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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Respectarea egalității drepturilor între femei și bărbați, aplicarea principiului echității

În momentul în care legislatorul european legiferează cu privire la drepturile pacienților, ar 
trebui să pună în aplicare principiul echității. Femeile și bărbații sunt egali în drepturi. 
Nimeni nu contestă faptul că nevoile medicale sunt exprimate diferit la femei și la bărbați. 
Perenității valorilor fundamentale comune ale sistemelor de sănătate din UE, adoptate de 
Consiliu în iunie 2006, și anume universalitatea, accesul la îngrijiri de calitate, echitatea și 
solidaritatea, i se adaugă principiul „egalității în domeniul sănătății”, care presupune că 
bărbații și femeile trebuie să fie tratați în mod egal în cazul în care au nevoi comune și, 
în același timp, că abordarea acestor diferențe trebuie să se facă într-un mod echitabil.

Raportorul subliniază garanția accesului la sistemele de sănătate publică în contextul 
transfrontalier. Este vorba pur și simplu despre furnizarea de asistență medicală în domeniul 
obstetricii și al ginecologiei și de îngrijire a mamei și a copilului, astfel au fost definite de 
Organizația Mondială a Sănătății, la cea de-a 56-a Adunare Mondială a Sănătății la Alma-Ata 
(Rezoluția A56/27).1

În cadrul Comisiei pentru drepturile femeii, raportorul subliniază îngrijorarea în ceea ce 
privește tratamentul cancerului de sân, care reprezintă în prezent în UE, principala cauză de 
deces în rândul femeilor cu vârste cuprinse între 35 - 55 ani. Prevenirea, depistarea 
mamografică și tratamentul cancerului de sân sau al cancerului de col uterin ar trebui să fie 
incluse în modalitățile de rambursare ale asistenței medicale transfrontaliere. Aceleași cerințe 
se impun în cazul bărbaților, care ar trebui să beneficieze, de asemenea, de măsurile de 
prevenire, detectare și tratare a cancerului pulmonar, de prostată, de pancreas sau de testicule. 
Putem salva viețile multor femei / mame și bărbați/ tați care au cancer fără să o știe, dacă 
legislatorul nu exclude o cooperare transfrontalieră consolidată în acest domeniu și dacă 
statele membre sunt de acord cu o cooperare voluntară în acest domeniu.

Modalitățile de rambursare ale cheltuielilor de tratament și ale altor servicii de îngrijire 
pun în evidență diferențele dintre sexe. Asigurările sociale, fondurile mutuale și casele de 
sănătate ar trebui să oprească toate formele de discriminare, inclusiv în cazul în care sunt 
ascunse, de exemplu, pe baza unor factori de risc privind bolile genetice sau ereditare. Acest 
lucru ar trebui să oprească calculul costurilor de asigurare de sănătate și a primelor de 
asigurare în funcție de sex și în funcție de natura muncii depuse pentru indexare. În ceea ce 
privește calculul costurilor și al primelor, organismele competente ar trebui să oprească 
discriminarea cu privire la natura muncii indexate. Se constată, de fapt, că multe femei nu 
lucrează pe piața consacrată a muncii, ci sunt implicate în alte activități, cum ar fi rețelele de 
solidaritate între generații, nașterea și educația copiilor sau îngrijirea persoanelor în vârstă. 
Raportorul reamintește, prin urmare, necesitatea de a calcula costurile și primele, în special 
pentru femei, mai mult din punctul de vedere al ciclului de viață.

Pentru a evita orice discriminare între pacienți bazată pe posibilitățile lor materiale sau 
pe naționalitate, propun să învățăm din experiența Farmacopeei Europene, instituție a 

                                               
1 (Conferința internațională asupra îngrijirii sănătății primare, Alma-Ata: a 25-a aniversare, Raportul 
Secretariatului, Punctul de pe ordinea de zi provizorie 14.18, la 24 aprilie 2003)
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Consiliului Europei, cu sediul la Strasbourg, care promovează o mai bună circulație a 
medicamentelor în rândul membrilor săi, asigurând, în același timp, o calitate superioară a 
acestora.

