
AM\653221RO.doc PE 384.411v02-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

6.2.2007 PE 384.411v01-00

AMENDAMENTELE 1-76

Proiect de aviz (PE 382.474v01-00)
Jules Maaten
Impactul şi consecinţele excluderii serviciilor de sănătate din Directiva privind serviciile pe 
piaţa internă
(2006/2275(INI))

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 1
Punctul -1a (nou)

-1a. reaminteşte că serviciile de sănătate au fost excluse din directiva privind serviciile 
pe piaţa internă în virtutea faptului că nu pot fi asimilate altor servicii comerciale şi 
că nu pot constitui baza unor opţiuni politice la nivel european, naţional şi regional; 

Or. fr

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 2
Punctul -1b (nou)

-1b. reaminteşte dreptul pacienţilor de a beneficia de îngrijire medicală în apropierea 
domiciliului său şi în limba sa maternă;

Or. fr
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Amendament depus de Kartika Tamara Liotard

Amendamentul 3
Punctul 1

1. subliniază că serviciile de sănătate fac parte din serviciile de interes general;

Or. nl

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 4
Punctul 1

1. subliniază că serviciile de sănătate se încadrează în modelul social european şi că 
accesul la îngrijiri medicale transfrontaliere şi libera circulaţie a pacienţilor şi a 
profesioniştilor în domeniul sănătăţii pot contribui la îmbunătăţirea rezultatelor de 
sănătate; consideră, totuşi, că serviciile de sănătate sunt diferite de celelalte servicii 
şi că trebuie luate o serie de măsuri de protecţie care să garanteze accesul tuturor la 
îngrijiri medicale de înaltă calitate în funcţie de nevoi, şi nu de capacitatea de plată;

Or. en

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 5
Punctul 1

1. subliniază necesitatea adoptării unor dispoziţii legale în UE în scopul facilitării 
accesului la îngrijiri medicale transfrontaliere şi libera circulaţie a pacienţilor, în 
vederea îmbunătăţirilor îngrijirilor şi a condiţiilor medicale; subliniază necesitatea 
găsirii unor tipuri suplimentare de asigurări de sănătate, ca modalitate posibilă de a 
asigura, în mod universal, servicii de sănătate de calitate superioară;

Or. pl

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 6
Punctul 1

1. subliniază că serviciile de sănătate nu sunt pe acelaşi plan cu serviciile comerciale în 
cadrul serviciilor de pe piaţa internă şi că accesul la îngrijirile medicale 
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transfrontaliere şi libera circulaţie a pacienţilor şi a profesioniştilor în domeniul 
sănătăţii vor contribui la îmbunătăţirea rezultatelor de sănătate numai în condiţiile 
practicării, în fiecare stat membru şi la nivel european, a unei politici autentice de 
sănătate şi acces la îngrijiri medicale;

Or. fr

Amendament depus de Satu Hassi

Amendamentul 7
Punctul 1

1. subliniază că (text eliminat) accesul la îngrijirile medicale transfrontaliere şi libera 
circulaţie a pacienţilor şi a profesioniştilor în domeniul sănătăţii vor contribui la 
îmbunătăţirea rezultatelor de sănătate;

Or. en

Amendament depus de Dagmar Roth-Behrendt

Amendamentul 8
Punctul 1

1. subliniază că serviciile medicale permit accesul la îngrijiri medicale transfrontaliere şi 
libera circulaţie a pacienţilor şi a profesioniştilor în domeniul sănătăţii şi vor contribui 
la îmbunătăţirea rezultatelor de sănătate;

Or. de

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 9
Punctul 1

1. subliniază că serviciile de sănătate constituie o categorie aparte de servicii de pe piaţa 
internă şi că accesul la îngrijirile medicale transfrontaliere şi libera circulaţie a 
pacienţilor şi a profesioniştilor în domeniul sănătăţii pot contribui, în anumite situaţii, 
la îmbunătăţirea rezultatelor de sănătate; consideră că mobilitatea pacienţilor nu 
trebuie, în nici un caz, să ducă la apariţia unui fenomen de „dumping” între 
sistemele de sănătate sau să pună în pericol siguranţa îngrijirilor medicale;

Or. fr
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Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 10
Punctul 1

