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B8-0097/4

Pozměňovací návrh 4
Marijana Petir
za skupinu PPE
Návrh usnesení
B8-0097/2019
Daniela Aiuto
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu
současnému výskytu dalších nemocí
Návrh usnesení
Bod odůvodnění L
Návrh usnesení

Pozměňovací návrh

L.
vzhledem k tomu, že každá žena
musí mít všeobecný a rovnoprávný přístup
ke zdravotním službám, zejména v oblasti
screeningu, ošetření a bezplatné a vysoce
kvalitní podpory ve fázi po skončení léčby,
a to bez ohledu na místo bydliště, sociální
postavení, povolání, kulturu nebo
jakékoliv jiné faktory; vzhledem k tomu,
že tak tomu však ve skutečnosti není a
stále více žen čelí potížím nebo nemohou
využívat těchto služeb z důvodu politik
úsporných opatření a jejich dopadu na
veřejné zdravotnictví v členských státech;

L.
vzhledem k tomu, že každý člověk,
který trpí rakovinou a dalšími
onemocněními, jež s ní souvisejí, musí mít
rovnoprávný přístup ke screeningu,
ošetření a cenově dostupné, vysoce
kvalitní podpoře ve fázi po skončení léčby;
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B8-0097/5

Pozměňovací návrh 5
Marijana Petir
za skupinu PPE
Návrh usnesení
B8-0097/2019
Daniela Aiuto
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu
současnému výskytu dalších nemocí
Návrh usnesení
Bod odůvodnění V
Návrh usnesení

Pozměňovací návrh

V.
vzhledem k tomu, že na zdraví mají
vliv faktory životního prostředí, přičemž
některé známé karcinogeny přispívají k
vyššímu riziku, a to zvláště u žen;

V.
vzhledem k tomu, že na zdraví mají
vliv faktory životního prostředí, přičemž
některé známé karcinogeny přispívají k
vyššímu riziku u žen i mužů;
Or. en
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B8-0097/6

Pozměňovací návrh 6
Marijana Petir
za skupinu PPE
Návrh usnesení
B8-0097/2019
Daniela Aiuto
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu
současnému výskytu dalších nemocí
Návrh usnesení
Bod 4
Návrh usnesení

Pozměňovací návrh

4.
zdůrazňuje, že k vypracování
účinné strategie EU proti rakovině může
přispět spolupráce na evropské úrovni
spolu s účinným využitím fondů EU;
vyzývá Komisi, aby prozkoumala politické
trendy v různých zemích v oblasti péče o
pacienty s nádorovými onemocněními, jež
postihují převážně ženy, s cílem určit,
které politické přístupy vedou k nejvyšším
mírám přežití rakoviny, a s cílem předložit
doporučení členským státům ohledně
vytváření a podpory vysoce kvalitních
systémů péče o pacienty s rakovinou,
která budou uvádět normy pro programy
screeningu rakoviny v EU, jež budou
společné pro všechny členské státy;
vyzývá proto Komisi, aby sloužila jako
platforma pro výměnu osvědčených
postupů mezi členskými státy, pokud jde o
modely péče o pacienty s rakovinou a
normy pro programy léčby rakoviny, jež
budou uzpůsobeny individuální situaci a
finančním možnostem s cílem vytvořit
synergie, pokud jde o řešení společných
výzev;

4.
zdůrazňuje, že zatímco
odpovědnost za organizaci systémů
zdravotnictví a za poskytování dlouhodobé
zdravotní péče spočívá na jednotlivých
členských státech, spolupráce na evropské
úrovni spolu s účinným využitím fondů EU
může přispět k vypracování účinné
strategie EU pro boj proti rakovině a s ní
souvisejícímu současnému výskytu dalších
nemocí, a to prostřednictvím podpory a
doplňování opatření přijímaných na
regionální a vnitrostátní úrovni a pomoci
členským státům s řešením společných
problémů; vyzývá proto Komisi, aby
sloužila jako platforma pro výměnu
osvědčených postupů mezi členskými
státy, pokud jde o modely péče o pacienty s
rakovinou a normy pro programy léčby
rakoviny, jež budou uzpůsobeny
individuální situaci a finančním
možnostem s cílem vytvořit synergie,
pokud jde o řešení společných výzev;
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