Punerea în aplicare a asistenței medicale transfrontaliere reprezintă un potențial uriaș 
de cooperare interregională. Aceasta este structurată în mod diferit, în funcție de 
poziționarea geografică a vechilor state membre (UE-15) în comparație cu noile state membre 
(UE-12), și unele poziționări dintre noile și vechile state membre, mai ales din Europa 
Centrală. Dezvoltarea socioeconomică regională deseori inegală are ca și corolar un organism 
de sănătate publică de asemenea neuniform. Acest lucru devine tangibil mai ales la intersecția 
dintre un stat membru vechi și unul nou. Prin urmare, statele membre trebuie să ia toate 
măsurile necesare pentru a anticipa consecințele economice și organizatorice impuse 
profesioniștilor din domeniul sănătății, prestatorilor de asistență medicală și caselor de 
asigurări de sănătate. Într-adevăr, este necesar să se reconcilieze cerințele pacienților care 
beneficiază de asistență medicală transfrontalieră cu obligațiile personalului sanitar confruntat 
cu o nouă abordare în termeni economici a serviciilor de sănătate. Într-adevăr, domeniul 
sănătății și serviciile conexe nu pot fi înțelese doar în termeni economici și supuse regulilor 
concurenței. Această abordare justifică fondarea prezentei directive bazată nu numai pe 
articolul 95 din tratat care prevede modul de funcționare a pieței libere, dar și pe articolul 152 
privind sănătatea publică. Este responsabilitatea statelor membre de a asigura durabilitatea 
serviciului public național de sănătate și accesul în condiții egale la acest serviciu și de a 
asigura în mod prioritar o stare bună de sănătate tuturor cetățenilor lor. Statele membre sunt 
responsabile de carnetele naționale de sănătate.

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
95 al acestuia,

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
152 al acestuia,

Or. fr
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Justificare

La baza oricărei directive europene privind aplicarea drepturilor pacienților legate de 
asistența medicală trebuie să stea articolul 152 din TUE, care precizează politicile și 
acțiunile Comunității în domeniul sănătății publice.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În plus, pacienții din alte state membre 
ar trebui să se bucure de tratament egal cu 
resortisanții statului membru în care are 
loc tratamentul și, conform principiilor 
generale de echitate și nediscriminare, așa 
cum sunt recunoscute de articolul 21 din 
Cartă, aceștia nu ar trebui, în niciun caz, să 
fie discriminați pe criterii de sex, rasă, 
culoare, origine etnică sau socială, 
caracteristici genetice, limbă, religie sau 
convingeri, opinii politice sau pe baza 
oricăror alte opinii, apartenență la o 
minoritate națională, bunuri deținute, 
naștere, invaliditate, vârstă sau orientare 
sexuală. Pot exista diferențe între statele 
membre în ceea ce privește tratamentul 
acordat diferitelor grupuri de pacienți doar 
dacă pot demonstra că acest lucru este 
justificat de motive medicale legitime, cum 
ar fi în cazul măsurilor specifice pentru 
femei sau pentru anumite grupe de vârstă 
(de exemplu, vaccinarea gratuită a 
copiilor sau a persoanelor în vârstă). În 
plus, deoarece prezenta directivă respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute în special de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, 
trebuie să fie pusă în practică și aplicată 
respectând drepturile la egalitatea în fața 
legii și principiul nediscriminării, în 
conformitate cu principiile generale de 
drept consacrate de articolele 20 și 21 ale 
Cartei. Prezenta directivă se aplică fără să 
aducă atingere Directivei 2000/43/CE a 

