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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban). Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és ellenőrzését is magában 
foglaló betegbiztonságról szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról
(COM(2008)0837 – C6-0032/3009 – 2009/0003(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanács számára készített javaslatára (COM(2008)0837),

– tekintettel az EK-Szerződés 152. cikkének (4) bekezdésére, amelynek értelmében 
konzultációt folytatott a Tanáccsal (C6-0032/3009),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 
jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A6-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek következtében módosítsa a javaslatát az EK-Szerződés 
250. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Ajánlási javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EU tagállamaiban a kórházba 
szállított betegek becslések szerint 8-12%-
ánál jelentkeznek be nemkívánatos 
események az egészségügyi ellátás során.

(2) Az EU tagállamaiban a kórházba 
szállított betegek becslések szerint 8-12%-
ánál jelentkeznek be nemkívánatos 
események az egészségügyi ellátás során, 
ami a kórházba szállított betegek közül 
hozzávetőleg 6,7 és 15 millió főt érint, és 
több mint 37 millió olyan beteget, akik 
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primer egészségügyi ellátásokat vettek 
igénybe.

Or. fr

Indokolás

Fontos pontosítani és tudomásul venni, hogy e probléma kiterjedt és közegészségügyi 
következményei vannak.

Módosítás 2

Ajánlási javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az egészségügyi ellátással összefüggő 
fertőzések a becslések szerint átlagosan 
minden huszadik beteget érintik, vagyis 
évente 4,1 millió beteget az Európai 
Unióban, és évente 37 000 beteg hal meg 
az ilyen fertőzések következményei miatt.

Or. fr

Indokolás

Fontos emlékeztetni arra, hogy az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések a 
leggyakoribb és legkárosabb nem szándékos károkozási okok között szerepelnek.

Módosítás 3

Ajánlási javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A megítélés szerint az egészségügyi
ellátásokkal összefüggő nem kívánatos 
események között az egészségügyi 
ellátással összefüggő fertőzések könnyen 
elkerülhetők. A tagállamoknak eszközöket 
kell létrehozniuk annak érdekében, hogy 
20%-kal csökkenjen Európában a nem 
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kívánatos események által évente érintett 
személyek száma.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Bizottság vizsgálatai szerint a nem kívánatos események éves számának 20%-os 
csökkenése elképzelhető, mert a fertőzések elleni küzdelem eljárásait jól kézben tartják és 
gyorsan létrehozhatóak. Az egészségügyi ellátásokkal összefüggő fertőzések évente 37 000 
ember halálát okozzák. Mindenképpen meg kell tehát jelölni egy olyan csökkentési célkitűzést, 
amelyet a tagállamoknak 2015-ig el kell érniük.

Módosítás 4

Ajánlási javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az olyan információs és 
kommunikációs technológiai eszközök, 
mint az elektronikus egészségügyi 
nyilvántartó rendszerek vagy az e-receptek 
– például a potenciális 
gyógyszerkölcsönhatások vagy 
gyógyszerallergiák rendszeres szűrésével –
jelentősen hozzájárulhatnak a 
betegbiztonság javulásához.

(11) Az olyan információs és 
kommunikációs technológiai eszközök, 
mint az elektronikus egészségügyi 
nyilvántartó rendszerek vagy az e-receptek 
– például a potenciális 
gyógyszerkölcsönhatások vagy 
gyógyszerallergiák rendszeres szűrésével –
jelentősen hozzájárulhatnak a 
betegbiztonság javulásához, amint azt a 
Bizottság az elektronikus egészségügyi 
nyilvántartó rendszerek határokon 
átnyúló átjárhatóságáról szóló 2008. 
július 2-i ajánlásában elismerte1.
1 HL L 190., 2008.7.18., 37. o.

Or. fr
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Módosítás 5

Ajánlási javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az egészségügyi ellátással összefüggő 
fertőzésekről kevés adat áll rendelkezésre 
ahhoz, hogy egyfelől a felügyeleti 
hálózatok alapján érdemi összehasonlítást 
lehessen végezni az intézmények között, 
másfelől az egészségügyi ellátással 
összefüggő patogének epidemiológiáját 
felügyelni lehessen, valamint hogy 
értékelni és irányítani lehessen az 
egészségügyi ellátással összefüggő 
fertőzések megelőzésére és ellenőrzésére 
vonatkozó szakpolitikákat. Ezért az 
egészségügyi intézmények szintjén, 
valamint regionális és nemzeti szinten 
felügyeleti rendszereket kell létrehozni 
vagy a meglévőket meg kell erősíteni.

