuns integrat care să se axeze pe 
prevenire și pe promovarea sănătății în 
toate sectoarele și în domeniile de politică, 
alături de eforturi de consolidare a 
sistemelor de sănătate.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Prin urmare, programul ar trebui să 
contribuie la prevenirea bolilor pe 
parcursul întregii vieți a unei persoane și la 
promovarea sănătății, prin abordarea 
factorilor de risc pentru sănătate, cum ar fi 
utilizarea tutunului și a produselor conexe 
și expunerea la emisiile acestora, utilizarea 
nocivă a alcoolului, consumul de droguri 
ilegale. Programul ar trebui să contribuie la 
reducerea efectelor nocive ale drogurilor 
asupra sănătății, a obiceiurilor alimentare 
nesănătoase și a lipsei de activitate fizică și 
ar trebui să favorizeze dezvoltarea unor 
medii propice pentru stiluri de viață 
sănătoase, cu scopul de a veni în 
completarea acțiunilor întreprinse de 
statele membre în aceste domenii. De 
asemenea, programul ar trebui să 
contribuie la obiectivele Pactului verde 
european, ale Strategiei „De la fermă la 
consumator” și ale Strategiei în domeniul 
biodiversității.

(18) Promovarea sănătății și prevenirea 
bolilor sunt mult mai eficiente din punctul 
de vedere al costurilor decât tratamentele, 
atât din perspectivă financiară, cât și din 
perspectiva anilor de viață suplimentari 
ajustați în funcție de calitate. Prin urmare, 
programul ar trebui să contribuie la 
prevenirea bolilor pe parcursul întregii vieți 
a unei persoane și la promovarea sănătății, 
prin abordarea factorilor de risc pentru 
sănătate, cum ar fi utilizarea tutunului și a 
produselor conexe și expunerea la emisiile 
acestora, utilizarea nocivă a alcoolului, 
consumul de droguri ilegale. Programul ar 
trebui să contribuie la reducerea efectelor 
nocive ale drogurilor asupra sănătății, a 
obiceiurilor alimentare nesănătoase și a 
lipsei de activitate fizică și ar trebui să 
favorizeze dezvoltarea unor medii propice 
pentru stiluri de viață sănătoase, cu scopul 
de a veni în completarea acțiunilor 
întreprinse de statele membre în aceste 
domenii. De asemenea, programul ar trebui 
să contribuie la obiectivele Pactului verde 
european, ale Strategiei „De la fermă la 
consumator” și ale Strategiei în domeniul 
biodiversității, în conformitate cu Acordul 
de la Paris și obiectivele Uniunii în 
materie de neutralitate climatică.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Programul va funcționa în sinergie 
și în complementaritate cu alte politici, 
programe și fonduri ale UE, cum ar fi 
acțiunile puse în aplicare în cadrul 
Programului Europa digitală, al 
Programului Orizont Europa, al rezervei 
rescEU aferente Mecanismului de protecție 
civilă al Uniunii, al Instrumentului de 

(20) Programul va funcționa în sinergie 
și în complementaritate cu alte politici, 
programe și fonduri ale UE, cum ar fi 
acțiunile puse în aplicare în cadrul 
Programului Europa digitală, al 
Programului Orizont Europa, al rezervei 
rescEU aferente Mecanismului de protecție 
civilă al Uniunii, al Instrumentului de 
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sprijin de urgență, al Fondului social 
european+ (FSE+, inclusiv în ceea ce 
privește sinergiile referitoare la o protecție 
sporită a sănătății și siguranței a milioane 
de lucrători din UE), inclusiv componenta 
pentru ocuparea forței de muncă și inovare 
socială (EaSI), al Fondului InvestEU, al 
programului privind piața unică, al 
Fondului european de dezvoltare regională 
(FEDR), al Mecanismului de redresare și 
reziliență inclusiv Instrumentul de realizare 
a reformelor, al Erasmus, al Corpului 
european de solidaritate, al Instrumentului 
de sprijin pentru atenuarea riscurilor de 
șomaj într-o situație de urgență (SURE) și 
al instrumentelor de acțiune externă ale 
UE, cum ar fi Instrumentul de vecinătate, 
cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională și Instrumentul de asistență 
pentru preaderare III. După caz, se vor 
stabili norme comune, în vederea asigurării 
coerenței și complementarității dintre 
fonduri, garantând totodată respectarea 
particularităților acestor politici, precum și 
în vederea alinierii la cerințele strategice 
ale acestor politici, programe și fonduri, 
cum ar fi condițiile favorizante stabilite în 
temeiul FEDR și FSE+.

sprijin de urgență, al Fondului social 
european+ (FSE+, inclusiv în ceea ce 
privește sinergiile referitoare la o protecție 
sporită a sănătății și siguranței a milioane 
de lucrători din UE), inclusiv componenta 
pentru ocuparea forței de muncă și inovare 
socială (EaSI), al Fondului InvestEU, al 
programului privind piața unică, al 
Fondului european de dezvoltare regională 
(FEDR), al Mecanismului de redresare și 
reziliență inclusiv Instrumentul de realizare 
a reformelor, al Erasmus, al Corpului 
european de solidaritate, al Instrumentului 
de sprijin pentru atenuarea riscurilor de 
șomaj într-o situație de urgență (SURE), al 
instrumentelor de acțiune externă ale UE, 
cum ar fi Instrumentul de vecinătate, 
cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională și Instrumentul de asistență 
pentru preaderare III, precum și în cadrul 
activității desfășurate de Centrul 
European de Prevenire și Control al 
Bolilor și de Agenția Europeană pentru 
Medicamente. După caz, se vor stabili 
norme comune, în vederea asigurării 
coerenței și complementarității dintre 
fonduri, evitând suprapunerile sau 
dublarea finanțării, garantând totodată 
respectarea particularităților acestor 
politici, precum și în vederea alinierii la 
cerințele strategice ale acestor politici, 
programe și fonduri, cum ar fi condițiile 
favorizante stabilite în temeiul FEDR și 
FSE+.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Prin urmare, programul ar trebui să 
sprijine acțiuni de monitorizare a 
deficitelor de medicamente, de dispozitive 
medicale și de alte produse medicale și să 
asigure o mai mare disponibilitate și 

(22) Prin urmare, programul ar trebui să 
sprijine acțiuni de monitorizare și de 
prevenire a deficitelor de medicamente, de 
dispozitive medicale și de alte produse 
medicale și să asigure o mai mare 
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accesibilitate a acestor produse, limitând, 
în același timp, dependența lanțurilor lor de 
aprovizionare față de țările terțe. În special, 
pentru a răspunde nevoilor medicale 
nesatisfăcute, programul ar trebui să 
sprijine trialurile clinice, cu scopul de a 
accelera dezvoltarea, autorizarea și accesul 
la medicamente inovatoare și eficiente, să 
promoveze stimulentele pentru dezvoltarea 
unor astfel de medicamente ca 
antimicrobiene și să încurajeze 
transformarea digitală a produselor din 
domeniul asistenței medicale și a 
platformelor de monitorizare și colectare a 
informațiilor privind medicamentele.

