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AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen prezintă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În conformitate cu articolul 8 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în toate acțiunile sale, Uniunea 
urmărește să elimine inegalitățile și să 
promoveze egalitatea între bărbați și 
femei, instituind principiul integrării 
perspectivei de gen.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La 11 martie 2020, Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS) a declarat 
epidemia cauzată de noul coronavirus 
(COVID-19) drept pandemie mondială. 
Această pandemie a cauzat o criză sanitară 
mondială fără precedent, cu grave 
consecințe socio-economice și intensă 
suferință umană.

(5) La 11 martie 2020, Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS) a declarat 
epidemia cauzată de noul coronavirus 
(COVID-19) drept pandemie mondială. 
Această pandemie a cauzat o criză sanitară 
mondială fără precedent, cu grave 
consecințe socioeconomice și intensă 
suferință umană, în special în cazul 
anumitor grupuri din societate, printre 
care se numără pacienții, femeile, 
îngrijitorii și persoanele în vârstă.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Femeile au fost afectate în mod 
disproporționat de pandemie și de 
măsurile de răspuns la aceasta, iar 
efectele pe termen lung nu trebuie să 
adâncească inegalitățile existente. 
Femeile de toate vârstele rămân 
subreprezentate la nivelul studiilor și 
datelor din domeniul biomedical și al 
sănătății. Prin urmare, baza de dovezi este 
mai deficitară pentru femei, precum și 
pentru persoanele în vârstă, multe 
afecțiuni fiind subdiagnosticate în cazul 
femeilor, de exemplu boala 
cardiovasculară. Produsele medicinale 
sunt mai sigure și mai eficace pentru toți 
atunci când studiile clinice includ diferite 
grupuri de populație. Pentru a reduce 
inegalitățile și disparitățile în materie de 
sănătate, sexul și genul ar trebui luate în 
considerare pe parcursul întregului 
proces de sănătate, de la conceperea 
protocoalelor trialurilor clinice și analiza 
datelor până la evaluarea tehnologiei 
medicale și accesul la îngrijiri.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Deși statele membre sunt 
responsabile pentru politicile lor în 
domeniul sănătății, acestea ar trebui să 
protejeze sănătatea publică într-un spirit de 
solidaritate europeană8. Experiența 
dobândită în urma actualei crize cauzate de 
COVID -19 a demonstrat că este necesară 
o acțiune suplimentară fermă la nivelul 
Uniunii pentru a sprijini cooperarea și 
coordonarea între statele membre, cu 
scopul de a îmbunătăți prevenirea și 
controlul răspândirii bolilor umane grave la 
nivel transfrontalier, de a combate alte 

(6) Deși statele membre sunt 
responsabile pentru politicile lor în 
domeniul sănătății, acestea ar trebui să 
protejeze sănătatea publică într-un spirit de 
solidaritate europeană8. Experiența 
dobândită în urma actualei crize cauzate de 
COVID-19 a demonstrat că este necesară o 
acțiune suplimentară fermă la nivelul 
Uniunii pentru a sprijini cooperarea și 
coordonarea între statele membre, cu 
scopul de a îmbunătăți prevenirea și 
controlul răspândirii bolilor umane grave la 
nivel transfrontalier, de a asigura produse 
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amenințări transfrontaliere grave pentru 
sănătate și de a proteja sănătatea și 
bunăstarea cetățenilor Uniunii.

esențiale pentru situații de criză, 
răspunzând nevoilor în materie de 
sănătate în zonele cele mai afectate, de a 
dezvolta și a garanta disponibilitatea și 
accesibilitatea produselor pentru 
prevenirea și tratamentul bolilor, inclusiv 
contracepția, de a combate alte amenințări 
transfrontaliere grave pentru sănătate și de 
a proteja sănătatea și bunăstarea cetățenilor 
Uniunii, evitând orice fel de discriminare 
în ceea ce privește spitalizarea, asistența 
medicală și tratamentul.

__________________ __________________
8 Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, 
Banca Centrală Europeană, Banca 
Europeană de Investiții și Eurogroup - 
Răspunsul economic coordonat la epidemia 
de COVID-19 [COM(2020)112 final din 
13.3.2020].

8 Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, 
Banca Centrală Europeană, Banca 
Europeană de Investiții și Eurogroup - 
Răspunsul economic coordonat la epidemia 
de COVID-19 [COM(2020)112 final din 
13.3.2020].

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Uniunea sprijină statele membre 
să reducă inegalitățile de gen în ceea ce 
privește prevenirea și tratamentele în 
domeniul sănătății.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Dat fiind faptul că efectele bolilor 
pot fi diferite între bărbați și femei, așa 
cum reiese în cazul Covid-19, care 
prezintă o rată mai ridicată a mortalității 
la bărbați, propune studierea cauzelor 



PE657.308v01-00 6/37 AD\1213153RO.docx

RO

acestui lucru pentru a realiza progrese în 
ceea ce privește patologia, tratarea și 
vindecarea.

Amendamentul 7

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 
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.