(15) Az egészségügyi ellátással összefüggő 
fertőzésekről kevés adat áll rendelkezésre 
ahhoz, hogy egyfelől a felügyeleti 
hálózatok alapján érdemi összehasonlítást 
lehessen végezni az intézmények között, 
másfelől az egészségügyi ellátással 
összefüggő patogének epidemiológiáját 
felügyelni lehessen, valamint hogy 
értékelni és irányítani lehessen az 
egészségügyi ellátással összefüggő 
fertőzések megelőzésére és ellenőrzésére 
vonatkozó szakpolitikákat. Ezért az 
egészségügyi intézmények szintjén, 
valamint regionális és nemzeti szinten 
felügyeleti rendszereket kell létrehozni 
vagy a meglévőket meg kell erősíteni. A 
regionális, nemzeti és európai szintű 
információgyűjtés javítása 
megkönnyíthetné a közvetlen 
összefüggések megállapítását a betegek 
biztonsága érdekében létrehozott 
politikák, rendszerek és struktúrák 
minősége, valamint az e területen elért 
eredmények között.

Or. fr

Indokolás

Az ellenőrző rendszerek javítása szükséges annak érdekében, hogy teljesebb adatokat kapjunk 
az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekről, és hogy összefüggések legyenek 
megállapíthatóak a létrehozott politikák, rendszerek és struktúrák, valamint az elért 
eredmények között. Ez lehetővé teszi majd a betegeknek nyújtott ellátások javítását és a 
kórházi fertőzések visszaszorítását.
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Módosítás 6

Ajánlási javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Szükséges, hogy a tagállamok 
képesek legyenek az egészségügyi 
ellátással összefüggő fertőzések által 
sújtott betegek számának csökkentésére. A 
különféle elképzelhető eszközök között 
szerepel, hogy több, a fertőzések 
ellenőrzése terén szakképzett nővért vagy 
szakápolót kell alkalmazni.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Bizottság vizsgálatai szerint közel 8 700, a fertőzések ellenőrzése terén 
szakképzett szakápoló és ápolónő alkalmazására van szükség, az egészségügyi ellátásokkal 
összefüggő fertőzések gyors és hatékony visszaszorítása érdekében. Az ideális arány 250 
kórházi ágyanként egy egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekre szakosodott ápoló/nő.

Módosítás 7

Ajánlási javaslat
I rész – 1 a fejezet (új) - cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. CSÖKKENTÉSI CÉLKITŰZÉSEK

Or. fr

Módosítás 8

Ajánlási javaslat
I rész – 1 a fejezet (új) - 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) A tagállamoknak eszközöket kellene 
létrehozniuk annak érdekében, hogy 20%-
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kal csökkenjen Európában az 
egészségügyi ellátásokkal összefüggő nem 
kívánatos események által évente érintett 
személyek száma, ami a célkitűzés szerint 
az évi esetek számának 900 000-rel 
történő csökkentését jelenti 2015-ig.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság vizsgálatai szerint a nem kívánatos események éves számának 900 000 esettel való 
csökkentése elképzelhető, mert a fertőzések elleni küzdelem eljárásait jól kézben tartják és 
gyorsan létrehozhatóak. Az egészségügyi ellátásokkal összefüggő fertőzések évente 37 000 
ember halálát okozzák. Mindenképpen meg kell tehát jelölni egy olyan csökkentési célkitűzést, 
amelyet a tagállamoknak 2015-ig el kell érniük.

Módosítás 9

Ajánlási javaslat
I rész – 1 a fejezet (új) - 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) A tagállamoknak a különféle eszközök 
között tervbe kellene venniük fertőzések 
ellenőrzésére szakosodott ápolók és 
ápolónők felvételét, azzal a célkitűzéssel, 
hogy 2015-re minden 250 kórházi ágyra 
jusson egy ápoló vagy ápolónő. 

