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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât sistemele solidare de sănătate reprezintă un element esențial al modelului social 
european iar serviciile sociale și de sănătate în interes general sunt învestite cu o misiune 
de interes general, aducând astfel o contribuție majoră la justiția socială și la coeziunea 
socială;

B. întrucât accesul la asistența medicală este un drept fundamental prevăzut de articolul 35 
din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, iar asigurarea accesului egal al 
tuturor la asistența medicală de înaltă calitate este o sarcină esențială a autorităților publice 
din statele membre;

C. întrucât statele membre sunt responsabile de organizarea asistenței medicale, în 
conformitate cu principiul subsidiarității și în temeiul articolului 152 alineatul (5) din 
Tratatul CE;

D. întrucât toți cetățenii Uniunii au dreptul de a primi asistență medicală;

E. întrucât o stare bună de sănătate și un nivel înalt de protecție a sănătății au un efect pozitiv 
asupra asigurării ocupării forței de muncă și bunăstării cetățenilor și contribuie la o mai 
mare productivitate și competitivitate atât la nivel național, cât și la nivelul UE;

F. întrucât sectorul de asistență medicală are o importanță strategică în economiile naționale, 
dat fiind numărul mare de persoane angajate în prezent în acest sector și potențialul 
acestuia de a crea numeroase locuri de muncă, sporind astfel potențialul de creștere a 
economiilor naționale;

G. întrucât sistemul de sănătate ar trebui adaptat la necesitățile și caracteristicile în schimbare 
ale populației Uniunii și întrucât acesta ar trebui să se bazeze pe principiile de prevenire, 
de protecție a sănătății și de promovare a unei stări bune de sănătate, atât fizice, cât și 
mentale, precum și pe încurajarea unor stiluri de viață sănătoase de la o vârstă fragedă;

H. întrucât protecția eficientă a sănătății și siguranța la locul de muncă pot preveni 
accidentele profesionale, împiedica apariția bolilor profesionale și reduce numărul de 
persoane cu invaliditate permanentă din motive profesionale;

I. întrucât, în cadrul strategiei UE privind sănătatea, ar trebui acordată mai multă atenție 
îngrijirii pe termen lung cu ajutorul noilor tehnologii, îngrijirii acordate persoanelor care 
suferă de boli cronice și serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele în vârstă și 
persoanele cu handicap fizic sau mental, precum și serviciilor pentru persoanele care le 
îngrijesc și întrucât, în acest context, ar trebui căutate sinergiile dintre serviciile de 
sănătate și cele sociale;

J. întrucât îngrijitorii reprezintă o categorie indispensabilă, dar în mare măsură 



PE404.784v02-00 4/7 AD\731106RO.doc

RO

nerecunoscută, a sistemelor noastre de sănătate și a societății;

K. întrucât strategia Uniunii privind sănătatea și cooperarea transfrontalieră dintre statele 
membre, precum și dintre statele membre și Comisie, în sectorul de sănătate, la nivel 
politic, administrativ, medical, educațional, tehnic și științific nu trebuie să conducă la 
subminarea financiară și organizațională a sistemelor de solidaritate și misiunii serviciului 
public în domeniul asistenței medicale;

L. întrucât în multe state membre, cererea tot mai mare de servicii de asistență medicală 
creează necesitatea urgentă de a întreprinde măsuri active de recrutare și reținere a 
personalului medico-sanitar, precum și de a acorda servicii pentru a sprijini rudele și 
prietenii care acordă îngrijire neremunerată celor aflați în întreținere,

1. este de acord cu Comisia cu privire la faptul că UE poate aduce valoare adăugată într-o 
serie de aspecte transfrontaliere, inclusiv mobilitatea personalului medico-sanitar, 
cooperarea dintre organismele publice și private și libera circulație a bunurilor, serviciilor 
și pacienților;

2. constată totuși că, pentru a facilita mobilitatea personalului medico-sanitar și a asigura 
siguranța pacienților în toată Uniunea Europeană, schimbul de informații dintre statele 
membre și organismele acestora de reglementare a personalului medico-sanitar este 
esențial;

3. este convins că trebuie încurajată autonomia pacienților și, în acest context, ar trebui 
create strategii de informare pentru a informa pacienții în mod corespunzător cu privire la 
drepturile și obligațiile proprii, inclusiv dreptul la liberă circulație pentru furnizarea 
asistenței medicale, căreia i se aplică standardele garantate privind asistența medicală în 
toată UE și coerența cu sistemele naționale de sănătate, permițându-le astfel să devină tot 
mai mult subiecte active, în loc de simple obiecte ale asistenței medicale și favorizând 
maturitatea personală care va permite unor categorii ale populației să dobândească 
capacitatea de a reacționa în mod autonom la anumite necesități medicale și să-și asume 
răspunderea activă pentru acestea;