(13) În plus, pacienții din alte state membre 
ar trebui să se bucure de tratament egal cu 
cetățenii statului membru în care are loc 
tratamentul și, conform principiilor 
generale de echitate și nediscriminare, 
aceștia nu ar trebui, în niciun caz, să fie 
discriminați pe criterii de sex, rasă, culoare, 
origine etnică sau socială, caracteristici 
genetice, limbă, religie sau convingeri, 
opinii politice sau pe baza oricăror alte 
opinii, apartenență la o minoritate 
națională, bunuri deținute, naștere, 
invaliditate, vârstă sau orientare sexuală. 
Este indicat, prin urmare, să se impună 
recunoașterea calității de componentă 
fundamentală a protecției sociale din 
Europa a valorilor fundamentale 
împărtășite de toate sistemele sanitare din 
Uniunea Europeană, adoptate de Consiliu 
în iunie 2006, printre care figurează, în 
special, universalitatea, accesul la o 
asistență de calitate, echitatea și 
solidaritatea. Statele membre sunt invitate 
în mod special să acorde un tratament 
diferențiat anumitor grupuri de pacienți,
doar dacă pot demonstra că acest lucru este 
justificat de motive medicale legitime, cum 
ar fi în cazul măsurilor specifice pentru 
femei sau pentru anumite grupe de vârstă. 
În plus, deoarece prezenta directivă 
respectă drepturile fundamentale și 
principiile recunoscute, trebuie să fie pusă 
în practică și aplicată respectând drepturile 
la egalitatea în fața legii și principiul 
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Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în 
aplicare a principiului egalității de 
tratament între persoane, fără deosebire de 
rasă sau origine etnică și altor directive 
care pun în aplicare articolul 13 din 
Tratatul CE. Ținând cont de acestea, 
directiva prevede că pacienții se bucură de 
tratament egal cu resortisanții statului 
membru în care are loc tratamentul, 
inclusiv de beneficiul protecției împotriva 
discriminării prevăzut conform legislației
comunitare cât și de legislația statului 
membru în care are loc tratamentul.

nediscriminării, în conformitate cu 
principiile generale de drept. De altfel, 
prezenta directivă se aplică fără să aducă 
atingere Directivei 2000/43/CE a 
Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în 
aplicare a principiului egalității de 
tratament între persoane, fără deosebire de 
rasă sau origine etnică și altor directive 
care pun în aplicare articolul 13 din tratatul
CE. Ținând cont de acestea, directiva 
prevede că pacienții se bucură de tratament 
egal cu cetățenii statului membru în care 
are loc tratamentul, inclusiv de beneficiul 
protecției împotriva discriminării prevăzut 
conform dreptului comunitar, cât și de 
legislația statului membru în care are loc 
tratamentul.

Or. fr

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Merită evidențiată necesitatea 
punerii în practică a unor măsuri 
specifice destinate să le garanteze 
femeilor condiții echitabile de acces la 
sistemele sanitare publice, cu accent 
îndeosebi pe asistența medicală în 
specialitatea obstetrică-ginecologie, 
precum și pe asistența medicală, inclusiv 
protecția sănătății mamei și a copilului, în 
conformitate cu definiția asistenței 
medicale primare, adoptată la 24 aprilie 
2003 de Organizația Mondială a Sănătății 
cu ocazia Celei de-a 56-a adunări 
mondiale a sănătății (1).
(1) (Conferința internațională de la Alma-
Ata asupra asistenței medicale primare: -
cea de-a douăzeci și cincea aniversare: 
Raportul Secretariatului (A56/27)
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Or. fr

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Prezenta directivă prevede, de 
asemenea, dreptul pacientului de a primi 
orice medicament autorizat în vederea 
comercializării în statul membru în care 
asistența medicală este acordată, chiar dacă 
medicamentul respectiv nu este autorizat în 
vederea comercializării în statul membru 
de afiliere, în cazul în care medicamentul 
respectiv este indispensabil pentru un 
tratament eficient efectuat într-un alt stat 
membru.

(27) Prezenta directivă prevede, de 
asemenea, dreptul pacientului de a primi 
orice medicament autorizat în vederea 
comercializării în statul membru în care 
asistența medicală este acordată, chiar dacă 
medicamentul respectiv nu este autorizat în 
vederea comercializării în statul membru 
de afiliere, în cazul în care medicamentul 
respectiv este indispensabil pentru un 
tratament eficient efectuat într-un alt stat 
membru. Statele membre ar trebui să 
stabilească condițiile de acordare a 
medicamentelor neautorizate, astfel încât 
să evite orice discriminare între pacienți.

