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11.2.2019 B8-0097/4

Pozmeňujúci návrh 4
Marijana Petir
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia B8-0097/2019
Daniela Aiuto
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Politické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým 
ochoreniam

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže každá žena musí mať 
univerzálny a rovnaký prístup k 
zdravotným službám, najmä ku 
kontrolným prehliadkam, liečbe a 
bezplatnej a vysokokvalitnej starostlivosti 
po liečbe, bez ohľadu na bydlisko, 
sociálne postavenie, povolanie, kultúru 
alebo akýkoľvek iný faktor; keďže v 
dôsledku úsporných politík a ich vplyvu 
na sektor verejného zdravotníctva v 
členských štátoch je realita odlišná a 
čoraz viac žien sa stretáva s ťažkosťami 
alebo je z týchto služieb vylúčených;

L. keďže každá žena a každý muž 
trpiaci rakovinovým ochorením a 
pridruženými ochoreniami musia mať 
rovnaký prístup ku kontrolným 
prehliadkam, k liečbe a k cenovo dostupnej 
a vysokokvalitnej starostlivosti po liečbe;
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11.2.2019 B8-0097/5

Pozmeňujúci návrh 5
Marijana Petir
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia B8-0097/2019
Daniela Aiuto
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Politické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým 
ochoreniam

Návrh uznesenia
Odôvodnenie V

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

V. keďže zdravie ovplyvňujú aj 
environmentálne faktory, pričom niektoré 
známe karcinogény prispievajú k 
zvýšenému riziku, najmä u žien;

V. keďže zdravie ovplyvňujú aj 
environmentálne faktory, pričom niektoré 
známe karcinogény prispievajú k 
zvýšenému riziku u žien i mužov;
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11.2.2019 B8-0097/6

Pozmeňujúci návrh 6
Marijana Petir
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia B8-0097/2019
Daniela Aiuto
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Politické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým 
ochoreniam

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že spolupráca na 
európskej úrovni spolu s efektívnym 
využívaním finančných prostriedkov EÚ 
môžu prispieť k vypracovaniu účinnej 
stratégie EÚ proti rakovine; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala politické trendy 
v rôznych krajinách v oblasti liečby 
druhov rakoviny, ktoré postihujú 
predovšetkým ženy, s cieľom určiť, ktoré 
politické prístupy majú najvyššiu mieru 
úspešnosti liečby a aby vypracovala 
odporúčania pre členské štáty týkajúce sa 
vytvárania a podpory vysokokvalitných 
systémov starostlivosti o onkologických 
pacientov s normami pre programy 
skríningu rakoviny v EÚ, ktoré by boli 
spoločné pre všetky členské štáty; vyzýva 
preto Komisiu, aby slúžila ako platforma 
na výmenu najlepších postupov medzi 
členskými štátmi, pokiaľ ide o modely a 
normy starostlivosti o onkologických 
pacientov prispôsobené jednotlivým 
situáciám a finančným možnostiam s 
cieľom vytvoriť synergie pri riešení 
spoločných výziev;

4. zdôrazňuje, že hoci zodpovednosť 
za organizovanie systémov zdravotnej 
starostlivosti a za poskytovanie dlhodobej 
zdravotnej starostlivosti majú jednotlivé 
členské štáty, spolupráca na európskej 
úrovni spolu s efektívnym využívaním 
finančných prostriedkov EÚ môžu prispieť 
k vypracovaniu účinnej stratégie EÚ proti 
rakovine a pridruženým ochoreniam 
podporou a dopĺňaním opatrení prijatých 
na regionálnej a celoštátnej úrovni, ako aj 
pomocou členským štátom pri riešení 
spoločných výziev; vyzýva preto Komisiu, 
aby slúžila ako platforma na výmenu 
najlepších postupov medzi členskými 
štátmi, pokiaľ ide o modely a normy 
starostlivosti o onkologických pacientov 
prispôsobené jednotlivým situáciám a 
finančným možnostiam s cieľom vytvoriť 
synergie pri riešení spoločných výziev;
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