(10) Având în vedere natura gravă a 
amenințărilor transfrontaliere pentru 
sănătate, programul ar trebui să sprijine 
măsuri de sănătate publică coordonate la 
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 crizele 
sanitare și de a gestiona toate aspectele 
acestora și impactul lor aferent asupra 
furnizării de servicii de sănătate într-un 
mod holistic, 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 sau 
consolidarea capacităților în materie de 
răspuns la criză, planificarea de 
contingență pentru a asigura 
continuitatea furnizării serviciilor de 
sănătate necesare și a accesibilității lor, 
măsuri preventive legate de educația și 
informarea în domeniul sănătății, de 
vaccinare și imunizare, programe de 
supraveghere consolidate. În acest context, 
programul ar trebui să favorizeze, în 
întreaga Uniune și la nivel intersectorial, 
cu integrarea dimensiunii de gen, 
capacitatea de prevenire a crizelor, de 
pregătire, de supraveghere, de gestionare 
și de răspuns a părților implicate de la 
nivelul Uniunii, de la nivel național, 
regional și local, inclusiv exerciții de 
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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 8

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Dat fiind impactul crizei provocate 
de pandemia de COVID-19 asupra 
accesului la servicii medicale și a 
furnizării, în special pentru femei și fete, 
de astfel de servicii care nu sunt legate 
direct de tratarea infecțiilor cu COVID-
19, dar care rămân servicii medicale 
esențiale, inclusiv servicii de sănătate 
sexuală și reproductivă, programul ar 
trebui să răspundă crizelor sanitare într-
un mod holistic și să sprijine acțiunile 
care vizează garantarea accesului 
continuu la serviciile medicale esențiale.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Criza COVID-19 are un impact 
disproporționat asupra femeilor și fetelor 
din cauza inegalităților existente, care 
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duc, printre altele, la creșterea riscului de 
violență bazată pe gen în timpul izolării.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 10 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10c) Cadrele medicale, care au fost 
esențiale în timpul crizei provocate de 
COVID-19, sunt predominant femei și au 
fost expuse unor riscuri mai mari pentru 
sănătate în timpul crizei.

Amendamentul 11

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 
copiilor, a persoanelor în vârstă, a 
persoanelor defavorizate socioeconomic, a 
femeilor, a victimelor/supraviețuitorilor 
violenței sexuale și bazate pe gen, a 
persoanelor LGBTI+, a minorităților 
rasiale și etnice, a migranților, a 
persoanelor cu dizabilități și a celor care 
suferă de boli mintale și de boli cronice, 
programul ar trebui să promoveze, de 
asemenea, acțiuni care să abordeze 
inegalitățile existente în materie de 
sănătate și factorii sociali determinanți ai 
sănătății, inclusiv genul dintr-o 
perspectivă intersecțională, precum și 
efectele colaterale ale crizei sanitare asupra 
persoanelor care aparțin unor grupuri 
vulnerabile și defavorizate, cum ar fi 
femeile însărcinate, prin intermediul unor 
standarde înalte ale serviciilor de 
asistență medicală esențiale, în special în 
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perioade de criză, încurajând tranziția 
spre telemedicină, administrarea de 
medicamente la domiciliu și 
implementarea unor planuri de prevenire 
și de autoîngrijire, inclusiv în domeniul 
sănătății sexuale și reproductive, și luând 
în considerare nevoile specifice în materie 
de sănătate în vederea asigurării 
accesului continuu la toate serviciile de 
asistență medicală.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a reduce la minimum 
consecințele pandemiei asupra sănătății 
femeilor și pentru a edifica sisteme de 
sănătate mai reziliente, receptive la 
dimensiunea de gen, dimensiunea de gen 
ar trebui integrată pe parcursul întregului 
program, care ar trebui să sprijine 
acțiunile ce abordează nevoile specifice 
ale femeilor în materie de sănătate, 
inclusiv problemele de sănătate ale 
victimelor violenței sexuale și bazate pe 
gen, forme specifice de cancer, precum și 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente, să colecteze date 
dezagregate și specifice de gen, ori de câte 
ori este relevant, și să asigure o 
informare, educație și promovare în 
domeniul sănătății, măsuri preventive și 
tratamente care sunt sensibile la 
dimensiunea de gen.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Acest program ar trebui să 
contribuie la realizarea obiectivelor 
comune prevăzute în Concluziile 
Consiliului privind sănătatea femeilor din 
22 iunie 2006 și în Strategia privind 
egalitatea de gen.

Amendamentul 14

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, echipamente medicale, 
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, inclusiv toate 
produsele medicale care rămân esențiale 
în timpul unei crize, cum ar fi produsele 
de bază în materie de sănătate sexuală și 
reproductivă, inclusiv produsele și 
medicamentele contraceptive și 
tratamentele hormonale, asigurând 
complementaritatea cu alte instrumente ale 
Uniunii.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a reduce la minimum 
consecințele amenințărilor transfrontaliere 

(14) Pentru a reduce la minimum 
consecințele amenințărilor transfrontaliere 



AD\1213153RO.docx 11/37 PE657.308v01-00

RO

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.