disponibilitate și accesibilitate a acestor 
produse, limitând, în același timp, 
dependența lanțurilor lor de aprovizionare 
față de țările terțe. În special, pentru a 
răspunde nevoilor medicale nesatisfăcute, 
programul ar trebui să sprijine trialurile 
clinice, cu scopul de a accelera 
dezvoltarea, autorizarea și accesul la 
medicamente inovatoare și eficiente, să 
promoveze stimulentele pentru dezvoltarea 
unor astfel de medicamente ca 
antimicrobiene și să încurajeze 
transformarea digitală a produselor din 
domeniul asistenței medicale și a 
platformelor de monitorizare și colectare a 
informațiilor privind medicamentele.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Deoarece utilizarea optimă a 
medicamentelor și a antimicrobienelor în 
special generează beneficii pentru persoane 
și pentru sistemele de sănătate, programul 
ar trebui să promoveze utilizarea prudentă 
și eficientă a acestora. În conformitate cu 
Planul de acțiune european „O singură 
sănătate” împotriva rezistenței la 
antimicrobiene14, adoptat în iunie 2017 ca 
urmare a solicitării statelor membre, și 
având în vedere experiența în ceea ce 
privește infecțiile secundare bacteriene 
legate de COVID-19, este esențial ca 
programul să sprijine acțiuni care vizează 
utilizarea prudentă a antimicrobienelor la 
oameni, animale și culturi, în cadrul unei 
politici integrate privind siguranța 
pacienților și prevenirea erorilor medicale.

(23) Deoarece utilizarea optimă a 
medicamentelor și a antimicrobienelor în 
special generează beneficii pentru persoane 
și pentru sistemele de sănătate, programul 
ar trebui să promoveze utilizarea prudentă 
și eficientă a acestora. În conformitate cu 
Planul de acțiune european „O singură 
sănătate” împotriva rezistenței la 
antimicrobiene14, adoptat în iunie 2017 ca 
urmare a solicitării statelor membre, și 
având în vedere experiența în ceea ce 
privește infecțiile secundare bacteriene 
legate de COVID-19, este esențial ca 
programul să sprijine acțiuni care vizează 
utilizarea prudentă a antimicrobienelor la 
oameni, animale și culturi, în cadrul unei 
politici integrate privind siguranța 
pacienților și prevenirea erorilor medicale. 
Finanțarea programului ar trebui să se 
bazeze pe acțiuni care pot fi urmărite, 
stabilind obiective de reducere a utilizării 
antibioticelor și medicamentelor la nivelul 
Uniunii, și ar trebui să sprijine cercetarea 
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și dezvoltarea de noi antibiotice.
__________________ __________________
14 Comunicarea Comisiei către Consiliu și 
Parlamentul European - Un plan de acțiune 
european „O singură sănătate” (One 
Health) împotriva rezistenței la 
antimicrobiene (RAM) [COM(2017)339 
final din 29.6.2017].

14 Comunicarea Comisiei către Consiliu și 
Parlamentul European - Un plan de acțiune 
european „O singură sănătate” (One 
Health) împotriva rezistenței la 
antimicrobiene (RAM) 
[COM(2017)0339 final din 29.6.2017].

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Legislația Uniunii în domeniul 
sănătății are un impact imediat asupra 
sănătății publice, asupra eficienței și 
rezilienței sistemelor de sănătate și asupra 
bunei funcționări a pieței interne. Cadrul de 
reglementare pentru medicamente și 
tehnologii medicale (medicamente, 
dispozitive medicale și substanțe de origine 
umană), precum și cel referitor la tutun, la 
drepturile pacienților privind asistența 
medicală transfrontalieră și la amenințările 
transfrontaliere grave pentru sănătate sunt 
esențiale pentru protecția sănătății în 
Uniune. Prin urmare, programul ar trebui 
să sprijine elaborarea, punerea în aplicare 
și asigurarea respectării legislației Uniunii 
în domeniul sănătății și să furnizeze date de 
înaltă calitate, comparabile și fiabile pentru 
a sprijini elaborarea de politici și 
monitorizarea.

(25) Legislația Uniunii în domeniul 
sănătății are un impact imediat asupra 
sănătății publice, asupra eficienței și 
rezilienței sistemelor de sănătate și asupra 
bunei funcționări a pieței interne. Cadrul de 
reglementare pentru medicamente și 
tehnologii medicale (medicamente, 
dispozitive medicale și substanțe de origine 
umană), precum și cel referitor la tutun, la 
drepturile pacienților privind asistența 
medicală transfrontalieră și la amenințările 
transfrontaliere grave pentru sănătate sunt 
esențiale pentru protecția sănătății în 
Uniune. Prin urmare, programul ar trebui 
să sprijine elaborarea, punerea în aplicare 
și asigurarea respectării legislației Uniunii 
în domeniul sănătății, în colaborare cu 
parteneri-cheie precum Agenția 
Europeană pentru Medicamente și 
Centrul European de Prevenire și Control 
al Bolilor, și să furnizeze date de înaltă 
calitate, comparabile și fiabile pentru a 
sprijini elaborarea de politici și 
monitorizarea.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Tipurile de finanțare și metodele de 
execuție prevăzute în Regulamentul 
financiar ar trebui să fie alese pe baza 
capacității lor de a atinge obiectivele 
specifice ale acțiunilor și de a obține 
rezultate, luându-se în considerare în 
special costurile controalelor, sarcina 
administrativă și riscul preconizat de 
neconformitate. Ar trebui să se utilizeze 
sume forfetare, rate forfetare și costuri 
unitare, precum și o finanțare nelegată de 
costuri, după cum se prevede la 
articolul 125 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar.