Or. fr

Indokolás

A Bizottság vizsgálatai szerint közel 8 700, a fertőzések ellenőrzése terén szakképzett
szakápoló és ápolónő alkalmazására van szükség az egészségügyi ellátásokkal összefüggő 
fertőzések gyors és hatékony visszaszorítása érdekében. Az ideális arány 250 kórházi 
ágyanként egy egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekre szakosodott ápoló/nő.
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Módosítás 10

Ajánlási javaslat
I rész – II fejezet – 1 pont - a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) saját területükön kijelölik a 
betegbiztonságért felelős illetékes 
hatóságot vagy hatóságokat;

a) regionális és nemzeti szinten kijelölik a 
betegbiztonságért felelős illetékes 
hatóságot vagy hatóságokat;

Or. fr

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy az egészségügy ellenőrzéséért felelős illetékes hatóságnak a 
közigazgatás megfelelő fokán kell állnia. Egyes tagállamokban nemzeti hatóságokról van szó.

Módosítás 11

Ajánlási javaslat
I rész – III fejezet – 1 pont - b bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az egészségügyi intézmények szintjén 
megerősítik a fertőzések megelőzését és 
ellenőrzését;

(b) az egészségügyi intézmények szintjén 
megerősítik a fertőzések megelőzését és 
ellenőrzését, továbbá garantálják a 
tisztaság és higiénia, illetve szükség esetén 
a csíramentesség legmagasabb szintjét:

i) a betegek fogadásához és 
tartózkodásához kapcsolódó eszközök
tekintetében;

ii) az orvosi és paramedicinális eszközök, 
a betegeket kiszolgáló elektromos orvosi
berendezések és a gyógyszerek szétosztási 
folyamata tekintetében;

iii) a betegek ellátását szolgáló 
tisztálkodási felszerelések esetében;

Or. fr
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Indokolás

A nosocomiális fertőzések megelőzése érdekében a tisztaság, a higiénia és szükség esetén a 
csíramentesség lehető legmagasabb szintjét kell biztosítani minden olyan eszköz esetében, 
amellyel a betegek kapcsolatba kerülnek.

Módosítás 12

Ajánlási javaslat
I rész – III fejezet – 1 pont - d bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) tagállami szinten és az egészségügyi 
intézmények szintjén is megerősítik az 
egészségügyi dolgozók oktatását és 
képzését;

(d) tagállami szinten és az egészségügyi 
intézmények szintjén is megerősítik az 
egészségügyi dolgozók és a 
paramedicinális személyzet oktatását és 
képzését, külön figyelmet fordítva a 
nosocomiális fertőzésekre és a vírusok 
antibiotikumokkal szembeni ellenállására;

Or. fr

Indokolás

A vírusok antibiotikumokkal szembeni ellenállása az egyik fő oka a nosocomiális 
fertőzéseknek, és ennek az egészségügyi dolgozók képzésének minden szintjén meghatározó 
elemként kell megjelennie. A nosocomiális fertőzések csökkentése érdekében alapos és 
folyamatos képzést kell biztosítani az egészségügyi intézményekben dolgozó teljes személyzet
számára.

Módosítás 13

Ajánlási javaslat
I rész – III fejezet – 1 pont - e bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) javítják a betegeknek nyújtott 
tájékoztatást;

(e) javítják a betegeknek nyújtott 
tájékoztatást a szociális-egészségügyi 
hálózaton keresztül, valamint a sajtóban, 
a rádióban, a televízióban és az interneten 
megjelenő rendszeres tájékoztató 
kampányok révén;

Or. fr
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Indokolás

Lényeges, hogy a hibák és a nosocomiális fertőzések elkerülése érdekében biztosított legyen a 
betegek teljes körű tájékoztatása a kockázatokról, a biztonsági szintekről és a hatályos 
intézkedésekről. Fontos tehát rendszeres tájékoztató kampányok szervezése a különböző 
médiatípusok igénybe vételével.

Módosítás 14

Ajánlási javaslat
I rész – III fejezet – 1 pont - f bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) támogatják a kutatásokat. (f) támogatják a kutatásokat, többek között 
a nanotechnológiákés a nanoanyagok 
lehetséges orvosi alkalmazásai terén.

Or. fr

Indokolás

A nanotechnológiák és a nanoanyagok számos alkalmazása közül azok, amelyek az 
egészségügy területére vonatkoznak, a legígéretesebbek közé tartoznak. Például a kórházak 
építésében használt anyagok felületi nanostruktúráinak módosítás a nagyobb tisztaság vagy 
sterilitás érdekében fontos eszköz lehet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések elleni 
küzdelemben.