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, 
furnizarea continuă, accesibilitatea și 
distribuirea eficientă sau alocarea bunurilor 
și serviciilor necesare în perioade de criză, 
inclusiv a celor legate de sănătatea 
sexuală și reproductivă și de drepturile 
aferente, inclusiv a contracepției, a 
îngrijirilor în cazul avorturilor, a 
tratamentelor de fertilitate, a testelor 
pentru HIV și infecțiile cu transmitere 
sexuală, a screeningului pentru cancerele 
sistemului reproducător și a asistenței 
medicale materne.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Experiența acumulată ca urmare a 
crizei cauzate de COVID-19 a arătat că 
există o nevoie generală de a sprijini 
transformarea structurală a sistemelor de 
sănătate și 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 
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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.

transformării digitale a serviciilor de 
sănătate, inclusiv a serviciilor de sănătate 
sexuală și reproductivă, și care sporesc 
interoperabilitatea acestora, care contribuie 
la creșterea capacității sistemelor de 
sănătate de a favoriza prevenirea bolilor și 
promovarea, informarea și educația în 
domeniul sănătății, inclusiv promovarea 
sănătății sensibilă la dimensiunea de gen, 
de a oferi modele de asistență medicală noi 
și îmbunătățite, inclusiv de a acorda 
servicii de asistență persoanelor în vârstă 
și persoanelor cu dizabilități, și de a 
furniza servicii integrate acoperind toate 
aspectele legate de sănătate, de la servicii 
de sănătate publică și de sănătate primară 
la servicii extrem de specializate, inclusiv 
servicii de sănătate sexuală și 
reproductivă, bazate pe nevoile cetățenilor, 
adoptând o abordare intersecțională și 
sensibilă la dimensiunea de gen pentru a 
aborda factorii sociali determinanți ai 
sănătății și diferitele vulnerabilități ce duc 
la rezultate inechitabile în domeniul 
sănătății, 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. Acest program ar trebui să 
sprijine colectarea de date de înaltă 
calitate, comparabile, fiabile, 
cuprinzătoare și defalcate pe vârstă și gen, 
precum și de date specifice de gen, pentru 
a măsura progresele înregistrate în 
vederea îndeplinirii tuturor țintelor ODD 
3, inclusiv a ODD 3.7, în conformitate cu 
cadrul de indicatori ODD la nivel 
mondial. 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 
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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 dreptul la o îngrijire 
respectuoasă și demnă, fără forme de 
discriminare, maltratare sau violență, 
dreptul de a primi informații corecte și 
nepărtinitoare cu privire la toate aspectele 
legate de sănătate, inclusiv de sănătatea 
sexuală și reproductivă, dreptul 
pacienților la confidențialitate și dreptul 
la protecția datelor 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 17

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Dacă populația va rămâne 
sănătoasă și activă mai mult timp și va 
avea mijloacele să joace un rol activ în 
gestionarea sănătății sale, se vor înregistra 
efecte pozitive asupra sănătății, a 
inegalităților în materie de sănătate, a 
calității vieții, a productivității, a 
competitivității și a incluziunii, reducându-
se, în același timp, presiunile asupra 
bugetelor naționale. Comisia s-a angajat să 
ajute statele membre să atingă obiectivele 
de dezvoltare durabilă stabilite în „Agenda 
2030 pentru dezvoltare durabilă a 
Națiunilor Unite”, în special obiectivul de 
dezvoltare durabilă 3 „Asigurarea unei 
vieți sănătoase și promovarea bunăstării 

(16) Dacă populația va rămâne 
sănătoasă și activă mai mult timp și va 
avea mijloacele să joace un rol activ în 
gestionarea sănătății sale ținând seama de 
factorii de risc specifici de gen, se vor 
înregistra efecte pozitive asupra sănătății, a 
inegalităților în materie de sănătate, a 
calității vieții, a productivității, a 
competitivității și a incluziunii, reducându-
se, în același timp, presiunile asupra 
bugetelor naționale. Comisia s-a angajat să 
ajute statele membre să atingă obiectivele 
de dezvoltare durabilă stabilite în „Agenda 
2030 pentru dezvoltare durabilă a 
Națiunilor Unite”, în special obiectivul de 
dezvoltare durabilă 3 „Asigurarea unei 
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tuturor, la orice vârstă”.13 Prin urmare, 
programul ar trebui să contribuie la 
acțiunile întreprinse pentru atingerea 
acestor obiective.

vieți sănătoase și promovarea bunăstării 
tuturor, la orice vârstă”.13 Prin urmare, 
programul ar trebui să contribuie la 
acțiunile întreprinse pentru atingerea 
acestor obiective, inclusiv a țintelor 3.7, 
3.8, 3.b și 5.6.

__________________ __________________
13 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor - 
Următorii pași către un viitor european 
durabil. Acțiunea europeană pentru 
durabilitate [COM(2016) 739 final din 
22.11.2016].

13 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor - 
Următorii pași către un viitor european 
durabil. Acțiunea europeană pentru 
durabilitate [COM(2016) 739 final din 
22.11.2016].

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) În toate statele membre există 
disparități în ce privește accesul la 
asistență medicală: femeile din zonele 
rurale și îndepărtate au un acces mai 
redus la medici, programe de sănătate 
mintală, examene medicale, centre 
medicale, servicii de planificare familială, 
ceea ce înseamnă mai puțină asistență 
preventivă și perioade mai lungi de 
răspuns în situații de urgență. Prin 
urmare, programul ar trebui să contribuie 
mai mult la facilitarea accesului egal la 
serviciile de asistență medicală pentru toți 
europenii, în special pentru cei care 
trăiesc în regiuni extraurbane, rurale și 
montane.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Conștientizarea aspectelor privind 
genul și sexul și cunoștințele referitoare 
la acestea trebuie îmbunătățite în cadrul 
educației cadrelor medicale, al cercetării, 
al diagnosticării, al tratamentelor și al 
impactului medicamentelor și terapiilor, 
pentru o mai bună înțelegere și tratare a 
ambelor sexe.