(29) Tipurile de finanțare și metodele de 
execuție prevăzute în Regulamentul 
financiar ar trebui să fie alese pe baza 
capacității lor de a atinge obiectivele 
specifice ale acțiunilor și de a obține 
rezultate, luându-se în considerare în 
special costurile controalelor, sarcina 
administrativă și riscul preconizat de 
neconformitate. Ar trebui să se utilizeze 
sume forfetare, rate forfetare și costuri 
unitare, precum și o finanțare nelegată de 
costuri, după cum se prevede la 
articolul 125 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar. Respectivele 
detalii ar trebui specificate în programele 
de lucru.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Pentru a optimiza valoarea 
adăugată și impactul ca urmare a 
investițiilor finanțate integral sau parțial de 
la bugetul Uniunii, ar trebui să se 
urmărească realizarea de sinergii în special 
între Programul de acțiune a Uniunii în 
domeniul sănătății și alte programe ale 
Uniunii, inclusiv cele realizate prin 
gestiune partajată. Pentru a maximiza 
aceste sinergii, ar trebui să se asigure 
mecanisme generice esențiale, inclusiv 
finanțarea cumulativă a unei acțiuni din 
cadrul Programului de acțiune a Uniunii în 
domeniul sănătății și un alt program al 
Uniunii, atât timp cât astfel de finanțări 
cumulate nu depășesc costurile eligibile 
totale ale acțiunii. În acest scop, prezentul 
regulament ar trebui să stabilească norme 
adecvate, în special cu privire la 
posibilitatea de a declara aceleași costuri 
sau aceleași cheltuieli într-un mod 

(30) Pentru a optimiza valoarea 
adăugată și impactul ca urmare a 
investițiilor finanțate integral sau parțial de 
la bugetul Uniunii, ar trebui să se 
urmărească realizarea de sinergii în special 
între Programul de acțiune a Uniunii în 
domeniul sănătății și alte programe ale 
Uniunii, inclusiv cele realizate prin 
gestiune partajată, și agențiile Uniunii. 
Pentru a maximiza aceste sinergii, ar trebui 
să se asigure mecanisme generice esențiale, 
inclusiv finanțarea cumulativă a unei 
acțiuni din cadrul Programului de acțiune a 
Uniunii în domeniul sănătății și un alt 
program al Uniunii, atât timp cât astfel de 
finanțări cumulate nu depășesc costurile 
eligibile totale ale acțiunii. În acest scop, 
prezentul regulament ar trebui să 
stabilească norme adecvate, în special cu 
privire la posibilitatea de a declara aceleași 
costuri sau aceleași cheltuieli într-un mod 
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proporțional cu Programul de acțiune a 
Uniunii în domeniul sănătății și un alt 
program al Uniunii.

proporțional cu Programul de acțiune a 
Uniunii în domeniul sănătății și un alt 
program al Uniunii și ar trebui să impună 
realizarea unei raportări transparente și 
detaliate.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Pentru a se asigura aplicarea 
fiecăruia dintre aceste obiective la nivelul 
Uniunii, Comisia ar trebui să majoreze 
bugetul și să prezinte o propunere de 
consolidare a mandatelor agențiilor 
Uniunii, cum ar fi Centrul European de 
Prevenire și Control al Bolilor, Agenția 
Europeană pentru Medicamente, 
Autoritatea Europeană pentru Siguranța 
Alimentară, Agenția Europeană pentru 
Produse Chimice și Agenția Europeană 
pentru Securitate și Sănătate în Muncă, 
care urmăresc deja unele dintre 
obiectivele programului „UE pentru 
sănătate” la nivelul lor, și ar trebui să 
aibă un rol mai important în guvernanța 
programului „UE pentru sănătate”.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Având în vedere natura specifică a 
obiectivelor și a acțiunilor care fac obiectul 
programului, autoritățile competente din 
statele membre sunt cel mai bine plasate, în 
anumite cazuri, pentru a pune în aplicare 
activitățile aferente. Autoritățile respective, 
desemnate chiar de statele membre, ar 
trebui, așadar, să fie considerate beneficiari 
identificați în sensul articolului 195 din 

(31) Având în vedere natura specifică a 
obiectivelor și a acțiunilor care fac obiectul 
programului, autoritățile competente din 
statele membre sunt cel mai bine plasate, în 
anumite cazuri, pentru a pune în aplicare 
activitățile aferente, dacă acest lucru este 
justificat temeinic în programele de lucru. 
Autoritățile respective, desemnate chiar de 
statele membre, ar trebui, așadar, să fie 
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Regulamentul financiar, iar granturile ar 
trebui să fie acordate acestor autorități fără 
publicarea prealabilă a unor cereri de 
propuneri.

considerate beneficiari identificați în sensul 
articolului 195 din Regulamentul financiar, 
iar granturile ar trebui să fie acordate 
acestor autorități fără publicarea prealabilă 
a unor cereri de propuneri.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Date fiind valorile comune ale 
solidarității în vederea unei acoperiri 
echitabile și universale a unor servicii de 
sănătate de calitate ca bază pentru politicile 
Uniunii în acest domeniu, precum și faptul 
că Uniunea joacă un rol central în 
accelerarea progreselor legate de 
provocările globale în materie de 
sănătate19, programul ar trebui să sprijine 
contribuția Uniunii la inițiativele 
internaționale și globale în domeniul 
sănătății, în vederea îmbunătățirii sănătății, 
a reducerii inegalităților și a sporirii 
protecției împotriva amenințărilor globale 
la adresa sănătății.

(33) Date fiind valorile comune ale 
solidarității în vederea unei acoperiri 
echitabile și universale a unor servicii de 
sănătate de calitate ca bază pentru politicile 
Uniunii în acest domeniu, precum și faptul 
că Uniunea joacă un rol central în 
accelerarea progreselor legate de 
provocările globale în materie de 
sănătate19, programul ar trebui, într-o 
manieră care completează și realizează 
sinergiile cu alte programe relevante ale 
Uniunii și folosind valoarea adăugată 
potențială a agențiilor Uniunii și a celor 
naționale specializate în domeniul 
sănătății, să sprijine contribuția Uniunii la 
inițiativele internaționale și globale în 
domeniul sănătății, în vederea îmbunătățirii 
sănătății, a reducerii inegalităților și a 
sporirii protecției împotriva amenințărilor 
globale la adresa sănătății.

__________________ __________________
19 Concluziile Consiliului privind rolul UE 
în sănătatea globală, cea de a 3 011-a 
reuniune a Consiliului Afaceri Externe, 
Bruxelles, 10 mai 2010.

19 Concluziile Consiliului privind rolul UE 
în sănătatea globală, cea de a 3 011-a 
reuniune a Consiliului Afaceri Externe, 
Bruxelles, 10 mai 2010.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 42
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Punerea în aplicare a programului 
ar trebui să fie de o așa natură încât să se 
respecte responsabilitățile statelor membre 
în ceea ce privește definirea politicilor lor 
în domeniul sănătății și organizarea și 
prestarea serviciilor de sănătate și de 
asistență medicală.