1. subliniază că serviciile de sănătate fac parte din serviciile de pe piaţa internă şi că 
accesul la îngrijiri medicale transfrontaliere şi libera circulaţie a pacienţilor şi a 
profesioniştilor în domeniul sănătăţii vor contribui la îmbunătăţirea rezultatelor de 
sănătate; consideră, totuşi, că principiul de bază ar trebui să fie acela că toţi 
pacienţii pot beneficia de un tratament adecvat în propria lor ţară;

Or. nl

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 11
Punctul 1a (nou)

1a. salută consultarea Comisiei cu privire la acţiunile comunitare în domeniul 
serviciilor de sănătate, printre care o cooperare sporită la nivelul administraţiei 
transfrontaliere şi a asigurărilor de sănătate; subliniază că trăsăturile specifice ale 
îngrijirilor medicale necesită mai mult de un articol într-o directivă-cadru privind 
serviciile generale;

Or. en

Amendament depus de Kartika Tamara Liotard

Amendamentul 12
Punctul 1a (nou)

1a. constată că, în domeniul îngrijirilor medicale, sănătatea pacientului, calitatea 
îngrijirilor şi accesibilitatea trebuie considerate priorităţi şi prevalente în raport cu 
consideraţiile de ordin financiar;

Or. nl
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Amendament depus de Kartika Tamara Liotard

Amendamentul 13
Punctul 1b (nou)

1b. subliniază că toţi cetăţenii din Europa, indiferent de mijloacele lor financiare, 
trebuie să poată obţine îngrijiri de înaltă calitate;

Or. nl

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 14
Punctul 1a (nou)

1a. consideră că ar trebui garantat dreptul de rambursare a cheltuielilor de tratament 
într-un alt stat membru pentru o boală lipsită de gravitate în cazul existenţei unor 
lungi liste de aşteptare în statul membru al pacientului sau al calităţii inferioare a 
tratamentului în acest stat în raport cu tratamentul din alte state membre;

Or. nl

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 15
Punctul 1b (nou)

1b. consideră că pacienţii au dreptul la un tratament adecvat în propria lor ţară şi că nu 
este permis să se facă nici un fel de presiuni asupra lor de a urma un tratament mai 
ieftin într-o altă ţară;

Or. nl

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 16
Punctul 2

eliminat

Or. fr
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Amendament depus de Dagmar Roth-Behrendt

Amendamentul 17
Punctul 2

2. constată că statele membre ale Uniunii Europene nu promovează suficient de mult 
îngrijirile medicale, rezultatul fiind limitarea drepturilor pacienţilor;

Or. de

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 18
Punctul 2

2. salută excluderea serviciilor de sănătate din domeniul de aplicare a directivei privind 
serviciile având în vedere importanţa îngrijirilor medicale pentru societate, 
considerată în integralitatea ei, şi subliniază că accesul la gama completă de servicii 
de sănătate are un caracter prioritar în statele membre, alături de educaţie;

Or. pl

Amendament depus de Linda McAvan, Karin Jöns

Amendamentul 19
Punctul 2

2. salută excluderea serviciilor de sănătate din domeniul de aplicare a directivei privind 
serviciile şi iniţiativa Comisiei de a lansa o procedură de consultare privind cea mai 
bună formă de acţiune comunitară în vederea garantării unui cadru sigur, eficient 
şi de înaltă calitate pentru aspectele transfrontaliere ale îngrijirilor medicale; 

Or. en

Amendament depus de Kartika Tamara Liotard

Amendamentul 20
Punctul 2

2. salută excluderea serviciilor de sănătate din domeniul de aplicare a directivei privind 
serviciile şi faptul că, prin excluderea serviciilor de sănătate din domeniul de 
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aplicare a directivei privind serviciile, s-a recunoscut atât caracterul specific al 
serviciilor de sănătate, cât şi faptul că acestea nu pot fi reglementate în aceiaşi 
termeni cu alte tipuri de servicii;

Or. nl

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 21
Punctul 2

2. salută acţiunile realizate la nivelul Comisiei, în special lansarea unei proceduri de 
consultare publică în legătură cu iniţiativele comunitare în domeniul serviciilor de 
sănătate;

Or. fr

Amendament depus de Avril Doyle, Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 22
Punctul 2

2. adresează îndemnul ca excluderea serviciilor de sănătate din domeniul de aplicare a 
directivei privind serviciile să nu fie interpretată în sensul reducerii presiunii asupra 
statelor membre de a elimina obstacolele nejustificate din calea libertăţii de mişcare; 
invită Comisia să prezinte propuneri concrete în scopul stimulării progreselor în 
acest domeniu şi al urmăririi evoluţiei acestora;