Amendamentul 20

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 în toate sectoarele și în domeniile 
de politică, alături de eforturi de 
consolidare a sistemelor de sănătate. Pe 
lângă ODD 3.4, va fi esențial să se atingă 
ODD 3.7 privind sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente 
(SRHR). Acest program ar trebui, prin 
urmare, să contribuie la accesul universal 
la SRHR, precum și la respectarea lor pe 
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deplin la nivelul Uniunii și pe plan 
internațional.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Bolile transmisibile, cum ar fi 
HIV/SIDA, tuberculoza și hepatitele 
virale, pot afecta bărbații și femeile în 
mod diferit și au o dimensiune socială 
care trebuie abordată multidisciplinar. 
Acestea nu ar trebui combătute doar cu 
ajutorul medicamentelor antivirale și al 
vaccinurilor, ci și prin intermediul 
educației, al informării și al măsurilor 
sociale și psihologice adecvate. Aceste 
lucruri sunt clare în cazul unor probleme 
precum dependența de droguri sau de 
alcool. În acest sens sunt esențiale 
investițiile în abordări comunitare 
inovatoare de combatere a bolilor 
transmisibile, precum și în strategii de 
prevenire a infecțiilor cu transmitere 
sexuală.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Bolile cu transmitere sexuală 
reprezintă o sarcină sanitară tot mai 
mare, care implică riscuri suplimentare 
de cancer și de rezistență multiplă.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
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Considerentul 18

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) Prin urmare, programul ar trebui să 
contribuie la prevenirea bolilor pe 
parcursul întregii vieți a unei persoane 
printr-o abordare sensibilă la 
dimensiunea de gen, luând în considerare 
riscurile specifice genului, inclusiv 
impactul stereotipurilor care generează 
riscuri suplimentare pentru sănătate, și să 
contribuie la informarea, educația și 
promovarea în domeniul sănătății, prin 
abordarea factorilor de risc pentru sănătate, 
cum ar fi comportamentele nocive, 
utilizarea tutunului și a produselor conexe 
și expunerea la emisiile acestora, utilizarea 
nocivă a alcoolului, precum și 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.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Cancerul este a doua cauză a 
mortalității în statele membre, după bolile 
cardiovasculare. De asemenea, cancerul 
este una dintre bolile netransmisibile cu 
factori de risc comuni, iar prevenirea și 
controlul său ar aduce beneficii majorității 
cetățenilor. În 2020, Comisia a anunțat 

(19) Cancerul este a doua cauză a 
mortalității în statele membre, după bolile 
cardiovasculare. De asemenea, cancerul 
este una dintre bolile netransmisibile cu 
factori de risc comuni, iar prevenirea și 
controlul său ar aduce beneficii majorității 
cetățenilor. În 2020, Comisia a anunțat 
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„Planul european de luptă împotriva 
cancerului”, care ar urma să acopere 
întregul ciclu al bolii, de la prevenirea și 
diagnosticarea timpurie, la tratamentul și 
calitatea vieții pacienților și 
supraviețuitorilor. Măsurile ar trebui să 
beneficieze de program și de Misiunea de 
cercetare privind cancerul din cadrul 
programului Orizont Europa.

„Planul european de luptă împotriva 
cancerului”, care ar urma să acopere 
întregul ciclu al bolii, de la prevenirea și 
diagnosticarea timpurie, la tratamentul și 
calitatea vieții pacienților și 
supraviețuitorilor. Măsurile ar trebui să 
beneficieze de program și de Misiunea de 
cercetare privind cancerul din cadrul 
programului Orizont Europa. Ar trebui să 
se acorde o atenție deosebită cancerelor 
sistemului reproducător, inclusiv 
cancerului de sân.

Amendamentul 25

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 
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 

(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 
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 programelor 
„Justiție” și „Drepturi și valori”, 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 
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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+.

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+.

Amendamentul 26

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 
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.

(22) Prin urmare, programul ar trebui să 
sprijine acțiuni de monitorizare a 
deficitelor de medicamente, de dispozitive 
medicale și de alte produse medicale, 
inclusiv furnizarea de produse pentru 
sănătatea sexuală și reproductivă, precum 
și de produse esențiale pentru menținerea 
unor stiluri de viață sănătoase, și să 
asigure o mai mare 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 
pentru toți, inclusiv pentru femeile 
însărcinate, 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, asigurându-se, în același 
timp, că trialurile clinice iau în 
considerare diversitatea populației 
europene, inclusiv egalitatea de gen, în 
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activitatea lor de cercetare.

