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Predlog spremembe 4
Marijana Petir
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B8-0097/2019
Daniela Aiuto
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker mora imeti vsaka ženska 
splošen in enak dostop do zdravstvenih 
storitev, zlasti do presejalnih pregledov, 
zdravljenja ter brezplačne in 
visokokakovostne pomoči po zdravljenju, 
ne glede na kraj bivanja, socialni status, 
poklic, kulturo ali kateri koli drug 
dejavnik; ker to ni izpolnjeno in se vedno 
več žensk sooča s težavami ali pa so 
izključene iz teh zdravstvenih storitev 
zaradi varčevalnih politik in njihovega 
vpliva na sektor javnega zdravja v državah 
članicah;

L. ker mora imeti vsaka ženska in 
moški z rakom ali spremljajočo boleznijo 
enak dostop do presejalnih pregledov, 
zdravljenja ter cenovno dostopne in 
visokokakovostne pomoči po zdravljenju;
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Predlog spremembe 5
Marijana Petir
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B8-0097/2019
Daniela Aiuto
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah

Predlog resolucije
Uvodna izjava V

Predlog resolucije Predlog spremembe

V. ker okoljski dejavniki vplivajo na 
zdravje, nekatere znane rakotvorne snovi 
pa povečujejo tveganje za nastanek raka, 
zlasti pri ženskah;

V. ker okoljski dejavniki vplivajo na 
zdravje, nekatere znane rakotvorne snovi 
pa povečujejo tveganje za nastanek raka pri 
ženskah in moških;
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Predlog spremembe 6
Marijana Petir
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B8-0097/2019
Daniela Aiuto
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da lahko sodelovanje na 
evropski ravni skupaj z učinkovito 
uporabo sredstev EU prispeva k razvoju 
učinkovite strategije EU proti raku; 
poziva Komisijo, naj preuči razvoj politik 
v zvezi z zdravljenjem raka, ki vpliva 
predvsem na ženske v različnih državah, 
naj opredeli, katere politike imajo 
najboljše stopnje preživetja, ter naj 
pripravi priporočila za države članice o 
vzpostavitvi in podpiranju 
visokokakovostnih sistemov za zdravljenje 
raka s standardi za programe presejalnih 
pregledov za odkrivanje raka v EU, ki bi 
bili skupni za vse države članice; zato 
poziva Komisijo, naj deluje kot platforma 
za izmenjavo primerov dobre prakse med 
državami članicami v zvezi z modeli in 
standardi za zdravljenje raka, prilagojenimi 
posameznim okoliščinam in finančnim 
zmogljivostim, da bi ustvarili sinergije pri 
reševanju skupnih izzivov;

4. priznava, da so za organizacijo 
zdravstvenega sistema in zagotavljanje 
dolgoročnega zdravstvenega varstva 
odgovorne posamezne države članice, 
hkrati pa poudarja, da lahko sodelovanje 
na evropski ravni skupaj z učinkovito 
uporabo sredstev EU prispeva k razvoju 
učinkovite strategije EU proti raku in 
spremljajočim boleznim, in sicer s 
podpiranjem in dopolnjevanjem ukrepov 
na regionalni in nacionalni ravni ter s 
pomočjo državam članicam pri soočanju s 
skupnimi izzivi; zato poziva Komisijo, naj 
deluje kot platforma za izmenjavo 
primerov dobre prakse med državami 
članicami v zvezi z modeli in standardi za 
zdravljenje raka, prilagojenimi 
posameznim okoliščinam in finančnim 
zmogljivostim, da bi ustvarili sinergije pri 
reševanju skupnih izzivov;
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