Or. fr

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Statele membre pot menține condiții 
generale, criterii de eligibilitate și 
formalități normative și administrative 
privind primirea de asistență medicală și
rambursarea cheltuielilor ocazionate de 
asistența medicală, precum cerința de a 
consulta un medic generalist înainte de a 
consulta un specialist sau înainte de a 
beneficia de asistență medicală 
spitalicească, și în ceea ce privește 
pacienții care doresc să beneficieze de 
asistență medicală într-un alt stat membru, 

(28) Statele membre ar trebui menține 
condiții generale, criterii de eligibilitate și 
formalități normative și administrative 
privind primirea de asistență medicală, 
rambursarea cheltuielilor ocazionate de 
asistența medicală și tratamentul primit în 
faza de urmărire a evoluției bolii, 
administrat de un cadru sanitar într-un 
stat membru de afiliere, precum cerința de 
a consulta un medic generalist înainte de a 
consulta un specialist sau înainte de a 
beneficia de asistență medicală 
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sub rezerva faptului că respectivele condiții 
sunt necesare, proporționale cu obiectivul 
urmărit și nu au un caracter discreționar și 
discriminatoriu. Prin urmare, este adecvat a 
se solicita ca aceste condiții generale și 
formalități să fie aplicate în mod obiectiv, 
transparent și nediscriminatoriu, să fie 
cunoscute în prealabil, să se bazeze în 
primul rând pe considerații medicale și să 
nu impună sarcini suplimentare pacienților 
care doresc să beneficieze de asistență 
medicală într-un alt stat membru în 
comparație cu pacienții tratați în statul 
membru de afiliere. Este, de asemenea, 
adecvat a se solicita ca deciziile să fie luate 
cât mai repede posibil. Acest fapt nu aduce 
atingere drepturilor statelor membre de a 
prevedea criterii sau condiții privind 
autorizarea prealabilă în cazul pacienților 
care doresc să beneficieze de asistență 
medicală în statul lor membru de afiliere.

spitalicească, și în ceea ce privește 
pacienții care doresc să beneficieze de 
asistență medicală într-un alt stat membru, 
sub rezerva faptului că respectivele condiții 
sunt necesare, proporționale cu obiectivul 
urmărit și nu au un caracter discreționar și 
discriminatoriu. Prin urmare, este adecvat a 
se solicita ca aceste condiții generale și 
formalități să fie aplicate în mod obiectiv, 
transparent și nediscriminatoriu, să fie 
cunoscute în prealabil, să se bazeze în 
primul rând pe considerații medicale și să 
nu impună sarcini suplimentare nici 
cadrului sanitar din statul membru de 
afiliere, nici pacienților care doresc să 
beneficieze de asistență medicală într-un 
alt stat membru în comparație cu pacienții 
tratați în statul membru de afiliere. Este, de 
asemenea, adecvat a se solicita ca deciziile 
să fie luate cât mai repede posibil. Acest 
fapt nu aduce atingere drepturilor statelor 
membre de a prevedea criterii sau condiții 
privind autorizarea prealabilă în cazul 
pacienților care doresc să beneficieze de 
asistență medicală în statul lor membru de 
afiliere.

Or. fr

Justificare

Se impun garanții care să evite posibilitatea ca costul tratamentului administrat în urma unei 
intervenții medicale efectuate într-un alt stat membru să genereze supracosturi care trebuie 
achitate de cadrele sanitare din statul membru de afiliere al pacientului, în special în cazul 
intervențiilor de urgență.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Orice tip de asistență medicală care nu 
este considerat asistență medicală 
spitalicească în conformitate cu dispozițiile 