Amendamentul 27

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 și să furnizeze date de 
înaltă calitate, comparabile, defalcate pe 
sexe și fiabile pentru a sprijini elaborarea 
de politici și monitorizarea.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Cooperarea transfrontalieră în ceea 
ce privește furnizarea de asistență medicală 
pacienților care circulă între statele 
membre, colaborarea în domeniul 
evaluărilor tehnologiei medicale (HTA) și 
rețelele europene de referință (ERN) sunt 
exemple de domenii în care activitatea 
integrată a statelor membre a demonstrat o 
valoare adăugată puternică și un potențial 

(26) Cooperarea transfrontalieră în ceea 
ce privește furnizarea de asistență medicală 
pacienților care circulă între statele 
membre, colaborarea în domeniul 
evaluărilor tehnologiei medicale (HTA) și 
rețelele europene de referință (ERN) sunt 
exemple de domenii în care activitatea 
integrată a statelor membre a demonstrat o 
valoare adăugată puternică și un potențial 
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ridicat de creștere a eficienței sistemelor de 
sănătate și, prin urmare, a sănătății în 
general. Prin urmare, programul ar trebui 
să sprijine activitățile care permit o astfel 
de activitate integrată și coordonată, care 
servește, de asemenea, la promovarea 
punerii în aplicare a unor practici cu impact 
puternic care vizează să distribuie în modul 
cel mai eficient resursele disponibile pentru 
populația și zonele vizate, cu scopul de a 
maximiza impactul acestora.

ridicat de creștere a eficienței sistemelor de 
sănătate și, prin urmare, a sănătății în 
general. Prin urmare, programul ar trebui 
să sprijine activitățile care permit o astfel 
de activitate integrată și coordonată, care 
servește, de asemenea, la promovarea 
punerii în aplicare a unor practici cu impact 
puternic care vizează să distribuie în modul 
cel mai eficient resursele disponibile pentru 
populația și zonele vizate, cu scopul de a 
maximiza impactul acestora, reducând 
inegalitățile, prin luarea în considerare a 
aspectelor legate de sex, gen și vârstă și 
prin înființarea unei rețele de referință 
pentru utilizarea în condiții de siguranță a 
medicamentelor în timpul sarcinii și al 
alăptării.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Programul ar trebui să asigure 
accesul prompt la bunurile necesare 
pentru garantarea în condiții de siguranță 
a sănătății sexuale și reproductive și a 
drepturilor aferente (de exemplu, 
medicamente, diferite tipuri de 
contraceptive, echipamente medicale 
pentru proceduri SRHR).

Amendamentul 30

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 

(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 
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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.

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, 
inclusiv a sănătății sexuale și 
reproductive, a reducerii inegalităților, 
îndeosebi a inegalităților de gen, 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 31

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în concordanță cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și de a 
îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, acest 
program va contribui la integrarea 
acțiunilor în domeniul climei în politicile 
Uniunii și la atingerea țintei globale ca 
25 % din cheltuielile de la bugetul UE să 
sprijine obiectivele în domeniul climei. 
Acțiunile relevante vor fi identificate în 
timpul pregătirii și punerii în aplicare a 
programului și vor fi reexaminate în 
contextul evaluării sale intermediare.

(40) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice și a impactului 
acestora asupra femeilor și fetelor, în 
concordanță cu angajamentele Uniunii de a 
pune în aplicare Acordul de la Paris și de a 
îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, acest 
program va contribui la integrarea 
acțiunilor în domeniul climei în politicile 
Uniunii și la atingerea țintei globale ca 
25 % din cheltuielile de la bugetul UE să 
sprijine obiectivele în domeniul climei. 
Acțiunile relevante vor fi identificate în 
timpul pregătirii și punerii în aplicare a 
programului și vor fi reexaminate în 
contextul evaluării sale intermediare.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Considerentul 40 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Recunoscând importanța realizării 
egalității de gen, acest program va 
contribui la integrarea egalității de gen în 
politicile Uniunii. Programul va utiliza 
instrumente de integrare a dimensiunii de 
gen și de bugetare de gen pentru a se 
asigura că se dă răspuns crizelor sanitare 
într-un mod sensibil la dimensiunea de 
gen și transformator și că nevoile 
specifice în materie de sănătate ale 
femeilor și fetelor sunt abordate în timpul 
și în urma unei crize sanitare.

Amendamentul 33

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 
mod care să genereze o creștere a eficienței 

(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. 
Aplicarea celor mai bune practici ar 
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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.

trebui sprijinită în privința tuturor 
aspectelor legate de sănătate, inclusiv a 
aspectelor de gen, astfel cum se prevede în 
Strategia privind egalitatea de gen. Ar 
trebui combătute inegalitățile în materie 
de sănătate atât între statele membre ale 
UE, cât și în interiorul acestora, abordând 
toți factorii sociali determinanți ai 
sănătății, inclusiv de gen. Aceste acțiuni 
ar trebui să se desfășoare 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 34

Propunere de regulament
 Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „produse necesare în situații de 
criză” înseamnă produse și substanțe 
necesare, în contextul unei crize sanitare, 
pentru prevenirea, diagnosticarea sau 
tratarea unei boli și a consecințelor 
acesteia, inclusiv, dar fără a se limita la: 
medicamente, inclusiv vaccinuri, și 
produsele lor intermediare, principiile lor 
active și materiile prime; dispozitive 
medicale; echipamente spitalicești și 
echipamente medicale (cum ar fi 
ventilatoarele, îmbrăcămintea și 
echipamentele de protecție, materialele și 
instrumentele de diagnosticare); 
echipamente individuale de protecție; 
dezinfectanți și produsele lor intermediare 
și materiile prime necesare pentru 
producerea acestora;