Or. en

Amendament depus de Satu Hassi

Amendamentul 23
Punctul 2

2. salută excluderea serviciilor de sănătate din domeniul de aplicare a directivei privind 
serviciile având în vedere caracterul specific al îngrijirilor medicale 
transfrontaliere, care contribuie la sănătatea publică;

Or. en
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Amendament depus de Jules Maaten

Amendamentul 24
Punctul 2

2. având în vedere că serviciile de sănătate sunt excluse din domeniul de aplicare a 
directivei privind serviciile, este important ca statele membre să elimine obstacolele 
nejustificate din calea libertăţii de mişcare, în vederea îmbunătăţirii accesului 
pacienţilor la îngrijiri medicale de înaltă calitate;

Or. en

Amendament depus de Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 25
Punctul 2

2. adresează îndemnul ca excluderea serviciilor de sănătate din domeniul de aplicare a 
directivei privind serviciile să nu fie interpretată în sensul reducerii presiunii asupra 
statelor membre de a elimina obstacolele nejustificate din calea libertăţii de mişcare; 
invită Comisia să prezinte propuneri concrete de încurajare şi urmărire a 
progreselor în acest domeniu;

Or. en

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 26
Punctul 2a (nou)

2a. subliniază că o soluţie la mobilitatea pacienţilor este aceea de a îmbunătăţi calitatea 
îngrijirilor medicale în fiecare stat membru; consideră că, în acest scop, ar trebui 
luate măsuri pentru o mai bună aplicare a Directivei 89/105/CEE (directiva privind 
„transparenţa”), crearea unui premiu european în domeniul medicinii şi o mai 
bună promovare a utilizării procedurii centralizate pentru autorizarea 
comercializării medicamentelor;

Or. fr
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Amendament depus de Kartika Tamara Liotard

Amendamentul 27
Punctul 3

3. respectă întru totul concluziile Consiliului cu privire la universalitatea, solidaritatea şi 
egalitatea sistemelor europene de sănătate, precum şi dispoziţiile articolului 152 din 
Tratatul CE; constată recunoaşterea, în mod clar, de către Curtea Europeană de 
Justiţie (CEJ), a mobilităţii pacienţilor;

Or. nl

Amendament depus de Linda McAvan, Karin Jöns

Amendamentul 28
Punctul 3

3. respectând întru totul concluziile Consiliului cu privire la universalitate, solidaritate şi 
egalitate ca valori fundamentale ale sistemelor europene de sănătate, precum şi 
dispoziţiile articolului 152 din Tratatul CE, subliniază că hotărârile Curţii Europene de 
Justiţie (CEJ) abordează aspectele referitoare la drepturile pacienţilor de a urma un 
tratament în străinătate şi de a fi rambursaţi, în anumite condiţii, de către sistemele 
lor naţionale de asigurări de sănătate;

Or. en

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 29
Punctul 3

3. subliniază concluziile Consiliului cu privire la universalitatea, solidaritatea şi 
egalitatea sistemelor europene de sănătate, precum şi dispoziţiile articolelor 136, 137 
şi 152 din Tratatul CE, şi constată că, prin hotărârile sale, Curtea Europeană de 
Justiţie (CEJ) a recunoscut, în mod clar, aplicarea libertăţilor fundamentale ale pieţei 
interne la îngrijirile medicale, în lipsa unei poziţii clare a Uniunii Europene în 
această privinţă, şi consideră că sarcina de a stabili cadrul mobilităţii pacienţilor 
revine instituţiilor;

Or. fr
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Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 30
Punctul 3

3. respectând întru totul concluziile Consiliului cu privire la universalitatea, solidaritatea 
şi egalitatea sistemelor europene de sănătate, precum şi dispoziţiile cu caracter limitat
ale articolului 152 din Tratatul CE, subliniază că, prin hotărârile sale, Curtea 
Europeană de Justiţie (CEJ) a recunoscut, în mod clar, aplicarea libertăţilor 
fundamentale ale pieţei interne la îngrijirile medicale (text eliminat);

Or. en

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 31
Punctul 3a (nou)

3a. consideră că hotărârile Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene nu ar trebui să 
aibă la bază principiul libertăţii de mişcare, ci impactul libertăţii de mişcare a 
pacienţilor asupra funcţionării serviciilor de sănătate, finanţării sistemelor de 
sănătate şi de îngrijiri medicale, calităţii îngrijirilor acordate, accesului, egalităţii şi 
solidarităţii,