(29) Orice tip de asistență medicală care nu 
este considerat asistență medicală 
spitalicească în conformitate cu dispozițiile 
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prezentei directive ar trebui considerat 
asistență medicală în afara mediului 
spitalicesc. Potrivit jurisprudenței Curții de 
Justiție cu privire la libera circulație a 
serviciilor, nu este adecvată stabilirea unei 
cerințe de autorizare prealabilă pentru 
rambursarea de către regimul legal de 
securitate socială al unui stat membru de 
afiliere a costurilor asistenței medicale 
acordate în afara mediului spitalicesc într-
un alt stat membru. În măsura în care 
rambursarea unor astfel de costuri rămâne 
în limitele garantate de regimul de 
asigurări de sănătate al statului membru de 
afiliere, absența unei cerințe de autorizare 
prealabilă nu va compromite echilibrul 
financiar al sistemelor de securitate socială.

prezentei directive ar trebui considerat 
asistență medicală în afara mediului 
spitalicesc. Potrivit jurisprudenței Curții de 
Justiție cu privire la libera circulație a 
serviciilor, nu este adecvată stabilirea unei 
cerințe de autorizare prealabilă pentru 
rambursarea de către regimul legal de 
securitate socială al unui stat membru de 
afiliere a costurilor asistenței medicale 
acordate în afara mediului spitalicesc într-
un alt stat membru. Totuși, statul membru 
de afiliere ar trebui să ia măsuri pentru a 
stabili, în prealabil, modalitățile utilizate 
și rambursarea tratamentului administrat 
în faza de urmărire a evoluției bolii de 
către cadrele sanitare în statul membru de 
afiliere, în special în cazul intervențiilor 
de urgență. În măsura în care rambursarea 
unor astfel de costuri rămâne în limitele 
garantate de regimul de asigurări de 
sănătate al statului membru de afiliere, 
absența unei cerințe de autorizare 
prealabilă nu va compromite echilibrul 
financiar al sistemelor de securitate socială.

Or. fr

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asigurările, societățile mutuale de 
asigurări și casele de asigurări de 
sănătate pun capăt oricărei forme de 
discriminare, inclusiv celei disimulate, pe 
baza factorilor de risc legați de boli 
ereditare sau congenitale și nu mai 
calculează costurile asigurărilor de 
sănătate și primele de asigurări în funcție 
de sex și de natura activității supuse 
indexării și că mecanismele aplicabile cu 
ocazia calculării costurilor și a primelor 
pun capăt oricărei forme de discriminare, 
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în special celor la care sunt supuse 
femeile, bazate pe natura activității 
profesionale indexate; constată numărul 
important al femeilor care nu lucrează pe 
piața oficială a muncii, dar și faptul că 
acestea se consacră într-o măsură mai 
mare altor activități, cum ar fi animarea 
rețelelor de întrajutorare care se ocupă de 
solidaritatea între generații, însoțirea 
primilor pași în viață și educarea copiilor 
sau acordarea de asistență persoanelor 
vârstnice. Din aceste motive, prezenta 
directivă subliniază necesitatea de a se 
acorda o importanță sporită ciclului de 
viață atunci când se calculează costurile 
și primele, în special în cazul femeilor.

Or. fr

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) îngrijirile medicale au un caracter 
echitabil, ceea ce înseamnă că bărbații și 
femeile beneficiază de tratament în 
condiții de egalitate în cazul în care au 
nevoi comune, abordând totodată 
diferențele specifice în mod echitabil.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru de afiliere asigură 
mecanisme de furnizare de informații la 

(1) Statul membru de afiliere asigură 
mecanisme de furnizare de informații la 
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cerere către pacienți referitoare la 
beneficierea de asistență medicală într-un 
alt stat membru, precum și la termenii și 
condițiile aplicabile, printre altele, de 
fiecare dată când există efecte adverse 
survenite în urma asistenței medicale 
primite în alt stat membru.

cerere către pacienți referitoare la 
beneficierea de asistență medicală într-un 
alt stat membru, precum și la termenii și 
condițiile aplicabile, printre altele, de 
fiecare dată când există efecte adverse 
survenite în urma asistenței medicale 
primite în alt stat membru, condițiile care 
permit un tratament administrat în faza 
de urmărire a evoluției bolii de către 
cadrele sanitare în statul membru de 
afiliere, precum și rambursarea.

Or. fr
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