4. invită Comisia să nu ignore rolul pe care îl joacă îngrijitorii în societate și invită Comisia 
să ia măsurile adecvate pentru a asigura că îngrijitorii sunt incluși în viitoarea elaborare a 
politicii;

5. constată că, pentru a sprijini îngrijitorii în cadrul viitoarelor inițiative de politici, Comisia 
ar trebui să strângă informații și date statistice actualizate cu privire la aceștia;

6. solicită Comisiei și statelor membre să colaboreze în cadrul strategiei UE privind 
sănătatea în vederea elaborării unor orientări vizând o definiție comună a handicapului, 
care ar putea include persoanele suferind de boli cronice sau cancer și, în acest timp, 
solicită statelor membre care nu au procedat astfel să acționeze cât mai rapid cu putință 
pentru a include aceste persoane în definiția națională a handicapului;

7. consideră că pregătirea personalului medico-sanitar ar trebui să fie adaptată la dinamica 
sectorului de sănătate și că aceasta implică promovarea învățării pe tot parcursul vieții în 
rândul personalului medico-sanitar, astfel încât să beneficieze pe deplin de evoluțiile din 
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sectorul informaticii și tehnologiei, precum și de noile evoluții medicale, științifice și 
tehnologice, precum și dezvoltarea unor structuri stabile de formare pentru a asigura 
învățarea pe tot parcursul vieții cu posibilitatea de a fi recunoscute în toată Europa; mai 
mult decât atât, acordă o importanță deosebită inițiativelor instituțiilor și universităților de 
a organiza cursuri substanțiale de formare caracterizate de contribuțiile unor experți 
diverși în scopul dezvoltării unei metode de integrare a măsurilor de sănătate, în special în 
ceea ce privește necesitățile medicale pe termen lung; subliniază, în plus, că protecția 
muncii și a sănătății și condițiile de muncă în sectorul de sănătate trebuie îmbunătățite;

8. solicită statelor membre să garanteze accesul pacienților la medicamentele vitale, chiar 
dacă acestea sunt costisitoare, pentru a garanta dreptul universal la sănătate;

9. invită statele membre să creeze, în cadrul strategiei UE pentru sănătate, un sistem de 
servicii medicale și sociale pentru personalul medico-sanitar și îngrijitorii informali, 
deoarece sprijinul acordat acestora va conduce la furnizarea unor servicii de îngrijire de o 
calitate sporită;

10. consideră că Uniunea Europeană ar trebui să ia măsuri suplimentare pentru a proteja 
personalul medico-sanitar de accidente și vătămări la locul de muncă, când necesitatea 
măsurilor este demonstrată din punct de vedere științific sau medical; salută intenția 
Comisiei de a prezenta până la sfârșitul anului 2008 o modificare legislativă a Directivei 
2000/54/CE privind agenții biologici la locul de muncă, pentru a se asigura că persoanele 
care lucrează în sectorul de sănătate sunt protejate de infecțiile provocate de înțepături de 
ac sau de alte leziuni cauzate de instrumente medicale ascuțite;

11. solicită Comisiei și statelor membre, în cadrul acestei strategii, să depună mai multe 
eforturi pentru a reduce amenințarea serioasă la adresa personalului medico-sanitar și a 
pacienților, reprezentată de infecțiile dobândite în spital, precum MRSA, prin 
îmbunătățirea schimburilor celor mai bune practici, de exemplu prin aplicarea unor 
programe eficiente de depistare, precum și izolarea obligatorie a pacienților și a 
personalului medico-sanitar infectat;

12. solicită, în cadrul acestei strategii, schimburi mai eficiente de cele mai bune practici în 
Uniunea Europeană, în toate domeniile asistenței medicale, în special în ceea ce privește 
programele de depistare, diagnostic și tratament al bolilor grave precum cancerul, dar 
solicită, de asemenea, analiza celor mai bune practici ale statelor membre care au integrat 
cu succes serviciile de sănătate și asistență socială, astfel încât alte state membre să învețe 
din această experiență;

13. invită Comisia și statele membre să cerceteze în continuare, în cadrul acestei strategii, 
sinergiile dintre cercetarea științifică și tehnologică, în special în ceea ce privește noile 
tipuri de cercetare în acele domenii medicale care sunt în prezent subfinanțate, pe de o 
parte și dezvoltarea unor noi sectoare medicale și terapii, pe de altă parte, pentru a permite 
accesul tuturor la aceste terapii, deoarece acestea pot avea un impact foarte benefic asupra 
stării de sănătate a cetățenilor UE și pot spori eficiența sistemului.

14. subliniază faptul că orice acțiune comunitară în domeniul sănătății trebuie să respecte 
principiul solidarității care guvernează sistemele naționale de sănătate, garantând astfel 
egalitatea de tratament pentru toți pacienții; consideră că accesul la îngrijire trebuie 
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garantat prin rambursări eficiente care se bazează pe asumarea în comun a riscurilor;
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