(4) „produse necesare în situații de 
criză” înseamnă produse și substanțe 
necesare, în contextul unei crize sanitare, 
pentru prevenirea, diagnosticarea sau 
tratarea unei boli și a consecințelor 
acesteia, precum și alte produse medicale 
și substanțe care rămân esențiale în 
contextul mai larg al asistenței medicale 
în timpul unei crize sanitare, inclusiv, dar 
fără a se limita la: medicamente, inclusiv 
vaccinuri, și produsele lor intermediare, 
principiile lor active și materiile prime; 
dispozitive medicale; echipamente 
spitalicești și echipamente medicale (cum 
ar fi ventilatoarele, îmbrăcămintea și 
echipamentele de protecție, materialele și 
instrumentele de diagnosticare); 
echipamente individuale de protecție; 
dezinfectanți și produsele lor intermediare 
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și materiile prime necesare pentru 
producerea acestora;

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) eliminarea inegalităților între 
bărbați și femei, precum și promovarea 
egalității între bărbați și femei;

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) îmbunătățirea disponibilității în 
Uniune a medicamentelor, a dispozitivelor 
medicale și a altor produse necesare în 
situații de criză, asigurarea contribuției la 
accesibilitatea acestora și sprijinirea 
inovării;

(2) îmbunătățirea disponibilității în 
Uniune a medicamentelor, a dispozitivelor 
medicale și a altor produse necesare în 
situații de criză, asigurarea contribuției la 
accesibilitatea acestora, inclusiv din punct 
de vedere financiar, și sprijinirea inovării;

Amendamentul 37

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)       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 cuprinzător de date cu 
privire la toate aspectele legate de 
sănătate, pentru a crește nivelul general de 
sănătate publică.
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) sprijinirea acțiunilor menite să 
asigure disponibilitatea, accesibilitatea și 
caracterul abordabil adecvate ale 
produselor necesare în situații de criză și 
ale altor materiale sanitare necesare;

(3) sprijinirea acțiunilor menite să 
asigure disponibilitatea, accesibilitatea și 
caracterul abordabil adecvate ale 
produselor necesare în situații de criză, ale 
produselor esențiale pentru menținerea 
unor stiluri de viață sănătoase și ale altor 
materiale sanitare esențiale;

Amendamentul 39

Propunere de regulament
 Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 4

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, inclusiv 
furnizarea de asistență pentru persoanele 
în vârstă și persoanele cu dizabilități, 
realizarea unei asigurări de sănătate 
universale care să includă accesul la 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente, precum și reducerea 
inegalităților în domeniul asistenței 
medicale și al furnizării de asistență 
medicală, inclusiv a inegalităților de gen 
și intersecționale;

Amendamentul 40

Propunere de regulament
 Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) sprijinirea acțiunilor menite să 
consolideze capacitatea sistemului de 
sănătate de a favoriza prevenirea bolilor și 
promovarea sănătății, drepturile pacienților 
și asistența medicală transfrontalieră, 
precum și menite să promoveze excelența 
cadrelor medicale și a personalului medico-
sanitar;

(5) sprijinirea acțiunilor menite să 
consolideze capacitatea sistemului de 
sănătate de a favoriza prevenirea bolilor și 
promovarea, informarea și educația în 
domeniul sănătății, utilizând o perspectivă 
de gen, și drepturile pacienților și de a 
promova asistența medicală 
transfrontalieră, precum și menite să 
promoveze excelența cadrelor medicale și a 
personalului medico-sanitar;

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) sprijinirea acțiunilor de 
supraveghere, prevenire, diagnosticare, 
tratare și îngrijire a bolilor netransmisibile, 
în special a cancerului;

(6) sprijinirea acțiunilor de 
supraveghere, prevenire, diagnosticare, 
tratare și îngrijire a bolilor netransmisibile, 
în special a cancerului, acordându-se o 
atenție deosebită cancerelor sistemului 
reproducător, inclusiv cancerului de sân;

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) sprijinirea acțiunilor care vizează 
tratarea problemelor de sănătate legate de 
violența bazată pe gen și sprijinirea 
pacienților care sunt victime ale violenței 
de gen;

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) sprijinirea dezvoltării, a punerii în 
aplicare și a asigurării respectării legislației 
Uniunii în domeniul sănătății și furnizarea 
de date de înaltă calitate, comparabile și 
fiabile, care să stea la baza elaborării de 
politici și a monitorizării, precum și 
promovarea utilizării evaluărilor de impact 
ale politicilor relevante asupra sănătății;

(8) sprijinirea dezvoltării, a punerii în 
aplicare și a asigurării respectării legislației 
Uniunii în domeniul sănătății și furnizarea 
de date de înaltă calitate, comparabile, 
fiabile, cuprinzătoare și defalcate pe gen 
și pe vârstă și de date specifice genului, 
care să stea la baza elaborării de politici și 
a monitorizării, precum și sprijinirea 
furnizării de asistență, asigurarea de 
răspunsuri la nevoile medicale 
nesatisfăcute și promovarea utilizării 
evaluărilor de impact receptive la 
dimensiunea de gen ale politicilor 
relevante asupra sănătății;

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) sprijinirea contribuției Uniunii la 
inițiativele internaționale și globale în 
domeniul sănătății.