(42) Punerea în aplicare a programului 
ar trebui să fie de o așa natură încât să se 
respecte și să se evidențieze 
responsabilitățile statelor membre în ceea 
ce privește definirea politicilor lor în 
domeniul sănătății și organizarea și 
prestarea serviciilor de sănătate și de 
asistență medicală. Pentru a contribui la 
punerea în aplicare a programului, ar 
trebui să se acorde asistență tehnică 
statelor membre care au nevoie de 
aceasta, astfel încât să se asigure o 
acoperire geografică adecvată a punerii în 
aplicare a programului.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Având în vedere natura și 
amploarea potențială a amenințărilor 
transfrontaliere pentru sănătatea umană, 
obiectivul de a proteja populația Uniunii 
de astfel de amenințări și de a crește gradul 
de pregătire pentru situații de criză nu 
poate fi realizat în mod satisfăcător de către 
statele membre acționând singure. În 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, se pot 
lua măsuri la nivelul Uniunii pentru a 
sprijini eforturile statelor membre de a 
asigura un nivel ridicat de protecție a 
sănătății publice, de a îmbunătăți 
disponibilitatea și accesibilitatea în Uniune 
a medicamentelor, a dispozitivelor 
medicale și a altor produse necesare în 
situații de criză, de a sprijini inovarea și de 
a sprijini activitatea integrată și coordonată 
și punerea în aplicare a celor mai bune 
practici între statele membre, precum și de 
a reduce inegalitățile în ceea ce privește 
accesul la sănătate în întreaga UE, într-un 

(43) Având în vedere natura și 
amploarea potențială a amenințărilor 
transfrontaliere pentru sănătatea umană, 
obiectivul de a proteja populația care 
trăiește în Uniune de astfel de amenințări 
și de a crește gradul de pregătire pentru 
situații de criză nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre 
acționând singure. În conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, se pot lua măsuri la 
nivelul Uniunii pentru a sprijini eforturile 
statelor membre de a asigura un nivel 
ridicat de protecție a sănătății publice, de a 
îmbunătăți disponibilitatea și 
accesibilitatea în Uniune a 
medicamentelor, a dispozitivelor medicale 
și a altor produse necesare în situații de 
criză, de a sprijini inovarea și de a sprijini 
activitatea integrată și coordonată și 
punerea în aplicare a celor mai bune 
practici între statele membre, precum și de 
a reduce inegalitățile în ceea ce privește 
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mod care să genereze o creștere a eficienței 
și un impact cu valoare adăugată care nu ar 
putea fi generate prin acțiuni întreprinse la 
nivel național, cu respectarea competenței 
și a responsabilității statelor membre în 
domeniile acoperite de program. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut la același 
articol, dispozițiile prezentului regulament 
nu depășesc ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestor obiective.

accesul la sănătate în întreaga UE, într-un 
mod care să genereze o creștere a eficienței 
și un impact cu valoare adăugată care nu ar 
putea fi generate prin acțiuni întreprinse la 
nivel național, cu respectarea competenței 
și a responsabilității statelor membre în 
domeniile acoperite de program. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut la același 
articol, dispozițiile prezentului regulament 
nu depășesc ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestor obiective.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul urmărește următoarele obiective 
generale, în conformitate cu abordarea de 
tip „O singură sănătate”, după caz:

Programul urmărește următoarele obiective 
generale de a contribui la un nivel ridicat 
de protecție a sănătății umane și de 
prevenire a bolilor, în conformitate cu 
abordarea de tip „O singură sănătate”, după 
caz, și ținând seama de obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD), pentru a 
asigura faptul că Uniunea și statele 
membre ating țintele prevăzute de ODD 3 
- „Asigurarea unei vieți sănătoase și 
promovarea bunăstării tuturor, la orice 
vârstă”:

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) creșterea siguranței serviciilor de 
asistență medicală, reducerea 
inegalităților în materie de sănătate, 
creșterea speranței de viață la naștere, 
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consolidarea și sprijinirea legislației UE 
în domeniul sănătății, inclusiv în 
domeniul sănătății mediului, precum și 
promovarea integrării sănătății în toate 
politicile;

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul urmărește să maximizeze 
valoarea adăugată europeană, 
concentrându-se asupra obiectivelor și 
activităților care pot fi realizate efectiv de 
statele membre doar dacă acționează în 
cooperare și nu în mod individual.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) consolidarea capacității Uniunii de 
prevenire, pregătire și răspuns la 
amenințările transfrontaliere grave pentru 
sănătate și gestionarea crizelor sanitare, 
inclusiv prin coordonarea, furnizarea și 
desfășurarea capacității de asistență 
medicală de urgență, colectarea de date și 
supravegherea;

(1) consolidarea capacității Uniunii de 
prevenire, pregătire și răspuns la 
amenințările transfrontaliere grave pentru 
sănătate și gestionarea crizelor sanitare, 
inclusiv prin coordonarea, furnizarea și 
desfășurarea capacității de asistență 
medicală de urgență, colectarea de date, 
sprijin pentru infrastructura spitalelor și 
supraveghere;

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) sprijinirea implementării 
programului european privind dosarele de 
sănătate electronice în toate statele 
membre, pentru ca datele privind 
sănătatea să fie ușor transferabile dintr-
un stat membru într-altul.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) asigurarea disponibilității în Uniune 
a rezervelor sau a stocurilor de produse 
necesare în situații de criză, precum și a 
unei rezerve de cadre medicale, de personal 
medico-sanitar și de personal de sprijin 
care să fie mobilizat în caz de criză;

(2) asigurarea disponibilității în Uniune 
a rezervelor strategice sau a stocurilor de 
produse necesare în situații de criză, 
precum și a unei rezerve de cadre 
medicale, de personal medico-sanitar și de 
personal de sprijin care să fie mobilizat în 
caz de criză;

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) consolidarea eficacității, a 
accesibilității, a durabilității și a rezilienței 
sistemelor de sănătate, inclusiv prin 
sprijinirea transformării digitale, a 
adoptării de instrumente și servicii digitale, 
a unor reforme sistemice, a punerii în 
aplicare de noi modele de îngrijire și a unei 
asigurări de sănătate universale, precum și 
reducerea inegalităților în materie de 
sănătate;

(4) consolidarea eficacității, a 
accesibilității, a durabilității și a rezilienței 
sistemelor de sănătate, inclusiv prin 
sprijinirea transformării digitale, a 
adoptării de instrumente și servicii digitale, 
a unor reforme sistemice, a punerii în 
aplicare de noi modele de îngrijire și a unei 
asigurări de sănătate universale, precum și 
reducerea inegalităților în materie de 
sănătate și de acces la asistență medicală 
și la medicamente; asigurarea unor date 
standardizate care să poată fi transferate 
cu ușurință și partajate între sistemele 
naționale de sănătate din statele membre.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele articolului 4 sunt îndeplinite 
în mod coerent și transparent și într-un 
mod coordonat cu acțiunile altor 
programe și agenții ale Uniunii.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pachetul financiar pentru 
implementarea programului în perioada 
2021-2027 se ridică la 1 946 614 000 EUR, 
în prețuri curente.

