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Amendamentul 4
Marijana Petir
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B8-0097/2019
Daniela Aiuto
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Probleme de politică și strategii de combatere a cancerului și a bolilor asociate la femei

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât fiecare femeie trebuie să 
beneficieze de acces universal și egal la 
serviciile de sănătate, în special la servicii 
medicale de depistare, tratament și 
asistență post-terapie gratuite și de înaltă 
calitate, indiferent de locul său de 
reședință, statut social, profesie, cultură 
sau orice alt factor; întrucât, cu toate 
acestea, în realitate nu se întâmplă astfel, 
din ce în ce mai multe femei 
confruntându-se cu dificultăți sau fiind 
excluse de la aceste servicii de sănătate 
din cauza politicilor de austeritate și a 
impactului lor asupra sectorului sănătății 
publice din statele membre;

L. întrucât fiecare femeie și bărbat 
care suferă de cancer sau boli asociate 
trebuie să beneficieze de acces egal la 
servicii de depistare, tratament și asistență 
post-terapie cu un cost accesibil și de 
înaltă calitate;
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Amendamentul 5
Marijana Petir
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B8-0097/2019
Daniela Aiuto
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Probleme de politică și strategii de combatere a cancerului și a bolilor asociate la femei

Propunere de rezoluție
Considerentul V

Propunerea de rezoluție Amendamentul

V. întrucât factorii de mediu au un 
efect asupra sănătății, anumiți agenți 
cancerigeni cunoscuți contribuind la 
creșterea riscului, în special în cazul 
femeilor;

V. întrucât factorii de mediu au un 
efect asupra sănătății, anumiți agenți 
cancerigeni cunoscuți contribuind la 
creșterea riscului în rândul femeilor și 
bărbaților;
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Amendamentul 6
Marijana Petir
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B8-0097/2019
Daniela Aiuto
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Probleme de politică și strategii de combatere a cancerului și a bolilor asociate la femei

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că cooperarea la nivel 
european, împreună cu utilizarea eficientă 
a fondurilor UE poate contribui la 
elaborarea unei strategii eficiente a UE de 
luptă împotriva cancerului; invită Comisia 
să analizeze tendințele politicilor în 
domeniul tratării tipurilor de cancer care 
afectează în mod predominant femeile din 
diferite țări, să identifice care dintre 
abordări oferă cea mai bune rată de 
supraviețuire și să facă recomandări 
statelor membre cu privire la crearea și 
sprijinirea unor sisteme de tratare a 
cancerului de înaltă calitate, în cadrul 
cărora programele de depistare să aibă 
aceleași standarde în toate statele 
membre; invită, prin urmare, Comisia să 
servească drept platformă pentru schimbul 
de bune practici între statele membre în 
ceea ce privește modelele și standardele de 
tratament al cancerului adaptate la situațiile 
și la capacitățile financiare ale fiecărui stat 
în parte, pentru a crea sinergii în 
soluționarea problemelor comune;

4. subliniază că, deși 
responsabilitatea pentru organizarea 
sistemelor de asistență medicală și pentru 
furnizarea de servicii de îngrijire pe 
termen lung revine fiecărui stat membru 
în parte, cooperarea la nivel european, 
împreună cu utilizarea eficientă a 
fondurilor UE poate contribui la elaborarea 
unei strategii eficiente a UE de luptă 
împotriva cancerului și a bolilor asociate 
prin sprijinirea și completarea măsurilor 
adoptate la nivel regional și național și 
poate ajuta statele membre să rezolve 
probleme comune; invită, prin urmare, 
Comisia să servească drept platformă 
pentru schimbul de bune practici între 
statele membre în ceea ce privește 
modelele și standardele de tratament al 
cancerului adaptate la situațiile și la 
capacitățile financiare ale fiecărui stat în 
parte, pentru a crea sinergii în soluționarea 
problemelor comune;

Or. en