Módosítás 15

Ajánlási javaslat
II rész - cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II. RÉSZ A BIZOTTSÁG JELENTÉSE II. RÉSZ: A BIZOTTSÁG FELLÉPÉSEI

Or. fr

Indokolás
A nanotechnológiák és a nanoanyagok számos alkalmazása közül azok, amelyek az 
egészségügy területére vonatkoznak, a legígéretesebbek közé tartoznak. Például a kórházak 
építésében használt anyagok felületi nanostruktúráinak módosítása a nagyobb tisztaság vagy 
sterilitás érdekében fontos eszköz lehet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések elleni 
küzdelemben.
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Módosítás 16

Ajánlási javaslat
II rész – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A WHO által 2002-ben elkészített, a 
nosocomiális fertőzések megelőzéséről 
szóló gyakorlati útmutató1 alapján a 
Bizottság dolgozzon ki a nosocomiális 
fertőzések megelőzéséről szóló 
dokumentumot a betegek számára.
1WHO, Gyakorlati útmutató a 
nosocomiális fertőzések megelőzéséről, 
első kiadás, 2002. december (2008-ban 2. 
kiadásban is megjelent)

Or. fr

Indokolás

Az Egészségügyi Világszervezet által 2003-ban kidolgozott, az ellátó intézményeken belül a 
fertőzések ellenőrzését szolgáló gyakorlati útmutatások igen hasznos eszközöknek bizonyultak. 
Mindazonáltal címzettjeik az egészségügyi dolgozók. A nosocomiális fertőzések elleni 
küzdelemben fontosnak bizonyulhat egy külön a betegeknek szánt európai dokumentum, mely 
hozzásegíthetné a betegeket az alapvető kompetenciák megszerzéséhez a betegek biztonsága 
terén.

Módosítás 17

Ajánlási javaslat
1 melléklet – 1 sor – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan esemény, amelynek 
eredményeképpen a beteget kár éri. E kár 
következtében gyengül a teststruktúra, 
illetve a testfunkció és/vagy 
eredményeképpen káros hatások lépnek fel.

Az orvosi ellátás során bekövetkezett 
olyan esemény, amelynek 
eredményeképpen a beteget kár éri. E kár 
következtében állandó vagy átmeneti 
jelleggel gyengül a teststruktúra, illetve a 
testfunkció és/vagy eredményeképpen 
káros hatások lépnek fel.

Or. fr
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Indokolás

A nem kívánatos események között meg kell említeni a teststruktúra állandó vagy átmeneti 
jellegű leromlását is.

Módosítás 18

Ajánlási javaslat
2 melléklet – 1 rész – 7 pont – a a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a kutatás ösztönzésével, többek között 
a nanotechnológiák és a nanoanyagok 
alkalmazása terén.

Or. fr

Indokolás

A nanotechnológiák és a nanoanyagok számos alkalmazása közül azok, amelyek az 
egészségügy területére vonatkoznak, a legígéretesebbek közé tartoznak. Például a kórházak 
építésében használt anyagok felületi nanostruktúráinak módosítása a nagyobb tisztaság vagy 
sterilitás érdekében fontos eszköz lehet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések elleni 
küzdelemben.
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INDOKOLÁS

Az ellátás minősége Európában folyamatosan javul az orvostudomány állandó fejlődésének 
köszönhetően, amin lehetővé teszi többek között a kórházi kezelés időtartamának jelentős 
lerövidítését vagy akár annak elkerülését is.

Mindazonáltal az orvosi beavatkozások bizonyos esetekben károsíthatják a betegek 
egészségét. Míg egyes nem kívánatos hatások a beavatkozások vagy a gyógyszerek valódi 
kockázataival függenek össze, addig más hatásokat elkerülhető orvosi hibák vagy az orvosi 
beavatkozás helyszínén fellépő fertőzések váltanak ki.

Az Európai Bizottság vizsgálatai szerint az Európai Unió tagállamaiban kórházba kerülő
betegek 8-12%-ánál jelentkeznek nem kívánatos hatások. Ez számszerűen 6,7-15 millió 
kórházba került beteget jelent. Ehhez hozzáadódik még évente mintegy 37 millió olyan beteg, 
aki alapszintű egészségügyi ellátást vesz igénybe, és az elvégzett ellátással közvetlenül 
összefüggő nem kívánatos hatásokat szenved el.