1. Pachetul financiar pentru 
implementarea programului în perioada 
2021-2027 se ridică la 
10 398 000 000 EUR, în prețuri curente 
(9 370 000 000 EUR în prețuri constante).
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Suma menționată la alineatul (1) 
poate fi utilizată pentru asistență tehnică și 
administrativă în punerea în aplicare a 
programului, de exemplu pentru activități 
de pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare, inclusiv sistemele corporative de 
tehnologie a informației.

2. Suma menționată la alineatul (1) 
poate fi utilizată pentru asistență tehnică și 
administrativă în punerea în aplicare a 
programului, de exemplu pentru activități 
de pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare, inclusiv sistemele corporative de 
tehnologie a informației. Cheltuielile 
administrative aferente acțiunilor 
indirecte nu trebuie să depășească 5 % 
din bugetul total al programului.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste sume se utilizează în principal 
pentru a sprijini acțiunile care pot 
consolida reziliența sistemelor naționale 
de sănătate în regiunile cele mai afectate 
de criza de Covid-19 și în regiunile cu 
sistemele de sănătate cel mai puțin 
reziliente.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Contribuțiile tuturor țărilor 
asociate sunt incluse în părțile relevante 
ale programului. Comisia raportează 
Consiliului și Parlamentului, în cursul 
procedurii bugetare anuale, bugetul total 
al fiecărei părți a programului, 
identificând fiecare dintre țările asociate, 
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contribuțiile individuale și balanța lor 
financiară.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Programul poate oferi finanțare sub 
oricare dintre formele prevăzute în 
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, 
în special granturi, premii și achiziții 
publice.

2. Programul poate oferi finanțare sub 
oricare dintre formele prevăzute în 
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, 
în special granturi, premii și achiziții 
publice. Comisia urmărește o acoperire 
geografică eficace și echilibrată în toată 
Uniunea, inclusiv prin sprijinirea statelor 
membre în vederea creșterii calității 
proiectelor prin consolidarea 
capacităților.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Resursele instrumentului „Next 
Generation EU” sunt direcționate către și 
aduc beneficii statelor membre cele mai 
afectate de pandemia de Covid-19 și care 
au sistemele de sănătate cel mai puțin 
rezistente, urmărind, în același timp, să 
obțină o acoperire geografică echilibrată.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Comisia facilitează implementarea 
consecventă a programului „UE pentru 
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sănătate”, urmărind, în același timp, o 
simplificare administrativă maximă. 
Comisia și statele membre, în funcție de 
responsabilitățile lor respective, 
promovează sinergiile și asigură 
coordonarea eficace între programul „UE 
pentru sănătate” și alte programe și 
fonduri ale UE.
În acest scop, Comisia și statele membre 
în cauză:
(a) asigură complementaritatea, sinergia, 
coerența și consecvența între diferitele 
instrumente de la nivelul Uniunii, de la 
nivel național și, dacă este cazul, de la 
nivel regional, în special în ceea ce 
privește măsurile finanțate din fondurile 
Uniunii, atât în faza de planificare, cât și 
în timpul punerii în aplicare;
(b) optimizează mecanismele de 
coordonare pentru a evita dublarea 
eforturilor;
(c) asigură o cooperare strânsă între 
autoritățile responsabile cu punerea în 
aplicare la nivelul Uniunii, la nivel 
național și, dacă este cazul, la nivel 
regional pentru a întreprinde acțiuni de 
sprijin coerente și raționalizate în cadrul 
instrumentului.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. Comisia dezvoltă cooperarea cu 
organizațiile internaționale relevante, 
cum ar fi Organizația Națiunilor Unite și 
agențiile sale specializate, în special 
Organizația Mondială a Sănătății (OMS), 
precum și cu Consiliul Europei și cu 
Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE), atunci 
când pune în aplicare programul, cu 
scopul de a maximiza eficacitatea și 
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eficiența acțiunilor la nivelul Uniunii și la 
nivel internațional.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4c. În toate etapele punerii în aplicare 
a programului, Comisia consultă 
autoritățile din domeniul sănătății din 
statele membre în cadrul Grupului de 
coordonare privind promovarea sănătății, 
prevenirea bolilor și gestionarea bolilor 
netransmisibile sau în cadrul altor 
grupuri de experți relevante ale Comisiei, 
precum și părțile interesate, în special 
organismele profesionale din sectorul 
sănătății și ONG-urile active în domeniu.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Beneficiarii din țările cu o 
capacitate administrativă redusă pot 
solicita asistență tehnică pentru a asigura 
pentru toate proiectele o oportunitate 
echitabilă de a obține granturi.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia creează un mecanism fiabil și 
eficient pentru a evita dublarea finanțării 
și pentru a asigura sinergii între diferitele 
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programe și politici ale Uniunii care 
urmăresc obiective în materie de sănătate. 
Toate datele privind operațiunile de 
finanțare și acțiunile finanțate prin 
diferitele programe și fonduri ale Uniunii 
sunt centralizate în cadrul acestui 
mecanism. Acesta respectă principiile 
transparenței, trasabilității și 
responsabilității și permite o mai bună 
monitorizare și evaluare a acțiunilor care 
urmăresc obiective în materie de sănătate.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt eligibile pentru finanțare numai 
acțiunile de punere în aplicare a 
obiectivelor prevăzute la articolele 3 și 4, 
inclusiv cele stabilite în anexa I.

Sunt eligibile pentru finanțare acțiunile de 
punere în aplicare a obiectivelor prevăzute 
la articolele 3 și 4, inclusiv cele stabilite în 
anexa I. Acțiunile care nu sunt enumerate 
în anexa I sunt eligibile numai în mod 
excepțional dacă programele de lucru 
justifică în mod specific necesitatea 
acestora. 

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice entitate juridică înființată în 
temeiul legislației Uniunii sau orice 
organizație internațională.

(b) orice entitate juridică înființată în 
temeiul legislației Uniunii sau orice 
organizație internațională relevantă.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Entitățile juridice stabilite într-o 
țară terță care nu este asociată la program 
ar trebui, în principiu, să suporte costurile 
aferente participării lor.

3. Entitățile juridice stabilite într-o 
țară terță care nu este asociată la program 
ar trebui să suporte costurile aferente 
participării lor.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cadrul programului, se pot 
acorda granturi directe fără o cerere de 
propuneri pentru a finanța acțiuni cu o 
valoare adăugată clară la nivelul Uniunii 
cofinanțate de autoritățile competente 
responsabile de domeniul sănătății din 
statele membre sau din țările terțe asociate 
la program, organizații internaționale 
relevante în domeniul sănătății ori de către 
organisme din sectorul public și organisme 
neguvernamentale, care acționează 
independent sau în rețea, mandatate de 
autoritățile competente respective.