(10) sprijinirea contribuției Uniunii la 
inițiativele internaționale și globale în 
domeniul sănătății, inclusiv la inițiativele 
globale care sprijină furnizarea sigură și 
promptă a serviciilor în domeniul 
sănătății sexuale și reproductive și a 
drepturilor aferente, precum și accesul la 
acestea.

Amendamentul 45

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 

Comisia se consultă cu autoritățile sanitare 
și cu organismele competente în domeniul 
egalității de gen ale statelor membre din 
cadrul Grupului de coordonare privind 
promovarea sănătății, prevenirea bolilor și 
gestionarea bolilor netransmisibile cu 
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și orientările strategice ale acestuia, 
precum și punerea sa în aplicare.

privire la planurile de lucru stabilite pentru 
program, prioritățile și orientările strategice 
ale acestuia, precum și punerea sa în 
aplicare.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele de lucru se bazează pe o 
evaluare a impactului de gen.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Indicatorii se colectează, când este 
relevant, în funcție de gen.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Evaluările țin seama de 
dimensiunea de gen. Se acordă o atenție 
deosebită monitorizării cheltuielilor 
dedicate obiectivelor legate de egalitatea 
de gen.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Anexa I - litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Transferul, adaptarea și punerea în 
aplicare a celor mai bune practici și a 
soluțiilor inovatoare cu valoare adăugată 
stabilite la nivelul Uniunii între statele 
membre, precum și sprijinul personalizat 
specific fiecărei țări pentru țări sau grupuri 
de țări cu cele mai mari nevoi, prin 
finanțarea unor proiecte specifice, inclusiv 
programe de înfrățire, consultanță de 
specialitate și sprijin inter pares.

(b) Transferul, adaptarea și punerea în 
aplicare a celor mai bune practici și a 
soluțiilor inovatoare, inclusiv în ceea ce 
privește sănătatea sexuală și reproductivă 
și drepturile aferente, precum și alte 
aspecte de gen ale sănătății, cu valoare 
adăugată stabilite la nivelul Uniunii între 
statele membre, precum și sprijinul 
personalizat specific fiecărei țări pentru țări 
sau grupuri de țări cu cele mai mari nevoi, 
prin finanțarea unor proiecte specifice, 
inclusiv programe de înfrățire, consultanță 
de specialitate și sprijin inter pares.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Anexa I – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) grupuri și comitete de experți care 
oferă consultanță, date și informații pentru 
a sprijini elaborarea și punerea în aplicare a 
politicii în domeniul sănătății;

(iii) grupuri și comitete de experți care 
oferă consultanță, date și informații pentru 
a sprijini elaborarea și punerea în aplicare a 
politicii în domeniul sănătății; toate 
grupurile și comitetele de experți finanțate 
sunt echilibrate din punctul de vedere al 
genului;

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Anexa I – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) studii și analiză, precum și 
consultanță științifică pentru a susține 
elaborarea de politici și sprijinirea 
comitetelor științifice privind „Siguranța 
consumatorilor” și „Riscurile asupra 
sănătății, mediului și riscurile emergente”.

(iv) studii și analiză, precum și 
consultanță științifică pentru a susține 
elaborarea de politici și sprijinirea 
comitetelor științifice privind „Siguranța 
consumatorilor” și „Riscurile asupra 
sănătății, mediului și riscurile emergente”; 
toate studiile și analizele finanțate, 
precum și avizele științifice iau în 
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considerare dimensiunea de gen.

Amendamentul 52

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, inclusiv 
aspectele legate de sănătate ale Strategiei 
UE privind egalitatea de gen; și asistență 
tehnică pentru punerea în aplicare a 
cerințelor juridice;

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Anexa I – litera e – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) achiziționarea de bunuri și servicii 
necesare pentru prevenirea și gestionarea 
crizelor sanitare și luarea de măsuri pentru 
a asigura accesul la respectivele bunuri și 
servicii esențiale;

(iv) achiziționarea de bunuri și servicii 
esențiale pentru prevenirea și gestionarea 
crizelor sanitare și luarea de măsuri pentru 
a asigura accesul la respectivele bunuri și 
servicii esențiale;

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Anexa I – litera e – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) stabilirea și exploatarea unei 
rezerve a Uniunii de cadre medicale, de 
personal medico-sanitar și de experți din 
domeniul medical, precum și a unui 
mecanism de mobilizare a personalului și a 
experților respectivi, după caz, pentru a 
preveni o criză sanitară sau pentru a 
răspunde la aceasta în întreaga Uniune; 
înființarea și funcționarea unei echipe de 

(v) stabilirea și exploatarea unei 
rezerve a Uniunii de cadre medicale, de 
personal medico-sanitar și de experți din 
domeniul medical, precum și a unui 
mecanism de mobilizare a personalului și a 
experților respectivi, după caz, pentru a 
preveni o criză sanitară sau pentru a 
răspunde la aceasta în întreaga Uniune; 
înființarea și funcționarea unei echipe de 
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urgență sanitară a Uniunii, pentru a furniza 
consultanță de specialitate și asistență 
tehnică la cererea Comisiei, în caz de criză 
sanitară;

urgență sanitară a Uniunii, pentru a furniza 
consultanță de specialitate și asistență 
tehnică la cererea Comisiei, în caz de criză 
sanitară; toate organismele create în 
cadrul acestui program au în componență 
cel puțin 50 % femei și includ experți în 
domeniul sănătății sexuale și reproductive 
și al drepturilor aferente, precum și în alte 
aspecte de gen ale sănătății;