Or. fr

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 32
Punctul 3a (nou)

3a. recunoaşte că serviciile de sănătate pot profita de mai marea deschidere a 
frontierelor; subliniază că metodele de tratament şi ratele de supravieţuire a 
pacienţilor diferă în mod substanţial de la un stat membru la altul; consideră că 
schimburile la nivelul metodelor de tratament vor aduce mai multe beneficii calităţii 
serviciilor de sănătate decât libera mobilitate a pacienţilor;

Or. nl
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Amendament depus de Kartika Tamara Liotard

Amendamentul 33
Punctul 3a (nou)

3a. subliniază necesitatea unei distincţii clare între libertatea de mişcare a serviciilor de 
sănătate şi drepturile pacienţilor de a opta pentru servicii medicale în afara 
propriului lor stat membru;

Or. nl

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 34
Punctul 4

4. recunoaşte existenţa unei solicitări în materie de servicii transfrontaliere (text 
eliminat) de sănătate şi farmaceutice, reglementate în mod corespunzător şi de 
calitate;

Or. en

Amendament depus de Kartika Tamara Liotard

Amendamentul 35
Punctul 4

4. recunoaşte existenţa unei solicitări în materie de servicii de sănătate de înaltă calitate;

Or. nl

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 36
Punctul 4

4. recunoaşte existenţa unei solicitări în materie de servicii transfrontaliere de sănătate, 
care se referă, însă, numai la o parte a pacienţilor din zonele de frontieră; consideră 
că statele membre ar trebui să depună eforturi calitativ superioare în vederea 
acordării reciproce de îngrijiri medicale în zonele de frontieră şi că aspectele 
referitoare la rambursare ar trebui tratate în cadrul unor contracte între servicii sau 
teritorii;

Or. fr
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Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 37
Punctul 4

4. recunoaşte existenţa unei solicitări în materie de servicii transfrontaliere de sănătate; 
subliniază, totuşi, că studiile arată că majoritatea persoanelor ar prefera să 
beneficieze de un tratament de înaltă calitate în apropierea domiciliului lor;

Or. en

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 38
Punctul 4

4. recunoaşte existenţa unei solicitări în materie de servicii transfrontaliere de sănătate; 
consideră că, pentru oferirea celui mai adecvat răspuns legislativ, Comisia ar trebui, 
mai întâi, să realizeze un studiu exhaustiv, care să abordeze, în primul rând, nevoile 
reale în materie de mobilitate a pacienţilor şi, în al doilea rând, tipurile de public 
cărora li se poate aplica mobilitatea, evaluând, în acelaşi timp, impactul acestei 
mobilităţi asupra sistemelor de sănătate;

Or. fr

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 39
Punctul 4

4. recunoaşte că există o solicitare în materie de servicii transfrontaliere de sănătate şi în 
materie de cooperare şi de schimb de experienţe ştiinţifice şi tehnologice la nivelul 
centrelor medicale de înaltă specializare;

Or. pl

Amendament depus de Dagmar Roth-Behrendt

Amendamentul 40
Punctul 4

4. recunoaşte existenţa unei solicitări în materie de îngrijiri medicale transfrontaliere;
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Or. de

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 41
Punctul 4a (nou)

4a. subliniază că este de dorit să se realizeze o distincţie între, pe de o parte, serviciile 
transfrontaliere de sănătate, care desemnează serviciile furnizate de fiecare parte a 
frontierei comune dintre două state membre în vederea menţinerii şi punerii la 
dispoziţia pacienţilor a unui acces şi a unor îngrijiri la standarde înalte şi, pe de altă 
parte, serviciile internaţionale de sănătate din cadrul Uniunii Europene, în baza 
cărora trebuie oferite îngrijiri medicale în cazul tratării unor boli rare sau ale 
orfanilor şi/sau al unor boli care necesită utilizarea unor tehnologii rare şi foarte 
scumpe (centrele recunoscute în acordarea îngrijirilor medicale) sau trebuie 
asigurat accesul la îngrijiri medicale, pe care statul membru sau statul de reşedinţă 
nu îl poate asigura în prezent;