5. În cadrul programului, se pot 
acorda granturi directe fără o cerere de 
propuneri pentru a finanța acțiuni dacă 
astfel de granturi sunt justificate în mod 
corespunzător, dacă au o valoare adăugată 
clară la nivelul Uniunii și dacă sunt 
cofinanțate de autoritățile competente 
responsabile de domeniul sănătății din 
statele membre sau din țările terțe asociate 
la program, organizații internaționale 
relevante în domeniul sănătății ori de către 
organisme din sectorul public și organisme 
neguvernamentale, care acționează 
independent sau în rețea, mandatate de 
autoritățile competente respective.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia se consultă cu autoritățile sanitare 
ale statelor membre din cadrul Grupului de 
coordonare privind promovarea sănătății, 
prevenirea bolilor și gestionarea bolilor 
netransmisibile cu privire la planurile de 
lucru stabilite pentru program, prioritățile 
și orientările strategice ale acestuia, 
precum și punerea sa în aplicare.

Comisia se consultă cu autoritățile sanitare 
ale statelor membre din cadrul Grupului de 
coordonare privind promovarea sănătății, 
prevenirea bolilor și gestionarea bolilor 
netransmisibile, cu agențiile Uniunii, cu 
experți independenți externi, cu privire la 
programele de lucru stabilite pentru 
program, prioritățile și orientările strategice 
ale acestuia, precum și punerea sa în 
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aplicare.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul este pus în aplicare prin 
programele de lucru menționate la 
articolul 110 din Regulamentul (UE, 
Euratom) 2018/1046. Programele de lucru 
stabilesc, acolo unde este cazul, suma 
totală rezervată operațiunilor de finanțare 
mixtă.

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 19 pentru a 
completa prezentul regulament prin 
stabilirea programelor de lucru menționate 
la articolul 110 din Regulamentul (UE, 
Euratom) 2018/1046. Programele de lucru 
respective stabilesc în special detaliile 
acțiunilor preconizate, inclusiv sumele 
prevăzute, tipurile și localizarea 
geografică a beneficiarilor preconizați, 
tipurile de finanțare și metodele de 
implementare în temeiul prezentului 
regulament și, acolo unde este cazul, suma 
totală rezervată operațiunilor de finanțare 
mixtă.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisia monitorizează în 
permanență gestionarea și implementarea 
programului. Pentru a spori transparența, 
datele actualizate permanent privind 
gestionarea și implementarea sunt puse la 
dispoziția publicului într-un mod accesibil 
pe site-ul Comisiei.
În special, datele pentru proiectele 
finanțate sunt incluse în aceeași bază de 
date. Aceste date includ:
(a) informații privind tipurile de finanțare 
și tipurile de beneficiari, care permit 
urmărirea în mod transparent a alocărilor 
financiare; o prezentare detaliată a 
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sinergiilor cu alte programe ale Uniunii, 
inclusiv cu activitățile implementate de 
agențiile Uniunii, care permite o analiză 
adecvată a complementarității între 
diferitele activități care trebuie să fie 
desfășurate.
(b) nivelurile de cheltuieli defalcate la 
nivel de proiect, pentru a permite 
efectuarea de analize specifice, inclusiv 
pentru fiecare domeniu de intervenție 
definit la articolul 13 și în anexa I.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Sistemul de raportare cu privire la 
performanță asigură faptul că datele pentru 
monitorizarea implementării și a 
rezultatelor programului sunt colectate în 
mod eficient, eficace și la timp. În acest 
scop, destinatarilor fondurilor Uniunii și, 
dacă este cazul, statelor membre li se vor 
impune cerințe de raportare proporționale.

3. Sistemul de raportare cu privire la 
performanță asigură faptul că datele pentru 
monitorizarea implementării și a 
rezultatelor programului sunt colectate în 
mod eficient, eficace și la timp, fără a 
crește complicațiile administrative pentru 
beneficiari. În acest scop, destinatarilor 
fondurilor Uniunii și, dacă este cazul, 
statelor membre li se vor impune cerințe de 
raportare proporționale.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Evaluarea la mijlocul perioadei a 
componentelor poate fi realizată imediat ce 
sunt disponibile suficiente informații cu 
privire la punerea în aplicare a acestora, 
dar nu mai târziu de patru ani de la 
începerea punerii lor în aplicare.

2. Evaluarea la mijlocul perioadei a 
componentelor poate fi realizată și 
prezentată Parlamentului European și 
Consiliului imediat ce sunt disponibile 
suficiente informații cu privire la punerea 
în aplicare a acestora, dar nu mai târziu de 
patru ani de la începerea punerii lor în 
aplicare.
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Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La finalul perioadei de punere în 
aplicare a programului, dar nu mai târziu 
de patru ani de la sfârșitul perioadei 
indicate la articolul 1, Comisia efectuează 
o evaluare finală.

3. La finalul perioadei de punere în 
aplicare a programului, dar nu mai târziu 
de patru ani de la sfârșitul perioadei 
indicate la articolul 1, Comisia efectuează 
o evaluare finală, care este prezentată 
Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia comunică concluziile 
evaluărilor, însoțite de observațiile sale, 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor.

