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Muudatusettepanek 4
Marijana Petir
fraktsiooni PPE nimel

Resolutsiooni ettepanek B8-0097/2019
Daniela Aiuto
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel
Poliitilised ülesanded ja strateegiad võitluses naiste vähkkasvajate ja nendega kaasnevate 
haigustega

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L. arvestades, et igal naisel peab 
olema üldine ja ühetaoline juurdepääs 
tervishoiuteenustele, eelkõige 
sõeluuringutele, ravile ning tasuta ja 
kvaliteetsele ravijärgsele toele sõltumata 
tema elukohast, sotsiaalsest staatusest, 
elukutsest, kultuurilisest kuuluvusest või 
mis tahes muust tegurist; arvestades, et 
tegelikult see siiski nii ei ole ning üha 
suuremal hulgal naistest on raskusi või 
nad jäävad nendest tervisehoiuteenustest 
kõrvale, kuna liikmesriigid rakendavad 
kokkuhoiumeetmeid, mis mõjutavad 
tervishoiusektorit;

L. arvestades, et igal naisel ja mehel, 
kellel on vähkkasvaja ja kaasnevad 
terviseprobleemid, peab olema võrdne 
juurdepääs sõeluuringutele, ravile ning 
taskukohasele ja kvaliteetsele ravijärgsele 
toele;
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Muudatusettepanek 5
Marijana Petir
fraktsiooni PPE nimel

Resolutsiooni ettepanek B8-0097/2019
Daniela Aiuto
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel
Poliitilised ülesanded ja strateegiad võitluses naiste vähkkasvajate ja nendega kaasnevate 
haigustega

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus V

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

V. arvestades, et keskkonnategurid 
mõjutavad tervist, kuna teatavad 
teadaolevad kantserogeenid suurendavad 
haigestumise ohtu, eriti naistel;

V. arvestades, et keskkonnategurid 
mõjutavad tervist, kuna teatavad 
teadaolevad kantserogeenid suurendavad 
haigestumise ohtu naistel ja meestel;
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Muudatusettepanek 6
Marijana Petir
fraktsiooni PPE nimel

Resolutsiooni ettepanek B8-0097/2019
Daniela Aiuto
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel
Poliitilised ülesanded ja strateegiad võitluses naiste vähkkasvajate ja nendega kaasnevate 
haigustega

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et Euroopa tasandi koostöö 
koos ELi vahendite tõhusa kasutamisega 
võib kaasa aidata ELi efektiivse 
vähivastase strateegia väljatöötamisele; 
kutsub komisjoni üles uurima eri riikides 
esinevaid poliitilisi suundumusi peamiselt 
naisi puudutavate vähiliikide ravis, et teha 
kindlaks, millistest poliitilistest 
tegevusalustest lähtudes on võimalik 
saavutada kõige parem ellujäämusmäär, 
ning kutsub üles andma liikmesriikidele 
soovitusi kvaliteetsete vähiravisüsteemide 
loomiseks ja toetamiseks, kusjuures vähi 
sõeluuringute programmide standardid 
peaksid ELis olema kõigile 
liikmesriikidele ühised; palub komisjonil 
toimida sel eesmärgil platvormina 
liikmesriikide vahel vähiravimudelite ning 
konkreetsete olude ja finantsvõimete 
kohaselt kohandatud vähivastaste 
programmide standardite vallas parimate 
tavade vahetamiseks, et luua sünergiat 
ühiste probleemide lahendamisel;

4. rõhutab, et kuigi 
tervishoiusüsteemi korraldus ja 
pikaajalise tervishoiuteenuse pakkumine 
on liikmesriikide vastutusalas, võib 
Euroopa tasandi koostöö koos ELi 
vahendite tõhusa kasutamisega kaasa 
aidata ELi efektiivse vähivastase ja 
kaasnevate haiguste vastase strateegia 
väljatöötamisele, toetades ja täiendades 
piirkondlikul ja riiklikul tasandil 
võetavaid meetmeid ning aidates 
liikmesriikidel ühiseid probleeme 
lahendada; palub komisjonil toimida sel 
eesmärgil platvormina liikmesriikide vahel 
vähiravimudelite ning konkreetsete olude 
ja finantsvõimete kohaselt kohandatud 
vähivastaste programmide standardite 
vallas parimate tavade vahetamiseks, et 
luua sünergiat ühiste probleemide 
lahendamisel;

Or. en