Az ellátással összefüggő leggyakoribb nem kívánatos hatások között vannak a kórházakban és 
más egészségügyi ellátó helyeken szerzett fertőzések. E fertőzések a kórházba került betegek 
közül körülbelül minden huszadikat érintik, évente összesen 1,4 millió beteget. 

Még ennél is aggasztóbb az, hogy a nosocomiális fertőzések évente mintegy 37 000 ember 
halálát okozzák, és a leggyakoribb és legkárosabb nem szándékos károkozások közé 
tartoznak.

A nosocomiális fertőzések kialakulását és terjedését elősegítő tényezők között említendő:
 a vírusok antibiotikumokkal szembeni ellenállásának kialakulása
 a foglalt ágyak magas száma
 a betegek átirányítása gyakoribbá vált
 a betegeket kiszolgáló személyzet elégtelen létszáma
 a kézre vonatkozó higiéniai szabályok és a fertőzések megelőzését célzó különböző 

gyakorlatok nem elégséges betartása
 az eszközök nem megfelelő használata.

Az esetek többségében az ellátáshoz általában véve, és különösen a nosocomiális 
fertőzésekhez kapcsolódó nem kívánatos hatások elkerülhetőek. Évente a betegek 8-12%-a 
szenved az ellátásához kapcsolódó nem kívánatos hatásoktól, és ezt a számot lehet és kell is 
csökkenteni.

Ezért az Európai Uniónak és tagállamoknak – regionális, nemzeti és európai szintű 
információgyűjtés révén – először is fel kellene mérniük azt, hogy milyen mélységű ez a 
jelenség. Az adatok segítségével biztosabban kimutathatók az összefüggések a politikák, a 
létrehozott rendszerek és struktúrák minősége, valamint a betegek biztonságának javítása 
terén elért eredmények között.

Az is fontos, hogy a tagállamok világos célkitűzéseket támaszthassanak a polgáraiknak 
nyújtott ellátások javítása terén. Kívánatos, hogy az ellátásokkal összefüggő fertőzések száma 
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2015-ig 20%-kal csökkenjen, amely elképzelhető cél, mivel a fertőzések elleni küzdelem 
eljárásai jól ismertek és gyorsan megvalósíthatóak. A közegészség az elsődleges javak közé 
tartozik és jog is. Az ellátások következtében kapott fertőzések miatti halálesetek száma 
évente 37 000, ami túl magas, és elfogadhatatlan az Európai Unió polgárai számára.

Annak érdekében, hogy 2015-ig sikerüljön elérni a fertőzések számának évi 900 000-rel való 
csökkentését (20%-os csökkentés), a tagállamoknak és az európai intézményeknek a saját 
hatásköreiken belül létre kell hozniuk a szükséges eszközöket. A többi politika közül 
elsősorban elképzelhető:

 a fertőzések ellenőrzésére szakosodott ápolók és ápolónők számának növelése;
 az egészségügyi dolgozók és a paramedicinális dolgozók oktatásának és képzésének 

támogatása, különös figyelmet szentelve a nosocomiális fertőzésekre és az azokat 
okozó vírusok antibiotikumokkal szembeni ellenállására;

 az e területen végzett kutatások támogatása, megkülönböztetett figyelmet fordítva az 
új technológiákra.

Az európai intézményeknek, és elsősorban a Bizottságnak – a szubszidiaritás elvének 
tiszteletben tartásával – fontos szerepet kell vállalniuk e területen, az adatok és a legjobb 
gyakorlatok cseréjének megkönnyítése érdekében. Az előadó különösen kívánatosnak tartja, 
hogy a Bizottságot kérjék fel egy, a nosocomiális fertőzések megelőzéséről szóló 
dokumentum kidolgozására a betegek számára, és e dokumentumnak a Parlament és a Tanács 
elé terjesztésére

Összefoglalásképpen az előadó a konkrét és gyors válaszok szükségességére kívánja helyezni 
a hangsúlyt, mely válaszok alkalmasak a nosocomiális fertőzések célzott és tartós 
csökkentésére Európában. Úgy véli, hogy a tagállamok számára célkitűzéseket kell felállítani, 
még akkor is, ha ezek nem kötelezőek. Megítélése szerint a Bizottságot fel kell kérni rá, hogy 
készítsen jelentést a tagállamok és az Európai Unió által az e területen 3 év alatt elért 
eredményekről.