4. Comisia publică și comunică 
concluziile evaluărilor, însoțite de 
observațiile sale, și le prezintă 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Evaluarea conține cel puțin 
următoarele elemente:
(a) aspectele calitative și cantitative ale 
punerii în aplicare a programului;
(b) eficiența utilizării resurselor;
(c) măsura în care au fost atinse 
obiectivele tuturor măsurilor, precizând, 
dacă este posibil, rezultatele și impactul;
(d) măsura în care au fost atinse sinergiile 
dintre obiective și complementaritatea sa 
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cu alte programe relevante ale Uniunii;
(e) valoarea adăugată europeană și 
impactul pe termen lung al programului 
pentru luarea unei decizii privind 
reînnoirea, modificarea sau suspendarea 
unor obiective și măsuri;
(f) măsura în care au fost implicate părțile 
interesate;
(g) o analiză a acoperirii geografice la 
nivelul Uniunii, astfel cum se 
menționează la articolul 8, și, în cazul în 
care nu se ajunge la o astfel de acoperire, 
o analiză a motivelor subiacente.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemul de audit al programului asigură 
un echilibru adecvat între încredere și 
control, ținând cont de costurile 
administrative și de alte costuri ale 
controalelor de la toate nivelurile, în 
special pentru beneficiari. Normele de 
audit sunt clare, uniforme și coerente pe 
tot parcursul programului.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Strategia de audit a programului se 
bazează pe auditul financiar al unui 
eșantion reprezentativ de cheltuieli din 
ansamblul programului. Eșantionul 
reprezentativ este completat de o selecție 
bazată pe evaluarea riscurilor legate de 
cheltuieli. Acțiunile care beneficiază de 
finanțare comună din partea mai multor 
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programe ale Uniunii fac obiectul unui 
singur audit, care vizează toate 
programele implicate și normele 
aplicabile acestora.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia sau organismul de finanțare se 
poate baza pe evaluări combinate ale 
sistemului la nivelul beneficiarilor. Aceste 
revizuiri combinate sunt opționale pentru 
anumite tipuri de beneficiari și constau 
într-un audit al sistemelor și al proceselor, 
completat de un audit al operațiunilor, 
efectuat de un auditor independent 
competent, calificat să efectueze audituri 
legale ale documentelor contabile în 
conformitate cu Directiva 
2006/43/CE1a.Acestea pot fi utilizate de 
Comisie sau de un organism de finanțare 
pentru a verifica asigurarea globală 
privind buna gestiune financiară a 
cheltuielilor și pentru reexaminarea 
nivelului auditurilor ex post și al 
certificatelor privind situațiile financiare.
__________________ 
1a Directiva 2006/43/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 mai 
2006 privind auditul legal al conturilor 
anuale și al conturilor consolidate, de 
modificare a Directivelor 78/660/CEE și 
83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare 
a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (JO 
L 157, 9.6.2006, p. 87). 

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1 d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Auditurile pot fi efectuate în termen de 
maximum doi ani de la plata soldului. 

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia publică orientări de audit pentru 
a asigura o aplicare și o interpretare 
fiabile și uniforme ale procedurilor și 
normelor de audit pe întreaga durată a 
programului.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Anexa I – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) infrastructuri de sănătate critice 
relevante în contextul crizelor sanitare, 
instrumente, structuri, procese, producție și 
capacități ale laboratoarelor, inclusiv 
instrumente de supraveghere, de modelare, 
de prognoză, de prevenire și de gestionare 
a epidemiilor.

(ii) infrastructuri de sănătate critice 
relevante în contextul crizelor sanitare, 
instrumente, structuri, procese, producție și 
capacități ale laboratoarelor, inclusiv 
instrumente de supraveghere, de modelare, 
de prognoză, de prevenire și de gestionare 
a epidemiilor, în special cu investiții în 
sistemele naționale de sănătate cel mai 
puțin reziliente;

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Anexa I – litera a – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) sprijinirea construirii de spitale și 
infrastructuri medicale de bază în 
regiunile mai puțin dezvoltate ale 
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Uniunii; programul ar trebui să participe 
la sinergia și complementaritatea cu 
fondurile politicii de coeziune;

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Anexa I – litera c – punctul iva (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) activităților menite să monitorizeze 
impactul cumulat asupra sănătății al 
factorilor de risc pentru mediu, inclusiv al 
celor care rezultă din prezența poluanților 
în alimente, apă, aer și în alte surse, 
precum și activitățile de monitorizare a 
impactului asupra sănătății al legislației 
Uniunii, spre exemplu al legislației în 
domeniul farmacovigilenței și în domenii 
similare;

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Anexa I – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) punerea în aplicare, monitorizarea 
și asigurarea respectării legislației și 
acțiunii UE în domeniul sănătății; și 
asistență tehnică pentru punerea în aplicare 
a cerințelor juridice;

(i) punerea în aplicare, monitorizarea 
și asigurarea respectării legislației și 
acțiunii UE în domeniul sănătății; și 
asistență tehnică pentru punerea în aplicare 
a cerințelor juridice, inclusiv în domeniul 
sănătății mediului;

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Anexa I – litera d – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) procesul de elaborare a politicilor 
la nivelul UE pentru a promova 
integrarea sănătății în toate politicile și, în 
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special, măsurile de consolidare a 
evaluării și a gestionării adecvate a 
riscurilor de mediu asociate producției, 
utilizării și eliminării produselor 
medicale;

 

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Anexa I – litera d – punctul viii 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viii) constituirea de rețele de către 
organizații neguvernamentale și implicarea 
acestora în proiecte care fac obiectul 
programului;

(viii) constituirea de rețele de către 
organizații neguvernamentale, inclusiv 
organizațiile societății civile de la nivel 
european, și implicarea acestora în 
proiecte care fac obiectul programului;

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Anexa I – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) stabilirea și gestionarea rezervelor 
UE și a stocurilor de produse necesare în 
situații de criză, în complementaritate cu 
alte instrumente ale Uniunii;

(ii) stabilirea și gestionarea rezervelor 
strategice suplimentare ale UE și a 
stocurilor de produse necesare în situații de 
criză, în complementaritate cu alte 
instrumente ale Uniunii;

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Anexa I – litera f – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) acțiunile preventive menite să 
protejeze grupurile vulnerabile împotriva 
amenințărilor la adresa sănătății și acțiunile 
de adaptare a răspunsului la criză și a 
gestionării crizei la nevoile acestor grupuri 

(iv) acțiunile preventive menite să 
protejeze grupurile vulnerabile împotriva 
amenințărilor la adresa sănătății și acțiunile 
de adaptare a răspunsului la criză și a 
gestionării crizei la nevoile acestor grupuri 
vulnerabile, care includ, de asemenea, 
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vulnerabile; furnizarea de informații adecvate și 
pertinente persoanelor vizate, acordând o 
atenție deosebită persoanelor cu 
dizabilități;

 Amendamentul 67

Propunere de regulament
Anexa I – litera f – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) acțiuni de abordare a consecințelor 
colaterale ale unei crize sanitare asupra 
sănătății, în special a celor privind 
sănătatea mintală, asupra pacienților care 
suferă de boli cronice și asupra altor 
grupuri vulnerabile;

(v) acțiuni de atenuare a consecințelor 
colaterale ale unei crize sanitare asupra 
sănătății, în special în ceea ce privește 
sănătatea mintală, precum și a 
consecințelor specifice asupra pacienților 
care suferă de boli cronice, a persoanelor 
cu dizabilități și asupra altor grupuri 
vulnerabile;

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Anexa I – litera f – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) acțiuni de consolidare a capacității 
de intervenție rapidă, a cercetării, a 
dezvoltării, a capacității laboratoarelor, a 
producției și a desfășurării de produse de 
nișă necesare în situații de criză;

(vi) acțiuni de consolidare a capacității 
de intervenție rapidă, a cercetării, a 
dezvoltării, a capacității laboratoarelor, a 
producției și punerii la dispoziție de 
produse de nișă necesare în situații de 
criză, precum și acțiuni menite să asigure 
disponibilitatea produselor;

