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Tarkistus 4
Marijana Petir
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0097/2019
Daniela Aiuto
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta
Toimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä 
esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. katsoo, että kaikilla naisilla on 
oltava yleiset ja yhtäläiset mahdollisuudet 
saada terveyspalveluja, erityisesti 
seulontaa, hoitoa sekä ilmaista ja 
korkealaatuista hoidon jälkeistä tukea 
riippumatta asuinpaikastaan, sosiaalisesta 
asemastaan, ammatistaan, kulttuuristaan 
tai muusta tekijästä; toteaa, että tämä ei 
kuitenkaan toteudu vaan yhä useammilla 
naisilla on vaikeuksia tai he jäävät näiden 
terveyspalvelujen ulkopuolelle 
säästötoimien ja niiden jäsenvaltioiden 
julkiseen terveydenhuoltoon kohdistuvien 
vaikutusten vuoksi;

L. katsoo, että kaikilla naisilla ja 
miehillä, joilla on syöpä ja sen yhteydessä 
esiintyviä muita sairauksia, on oltava 
yleiset ja yhtäläiset mahdollisuudet saada 
seulontaa, hoitoa sekä kohtuuhintaista ja 
korkealaatuista hoidon jälkeistä tukea;
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Tarkistus 5
Marijana Petir
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0097/2019
Daniela Aiuto
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta
Toimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä 
esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan V kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

V. ottaa huomioon, että 
ympäristötekijät vaikuttavat terveyteen, 
sillä tietyt tunnetut karsinogeenit 
kasvattavat osaltaan riskiä, erityisesti 
naisten kohdalla;

V. ottaa huomioon, että 
ympäristötekijät vaikuttavat terveyteen, 
sillä tietyt tunnetut karsinogeenit 
kasvattavat osaltaan riskiä sekä miesten 
että naisten kohdalla;
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Tarkistus 6
Marijana Petir
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0097/2019
Daniela Aiuto
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta
Toimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä 
esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että Euroopan tason 
yhteistyö yhdessä EU:n varojen tehokkaan 
käytön kanssa voi edistää tehokkaan EU:n 
syöpästrategian kehittämistä; kehottaa 
komissiota tutkimaan politiikan 
suuntauksia sellaisten syöpäsairauksien 
hoidossa, joista kärsivät pääasiassa naiset 
eri maissa, jotta voidaan määrittää, millä 
toimintamalleilla voidaan saavuttaa 
parhaat eloonjäämisasteet, ja antamaan 
jäsenvaltioille suosituksia sellaisten 
korkealaatuisten syöpien 
hoitojärjestelmien luomisesta ja 
tukemisesta, joihin liitetään 
syöpäseulontaohjelmia EU:ssa koskevia 
standardeja, jotka olisivat yhteisiä kaikille 
jäsenvaltioille; kehottaa siksi komissiota 
toimimaan foorumina, jolla voidaan 
vaihtaa jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä, 
jotka koskevat syövän hoitomalleja ja 
syöpäohjelmia koskevia standardeja, jotka 
on räätälöity yksittäisten tilanteiden ja 
taloudellisten mahdollisuuksien mukaan, 
jotta voidaan luoda synergioita yhteisiin 
haasteisiin vastaamiseksi;

4. painottaa, että vaikka yksittäiset 
jäsenvaltiot ovat vastuussa 
terveydenhuoltojärjestelmien 
organisoinnista ja pitkäaikaishoidon 
tarjoamisesta, Euroopan tason yhteistyö 
yhdessä EU:n varojen tehokkaan käytön 
kanssa voivat auttaa kehittämään syöpää 
ja sen yhteydessä esiintyviä muita 
sairauksia koskevaa tehokasta EU:n 
strategiaa tukemalla ja täydentämällä 
alueellisella ja kansallisella tasolla 
toteutettuja toimia ja auttamalla 
jäsenvaltioita puuttumaan yhteisiin 
haasteisiin; kehottaa siksi komissiota 
toimimaan foorumina, jolla voidaan 
vaihtaa jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä, 
jotka koskevat syövän hoitomalleja ja 
syöpäohjelmia koskevia standardeja, jotka 
on räätälöity yksittäisten tilanteiden ja 
taloudellisten mahdollisuuksien mukaan, 
jotta voidaan luoda synergioita yhteisiin 
haasteisiin vastaamiseksi;
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