Amendamentul 55

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 și a 
îmbunătăți integrarea perspectivei de gen, 
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 susține realizarea 
acoperirii universale cu servicii de 
sănătate, ceea ce include accesul la 
sănătatea sexuală și reproductivă și la 
drepturile aferente, precum și accesul egal 
la asistență medicală, inclusiv prin 
combaterea inegalităților de gen și 
intersecționale în sistemele de sănătate;

Amendamentul 56

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii a) sprijin pentru îmbunătățirea 
condițiilor de lucru ale personalului 
medical și de îngrijire;
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Amendamentul 57

Propunere de regulament
Anexa I – litera g – punctul xi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xi) sprijinirea funcționării rețelelor 
europene de referință și instituirea și 
funcționarea noilor rețele transnaționale 
stabilite în conformitate cu legislația 
Uniunii în domeniul sănătății, precum și 
sprijinirea acțiunilor statelor membre de 
coordonare a activităților acestor rețele cu 
funcționarea sistemelor naționale de 
sănătate;

(xi) sprijinirea funcționării rețelelor 
europene de referință și instituirea și 
funcționarea noilor rețele transnaționale 
stabilite în conformitate cu legislația 
Uniunii în domeniul sănătății, precum și 
sprijinirea acțiunilor statelor membre de 
coordonare a activităților acestor rețele cu 
funcționarea sistemelor naționale de 
sănătate; toate rețelele finanțate au în 
componență cel puțin 50 % femei și 
includ experți în domeniul sănătății 
sexuale și reproductive și al drepturilor 
aferente, precum și în alte aspecte de gen 
ale sănătății;

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Anexa I - litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) acțiuni privind serviciile de 
sănătate sexuală și reproductivă:
(i) sprijinirea statelor membre și a ONG-
urilor în promovarea și furnizarea 
accesului universal la servicii de sănătate 
sexuală și reproductivă și la drepturile 
aferente, inclusiv pentru planificarea 
familială, informare și educație, precum 
și integrarea sănătății reproductive în 
strategiile și programele naționale, în 
conformitate cu Programul de acțiune al 
Conferinței Internaționale pentru 
Populație și Dezvoltare și cu Platforma de 
acțiune de la Beijing, cu documentele 
finale ale conferințelor lor de revizuire și 
cu ODD-urile 3 și 5 ale ONU;
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(ii) acțiuni de sprijinire a accesului la 
servicii de sănătate sexuală și 
reproductivă și la medicamente și produse 
conexe;
(iii) acțiuni de sprijinire a continuității 
asistenței medicale în domeniul sănătății 
sexuale și reproductive (abordări 
integrate și intersecționale în materie de 
asistență medicală pentru prevenire, 
diagnostic, tratament și monitorizare);

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Anexa I - litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) acțiuni privind problemele de 
sănătate legate de violența bazată pe gen 
și sprijinul acordat pacienților care sunt 
victime ale violenței de gen:
(i) acțiuni de prevenire și reducere a 
violenței împotriva femeilor cu probleme 
de sănătate sau cu dizabilități;
(ii) acțiuni de tratare a problemelor de 
sănătate ale victimelor violenței împotriva 
femeilor, inclusiv ale victimelor sterilizării 
forțate și avortului forțat;
(iii) formarea și consolidarea capacităților 
profesioniștilor pentru a sprijini victimele 
violenței împotriva femeilor;
(iv) campanii de conștientizare privind 
drepturile și accesul la justiție ale 
victimelor violenței împotriva femeilor.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Anexa I – litera i – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) acțiuni de sprijin menite să asigure (iv) acțiuni de sprijin menite să asigure 
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o mai mare disponibilitate în Uniune a 
medicamentelor și a dispozitivelor 
medicale și să contribuie la accesibilitatea 
acestora pentru pacienți și sistemele de 
sănătate;

o mai mare disponibilitate și accesibilitate 
în Uniune a medicamentelor și a 
dispozitivelor medicale și să contribuie la 
accesibilitatea acestora pentru pacienți și 
sistemele de sănătate;

Amendamentul 61

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; perfecționarea 
digitală a personalului medico-sanitar, în 
special pentru a elimina decalajul digital 
de gen;

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Anexa II – partea 1 – punctul III a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

IIIa. Numărul de acțiuni și de cele mai 
bune practici care contribuie direct la 
ODD 3.7 per stat membru

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Anexa II – partea 1 – punctul III b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

IIIb. Numărul de acțiuni și de cele mai 
bune practici care contribuie direct la 
ODD 5 per stat membru
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Amendamentul 64

Propunere de regulament
Anexa II – partea 1 – punctul III c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

IIIc. Bugetul alocat acțiunilor și celor 
mai bune practici care contribuie direct la 
ODD 3.7 per stat membru

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Anexa II – partea 1 – punctul III d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

IIId. Bugetul alocat acțiunilor și celor 
mai bune practici care contribuie direct la 
ODD 5 per stat membru

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Anexa II – partea 2 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Infecțiile cu transmitere sexuală

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Anexa II – partea 2 – punctul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. Diferența de remunerare între 
femei și bărbați în cadrul forței de muncă 
din domeniul sănătății
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