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Anexa I – litera f – punctul viii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viii) acțiuni de sprijinire a activităților 
de cercetare, de evaluare a riscurilor și de 

(viii) acțiuni de sprijinire a activităților 
de cercetare, de evaluare a riscurilor și de 
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gestionare a riscurilor legate de legătura 
dintre sănătatea animală, factorii de mediu 
și bolile umane, inclusiv în timpul crizelor 
sanitare.

gestionare a riscurilor legate de legătura 
dintre sănătatea animală, impactul 
schimbărilor climatice și al declinului 
biodiversității și alți factori de mediu, pe 
de o parte, și bolile umane, pe de altă 
parte, inclusiv în timpul crizelor sanitare.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Anexa I – litera g – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) sprijinirea acțiunilor de transfer de 
cunoștințe și a cooperării la nivelul 
Uniunii, pentru a spori eficacitatea, 
accesibilitatea, durabilitatea și reziliența 
proceselor naționale de reformă, în special 
pentru a răspunde provocărilor identificate 
în cadrul Semestrului european și pentru a 
consolida asistența medicală primară, 
pentru a spori integrarea asistenței 
medicale și pentru a realiza acoperirea 
universală cu servicii de sănătate și accesul 
egal la asistență medicală;

(i) sprijinirea acțiunilor de transfer de 
cunoștințe și a cooperării la nivelul 
Uniunii, pentru a spori eficacitatea, 
accesibilitatea, durabilitatea și reziliența 
proceselor naționale de reformă, în special 
pentru a răspunde provocărilor identificate 
în cadrul Semestrului european și pentru a 
consolida asistența medicală primară, 
pentru a spori integrarea asistenței 
medicale și pentru a realiza acoperirea 
universală cu servicii de sănătate și accesul 
egal la asistență medicală, în special în 
regiunile mai puțin dezvoltate ale 
Uniunii;

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Anexa I – litera g – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) programe de formare pentru cadrele 
medicale și pentru personalul medico-
sanitar și programe de schimb temporar de 
personal;

(ii) programe de formare pentru cadrele 
medicale și pentru personalul medico-
sanitar, accesibilitatea la informații 
privind noile modele de îngrijire, 
transformarea digitală, instrumente și 
servicii, precum și programe de schimb 
temporar de personal;
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Amendamentul 72

Propunere de regulament
Anexa I – litera g – punctul ix

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ix) sprijinirea instituirii și a punerii în 
aplicare a programelor care oferă asistență 
statelor membre și a acțiunilor acestora, 
care au drept scop îmbunătățirea 
promovării sănătății și a prevenirii bolilor 
(în cazul bolilor transmisibile și 
netransmisibile);

(ix) sprijinirea instituirii și a punerii în 
aplicare a programelor care oferă asistență 
statelor membre și a acțiunilor acestora, 
care au drept scop îmbunătățirea 
promovării sănătății și a prevenirii bolilor 
(în cazul bolilor transmisibile și 
netransmisibile), în special în regiunile 
mai puțin dezvoltate;

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Anexa I – litera g – punctul xiiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xiiia) sprijinirea cooperării și 
coordonării între statele membre în 
vederea creării unei rețele europene de 
excelență în domeniul spitalelor, 
îmbunătățind tratamentul transfrontalier 
pentru bolile rare și accesul la tratamente 
pentru toți cetățenii Uniunii.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Anexa I – litera j – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) sprijinirea transformării digitale a 
sistemelor de asistență medicală și de 
sănătate, inclusiv prin evaluarea 
comparativă și consolidarea capacităților 
pentru asimilarea de instrumente și 
tehnologii inovatoare; perfecționarea 
digitală a personalului medico-sanitar;

(ii) sprijinirea transformării digitale a 
sistemelor de asistență medicală și de 
sănătate, inclusiv prin evaluarea 
comparativă și consolidarea capacităților 
pentru asimilarea de instrumente și 
tehnologii inovatoare și prin educația 
publicului larg în domeniul asistenței 
medicale; perfecționarea digitală a 
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personalului medico-sanitar;

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Anexa I – litera j – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) sprijinirea desfășurării și a 
interoperabilității instrumentelor și 
infrastructurilor digitale în cadrul statelor 
membre și între acestea, precum și cu 
instituțiile și organismele Uniunii; 
dezvoltarea de structuri de guvernanță 
adecvate și de sisteme de informații 
durabile și interoperabile la nivelul Uniunii 
în domeniul sănătății, ca parte a spațiului 
european de date privind sănătatea și 
consolidarea accesului cetățenilor la datele 
lor privind sănătatea și a controlului lor 
asupra acestora;

(iii) sprijinirea desfășurării și a 
interoperabilității instrumentelor și 
infrastructurilor digitale în cadrul statelor 
membre și între acestea, precum și cu 
instituțiile și organismele Uniunii, cu 
respectarea deplină a protecției datelor 
persoanelor; dezvoltarea de structuri de 
guvernanță adecvate și de sisteme de 
informații durabile și interoperabile la 
nivelul Uniunii în domeniul sănătății, ca 
parte a spațiului european de date privind 
sănătatea și consolidarea accesului 
cetățenilor la datele lor privind sănătatea, a 
capacității lor de gestionare a acestor date 
și a controlului lor asupra acestora;

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Anexa I – litera j – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) sprijinirea utilizării optime a 
telemedicinei/telesănătății, inclusiv prin 
comunicarea prin satelit în cazul zonelor 
îndepărtate, promovarea inovării 
organizaționale digitale în cadrul unităților 
de asistență medicală și promovarea 
instrumentelor digitale care sprijină 
autonomizarea cetățenilor și îngrijirea 
medicală axată pe pacient.

(iv) sprijinirea utilizării optime a 
telemedicinei/telesănătății, prin utilizarea 
celor mai recente tehnologii digitale 
disponibile, cum ar fi robotica, IA și 
folosirea comunicării prin satelit în cazul 
zonelor îndepărtate, promovarea inovării 
organizaționale digitale în cadrul unităților 
de asistență medicală și promovarea 
instrumentelor digitale care sprijină 
autonomizarea cetățenilor și îngrijirea 
medicală axată pe pacient, care limitează 
inegalitățile în materie de asistență 
medicală.
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Amendamentul 77

Propunere de regulament
Anexa I – litera k 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) Comunicare și implicarea părților 
interesate și a cetățenilor, în special:

(k) Comunicare și implicarea părților 
interesate, inclusiv a organizațiilor 
societății civile de la nivel european care 
activează în domeniul sănătății și al 
aspectelor legate de sănătate și a 
cetățenilor, în special:

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Anexa I – litera k – punctul iiia (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) comunicarea menită să abordeze 
știrile false privind terapiile medicale sau 
cauzele bolilor.
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