Or. fr

Amendament depus de John Bowis

Amendamentul 42
Punctul 5

5. subliniază faptul că Regulamentul (CE) nr. 1408/71 şi Regulamentul (CE) nr. 
883/2004 privind coordonarea sistemelor de asigurări de sănătate şi Directiva 
2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale nu acoperă lacunele 
existente la nivelul reglementărilor comunitare şi nici nu asigură competenţa actuală 
a profesioniştilor în domeniul îngrijirilor medicale, în conformitate cu un cadru 
normativ corespunzător; consideră că siguranţa şi drepturile pacienţilor nu sunt 
garantate în contextul ofertei transfrontaliere de servicii de sănătate şi că există o 
incertitudine juridică cu privire la mecanismele de rambursare, la obligaţiile care 
revin autorităţilor naţionale în materie de schimb de informaţii privind cadrul 
normativ, la obligaţia de a acorda îngrijiri medicale şi la dispoziţiile referitoare la 
gestiunea riscurilor în cazul pacienţilor privaţi;

Or. en
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Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 43
Punctul 5

5. subliniază faptul că Regulamentul (CE) nr. 1408/71 şi Regulamentul (CE) nr. 
883/2004 privind coordonarea sistemelor de asigurări de sănătate şi Directiva 
2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale nu acoperă toate lacunele 
existente la nivelul reglementărilor comunitare; consideră că siguranţa şi drepturile 
pacienţilor nu sunt garantate în contextul ofertei transfrontaliere de servicii de sănătate 
şi că există o incertitudine juridică cu privire la mecanismele de rambursare (text 
eliminat);

Or. fr

Amendament depus de Linda McAvan, Karin Jöns

Amendamentul 44
Punctul 5

5. subliniază faptul că Regulamentul (CE) nr. 1408/71 şi Regulamentul (CE) nr. 
883/2004 privind coordonarea sistemelor de asigurări de sănătate şi Directiva 
2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale nu acoperă lacunele 
existente la nivelul reglementărilor comunitare; consideră că siguranţa şi drepturile 
pacienţilor nu sunt garantate în contextul ofertei transfrontaliere de servicii de sănătate 
şi că există o incertitudine juridică cu privire la mecanismele de rambursare, la 
obligaţia de a acorda îngrijiri medicale atât în cadrul tratamentului iniţial, cât şi al 
celui pe bază de catamneză şi la dispoziţiile referitoare la gestiunea riscurilor în cazul 
pacienţilor privaţi;

Or. en

Amendament depus de Satu Hassi

Amendamentul 45
Punctul 5

5. subliniază faptul că Regulamentul (CE) nr. 1408/71 şi Regulamentul (CE) nr. 
883/2004 privind coordonarea sistemelor de asigurări de sănătate şi Directiva 
2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale nu acoperă lacunele 
existente la nivelul reglementărilor comunitare; consideră că siguranţa şi drepturile 
pacienţilor nu sunt garantate în contextul ofertei transfrontaliere de (text eliminat)
îngrijiri medicale şi că există o incertitudine juridică cu privire la mecanismele de 
rambursare, la obligaţia de a acorda îngrijiri medicale şi la dispoziţiile referitoare la 
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gestiunea riscurilor în cazul pacienţilor privaţi;

Or. en

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 46
Punctul 5

5. subliniază faptul că Regulamentul (CE) nr. 1408/71 şi Regulamentul (CE) nr. 
883/2004 privind coordonarea sistemelor de asigurări de sănătate şi Directiva 
2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale nu acoperă lacunele 
existente la nivelul reglementărilor comunitare; consideră că siguranţa şi drepturile 
pacienţilor nu sunt garantate în contextul ofertei transfrontaliere de servicii de sănătate 
din acest moment şi că nu există nicio incertitudine juridică cu privire la mecanismele 
de rambursare, la obligaţia de a acorda îngrijiri medicale şi la dispoziţiile referitoare la 
gestiunea riscurilor în cazul pacienţilor privaţi;

Or. en

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 47
Punctul 5a (nou)

5a. consideră că buna funcţionare a pieţei interne pentru îngrijirile medicale trebuie să 
se bazeze pe transpunerea integrală a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale, precum şi pe competenţele lingvistice care să-i garanteze 
pacientului un acces neîngrădit la comunicarea profesională pe marginea 
îngrijirilor medicale;

Or. en

Amendament depus de Karin Jöns

Amendamentul 48
Punctul 6

6. subliniază, de asemenea, necesitatea unor măsuri de asigurare a accesului tuturor 
pacienţilor la informaţii clare şi comprehensibile şi a transparenţei, pentru pacienţi, 
a schimbului de date şi de servicii de sănătate;

Or. de



PE 384.411v02-00 16/24 AM\653221RO.doc

RO

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 49
Punctul 6

6. subliniază, de asemenea, lacunele în informarea pacienţilor şi, pe de altă parte, 
faptul că informaţiile cu privire la oferta de servicii de sănătate, produsele 
farmaceutice şi tratamentele medicale trebuie puse la dispoziţie de organizaţii terţe, 
altele decât operatorii industriali, constatând necesitatea informării pacienţilor cu 
privire la drepturile lor, atunci când aceştia se deplasează într-un alt stat membru; 
înaintează propunerea în virtutea căreia organismele de asigurări sociale din statele 
membre ar trebui să ofere informaţii persoanelor afiliate prin intermediul unei 
campanii în toate statele membre, îndeosebi cu privire la existenţa Cardului 
european pentru asigurări de sănătate;

Or. fr

Amendament depus de John Bowis

Amendamentul 50
Punctul 6

6. subliniază, de asemenea, absenţa unor dispoziţii referitoare la garantarea accesului 
pacienţilor şi al autorităţilor naţionale la informaţii şi lipsa legitimităţii surselor de 
informare cu privire la oferta de servicii de sănătate, cadrul normativ privind 
profesioniştii din domeniul îngrijirilor medicale, produsele farmaceutice şi 
tratamentele medicale;

Or. en

Amendament depus de Kartika Tamara Liotard

Amendamentul 51
Punctul 6

6. subliniază, de asemenea, absenţa unor dispoziţii referitoare la garantarea accesului 
pacienţilor la informaţii şi lipsa legitimităţii surselor de informare cu privire la oferta 
de servicii de sănătate, produsele farmaceutice şi tratamentele medicale; consideră că 
UE poate juca un rol important în îmbunătăţirea accesului pacienţilor la informaţii 
referitoare la mobilitatea transfrontalieră, prin coordonarea cooperării dintre 
statele membre în acest domeniu;

Or. nl
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Amendament depus de Dagmar Roth-Behrendt

Amendamentul 52
Punctul 6

6. subliniază, de asemenea, absenţa unor dispoziţii referitoare la garantarea accesului 
pacienţilor la informaţii şi lipsa legitimităţii surselor de informare cu privire la oferta 
de servicii de sănătate, produsele farmaceutice şi tratamentele medicale şi speră ca 
raportul anticipat al Comisiei Europene pe marginea acestui subiect se va exprima 
în favoarea unor propuneri de îmbunătăţire a acestei situaţii în cursul lunilor 
viitoare;

Or. de

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 53
Punctul 6

6. subliniază, de asemenea, absenţa unor dispoziţii referitoare la garantarea accesului 
pacienţilor la informaţii şi lipsa legitimităţii surselor de informare cu privire la oferta 
de servicii de sănătate, produsele farmaceutice şi tratamentele medicale; subliniază, de 
asemenea, lipsa, în momentul actual, a unor indicatori europeni în domeniul 
sănătăţii şi imposibilitatea promovării, prin intermediul Cardului european de 
sănătate, a unor schimburi de informaţii la nivelul profesioniştilor în domeniul 
îngrijirilor medicale;

Or. fr

Amendament depus de John Bowis

Amendamentul 54
Punctul 6a (nou)

6a. în contextul unei mobilităţi profesionale sporite în Europa, consideră necesară 
prevederea, într-un cadru juridic european, a obligaţiei autorităţilor naţionale de a 
realiza un schimb de date şi de informaţii cu caracter disciplinar referitoare la 
profesioniştii în domeniul îngrijirilor medicale, în cazul în care siguranţa 
pacienţilor ar întâmpina riscuri;

Or. en
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Amendament depus de Dagmar Roth-Behrendt

Amendamentul 55
Punctul 7

eliminat

Or. en

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 56
Punctul 7

7. consideră că instituirea unui cadru legislativ la nivel comunitar este cea mai bună 
cale de asigurare a siguranţei juridice în favoarea pacienţilor, a sistemelor 
naţionale de sănătate şi a furnizorilor privaţi de îngrijiri medicale; acest cadru ar 
trebui să asigure respectarea principiilor fundamentale de universalitate, 
solidaritate, acces egal, calitate, siguranţă şi durabilitate; acesta ar trebui, de 
asemenea, să garanteze capacitatea statelor membre de a-şi menţine sistemul de 
autorizare, în conformitate cu legislaţia comunitară privind reglementarea 
preţurilor şi planificarea îngrijirilor, oferindu-le, astfel, posibilitatea de a-şi 
organiza şi finanţa sistemele de sănătate;

Or. en

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 57
Punctul 7

7. consideră că îngrijirile medicale nu ar trebui să intre sub incidenţa reglementărilor 
privind piaţa şi că trebuie studiată posibilitatea asigurării, în mod universal, a unor 
servicii de sănătate de calitate superioară prin eliminarea excesului de birocraţie şi 
instituirea unor norme financiare transparente;

Or. pl
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Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 58
Punctul 7

7. consideră că se impune o continuare a reflecţiilor privind un cadru european de 
reglementare pentru serviciile de sănătate pentru a asigura drepturile pacienţilor la un 
acces egal şi la îngrijiri de calitate;

Or. fr

Amendament depus de Jules Maaten

Amendamentul 59
Punctul 7

7. consideră că (text eliminat) un cadru european mai larg de reglementare ar trebui să 
asigure drepturile pacienţilor şi să le ofere acestora garanţia că pot beneficia de aceste 
drepturi în statul membru în care locuiesc;

Or. en

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 60
Punctul 7

7. consideră că principiul pieţei interne referitor la libertatea de mişcare ar trebui 
integrat într-un cadru european (text eliminat) de reglementare care să scoată în 
evidenţă drepturile şi garanţiile de care pot beneficia pacienţii din UE; constată că 
orice tip de legislaţie propusă ar trebui să cuprindă şi obligaţia legală a autorităţilor 
de reglementare de a realiza un schimb de date şi de informaţii cu caracter 
disciplinar referitoare la profesioniştii în domeniul îngrijirilor medicale, în interesul 
siguranţei publice şi a pacienţilor;

Or. en
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Amendament depus de Satu Hassi

Amendamentul 61
Punctul 7

7. consideră că îngrijirile medicale transfrontaliere ar trebui integrate într-un cadru 
european mai larg de reglementare, pentru a asigura drepturile pacienţilor şi a le oferi 
acestora garanţia că pot beneficia de aceste drepturi în statul membru în care locuiesc;

Or. en

Amendament depus de Kartika Tamara Liotard

Amendamentul 62
Punctul 7

7. nu consideră că principiile pieţei interne ar trebui integrate într-un cadru european 
mai larg de reglementare, pentru a asigura drepturile pacienţilor şi a le oferi acestora 
garanţia că pot beneficia de aceste drepturi în statul membru în care locuiesc;

Or. nl

Amendament depus de Kartika Tamara Liotard

Amendamentul 63
Punctul 7a (nou)

7a. consideră că obstacolele din calea mobilităţii între statele membre, care corespunde 
dorinţelor pacienţilor, ar trebui, într-o primă etapă, eliminate prin cooperarea de la 
nivelul acestor state;

Or. nl

Amendament depus de Kartika Tamara Liotard

Amendamentul 64
Punctul 7b (nou)

7b. consideră că mobilitatea pacienţilor trebuie să depindă exclusiv de libera lor alegere 
şi că nu trebuie să se facă niciun fel de presiuni asupra libertăţii de opţiune a 
pacienţilor;

Or. nl
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Amendament depus de Kartika Tamara Liotard

Amendamentul 65
Punctul 7c (nou)

7c. consideră că fiecare stat membru trebuie să decidă dacă se pronunţă în 
favoarea libertăţii de mişcare în domeniul serviciilor de sănătate;

Or. nl

Amendament depus de Kartika Tamara Liotard

Amendamentul 66
Punctul 8

eliminat

Or. nl

Amendament depus de Dagmar Roth-Behrendt

Amendamentul 67
Punctul 8

8. consideră că instituirea unui cadru legislativ la nivel comunitar este cea mai bună 
cale de garantare a siguranţei juridice în favoarea pacienţilor, a sistemelor 
naţionale de sănătate şi a furnizorilor privaţi de îngrijiri medicale; acest cadru ar 
trebui să asigure respectarea principiilor fundamentale de universalitate, 
solidaritate, acces egal, calitate, siguranţă şi durabilitate; acesta ar trebui, de 
asemenea, să garanteze capacitatea statelor membre de a-şi menţine sistemul de 
autorizare, în conformitate cu legislaţia comunitară privind reglementarea 
preţurilor şi planificarea îngrijirilor, oferindu-le, astfel, posibilitatea de a-şi 
organiza şi finanţa sistemele de sănătate;

Or. en

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 68
Punctul 8

8. consideră că îmbunătăţirile de la nivelul funcţionării serviciilor transfrontaliere de 
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sănătate nu ar trebui efectuate în detrimentul îngrijirilor medicale de bază; 
consideră că aceste îmbunătăţiri nu ar trebui să efecteze negativ accesul la serviciile 
de sănătate asigurate de specialiştii din domeniu, prin favorizarea mutării acestora 
în alte state membre cu standarde de viaţă mai ridicate;

Or. pl

Amendament depus de Linda McAvan, Karin Jöns

Amendamentul 69
Punctul 8

8. consideră (text eliminat), înainte de toate, că iniţiativele comunitare transfrontaliere 
din domeniul sănătăţii ar trebui să aibă ca rezultat un acces sporit la îngrijirile 
medicale şi reducerea inegalităţii din ce în ce mai accentuate care caracterizează 
rezultatele de sănătate, pentru a garanta că, indiferent de circumstanţele personale, 
toată lumea beneficiază de îngrijiri medicale de înaltă calitate în cazul unei boli.

Or. en

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 70
Punctul 8

8. consideră că (text eliminat) îmbunătăţirea funcţionării pieţei interne pentru îngrijirile 
medicale fără existenţa unor politici autentice şi ambiţioase, la nivel comunitar şi 
naţional, în domeniul sănătăţii ar duce la o sporire a posibilităţilor de alegere numai 
pentru o mică parte a pacienţilor privilegiaţi (text eliminat), în scopul facilitării 
accesului numai pentru unii dintre aceştia la îngrijiri medicale de cea mai bună 
calitate;

Or. fr

Amendament depus de Satu Hassi

Amendamentul 71
Punctul 8

8. consideră că (text eliminat) îmbunătăţirea îngrijirilor medicale transfrontaliere ar 
trebui să ducă la o sporire a posibilităţilor de alegere ale pacienţilor în Uniunea 
Europeană, în scopul facilitării accesului acestora la îngrijiri medicale de cea mai bună 
calitate, contribuind, în acelaşi timp, la asigurarea unor îngrijiri medicale calitativ 
superioare în ţara de origine a pacientului.
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Or. en

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 72
Punctul 8

8. consideră că, înainte de toate, îmbunătăţirea funcţionării pieţei interne pentru 
îngrijirile medicale în conformitate cu articolul 49 din Tratatul CE ar trebui să ducă 
la o sporire a posibilităţilor de alegere ale pacienţilor în Uniunea Europeană, în scopul 
facilitării accesului acestora la îngrijiri medicale de (text eliminat) calitate şi la centre 
transfrontaliere de excelenţă, recunoscând, totodată, că politica în domeniul 
sănătăţii ţine de competenţa statelor membre. 

Or. en

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 73
Punctul 8

8. consideră că, înainte de toate, îmbunătăţirea funcţionării pieţei interne pentru 
îngrijirile medicale ar trebui să ducă la o sporire a posibilităţilor de alegere ale 
pacienţilor în Uniunea Europeană, în scopul facilitării accesului acestora la îngrijiri 
medicale de cea mai bună calitate; consideră că este important să sublinieze faptul că 
îmbunătăţirea funcţionării pieţei interne pentru îngrijirile medicale nu trebuie să 
aibă ca rezultat dezvoltarea turismului medical;

Or. fr

Amendament depus de Jules Maaten

Amendamentul 74
Punctul 8

8. consideră că, înainte de toate, un nou cadru european de reglementare pentru 
îngrijirile medicale ar trebui să ducă la o sporire a posibilităţilor de alegere ale 
pacienţilor în Uniunea Europeană, în scopul facilitării accesului acestora la îngrijiri 
medicale de cea mai bună calitate.

Or. en
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Amendament depus de John Bowis

Amendamentul 75
Punctul 8

8. consideră că, înainte de toate, îmbunătăţirea funcţionării pieţei interne pentru 
îngrijirile medicale trebuie să contribuie la siguranţa pacienţilor şi să ducă la o 
creştere a posibilităţilor de alegere ale pacienţilor în Uniunea Europeană, în scopul 
facilitării accesului acestora la îngrijiri medicale de cea mai bună calitate.

Or. en

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 76
Punctul 8a (nou)

8a. consideră că statele membre ar trebui să recurgă, mai mult decât a fost cazul până 
acum, la finanţările comunitare disponibile pentru renovarea şi reechiparea 
exterioară a clădirilor în care se asigură servicii publice de sănătate.

Or. pl
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