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Τροπολογία 13
Urszula Krupa

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Λόγω του χαμηλού επιπολασμού τους
και της ιδιαίτερης φύσης τους, οι σπάνιες
νόσοι απαιτούν σφαιρική προσέγγιση 
βάσει συγκεκριμένων και συνδυασμένων 
ενεργειών, ούτως ώστε να αποφεύγεται η 
υψηλή νοσηρότητα ή η αποφευκτή πρόωρη 
θνησιμότητα και να βελτιώνεται η 
κοινωνικοοικονομική δυναμική των 
ασθενών.

(5) Λόγω του σημαντικού κόστους των 
σπάνιων νόσων και της ιδιαίτερης φύσης 
τους, οι νόσοι αυτές απαιτούν διεθνή 
προγράμματα και σφαιρική προσέγγιση 
βάσει συγκεκριμένων και συνδυασμένων 
ενεργειών, ούτως ώστε να αποφεύγεται η 
υψηλή νοσηρότητα ή η αποφευκτή πρόωρη 
θνησιμότητα και να βελτιώνεται η 
κοινωνικοοικονομική δυναμική των 
ασθενών.

Or. pl

Τροπολογία 14
Urszula Krupa

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να βελτιωθεί ο συντονισμός και η 
συνεκτικότητα των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών πρωτοβουλιών 
για την αντιμετώπιση των σπάνιων νόσων, 
όλες οι σχετικές εθνικές δράσεις στον 
τομέα των σπάνιων νόσων θα 
ενσωματωθούν σε εθνικά σχέδια για τις 
σπάνιες νόσους. 

(8) Για να βελτιωθεί ο συντονισμός και η 
συνεκτικότητα των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών 
πρωτοβουλιών, καθώς και η συνεργασία 
μεταξύ των κέντρων κατάρτισης, για την 
αντιμετώπιση των σπάνιων νόσων, όλες οι 
σχετικές εθνικές δράσεις στον τομέα των 
σπάνιων νόσων θα ενσωματωθούν σε 
εθνικά σχέδια για τις σπάνιες νόσους.

Or. pl
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Τροπολογία 15
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η κοινοτική προστιθέμενη αξία των 
ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς είναι 
ιδιαίτερα υψηλή για τις σπάνιες νόσους 
εξαιτίας της σπανιότητας των παθήσεων 
αυτών, γεγονός που σημαίνει τόσο μικρό 
αριθμό ασθενών όσο και έλλειψη 
εμπειρογνωμοσύνης σε μία συγκεκριμένη 
χώρα. Η συλλογή εμπειρογνωμοσύνης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έχει, κατά συνέπεια, 
ουσιαστική σημασία για τη διασφάλιση 
ίσης πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας 
περίθαλψη για τους πάσχοντες από σπάνιες 
νόσους.

(13) Η κοινοτική προστιθέμενη αξία των 
ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς είναι 
ιδιαίτερα υψηλή για τις σπάνιες νόσους 
εξαιτίας της σπανιότητας των παθήσεων 
αυτών, γεγονός που σημαίνει τόσο μικρό 
αριθμό ασθενών όσο και έλλειψη 
εμπειρογνωμοσύνης σε μία συγκεκριμένη 
χώρα. Η συλλογή εμπειρογνωμοσύνης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έχει, κατά συνέπεια, 
ουσιαστική σημασία για τη διασφάλιση 
ίσης πρόσβασης σε ακριβή ενημέρωση, σε 
προσαρμοσμένη και έγκαιρη διάγνωση 
και σε υψηλής ποιότητας περίθαλψη για 
τους πάσχοντες από σπάνιες νόσους.

Or. en

Τροπολογία 16
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Πρέπει να καθιερωθούν 
εξειδικευμένες κοινωνικές υπηρεσίες 
περιλαμβανομένων εκείνων που 
επικεντρώνονται στη θεραπεία και την 
ψυχολογία, για να αποφεύγεται κάθε 
είδους κοινωνικός αποκλεισμός ή 
διάκριση.

Or. en
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Τροπολογία 17
Αντώνιος Τρακατέλλης, Αδάμος Αδάμου

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι ασθενείς και οι εκπρόσωποι των 
ασθενών πρέπει επομένως να συμμετέχουν 
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χάραξης 
πολιτικής και λήψης αποφάσεων. Οι 
δραστηριότητές τους πρέπει να 
προωθούνται και να υποστηρίζονται 
ενεργά, και με οικονομικά μέσα, σε κάθε 
κράτος μέλος.

(20) Οι ασθενείς και οι εκπρόσωποι των 
ασθενών πρέπει επομένως να συμμετέχουν 
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χάραξης 
πολιτικής και λήψης αποφάσεων. Οι 
δραστηριότητές τους πρέπει να 
προωθούνται και να υποστηρίζονται 
ενεργά, και με οικονομικά μέσα, σε κάθε 
κράτος μέλος αλλά και σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω 
πανευρωπαϊκών δικτύων βοήθειας προς 
τους ασθενείς που προσβάλλονται από 
ειδικές σπάνιες νόσους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή αυτές οι ασθένειες είναι σπάνιες πολυάριθμες οργανώσεις ασθενών εργάζονται εντός 
πανευρωπαϊκών δικτύων για να επικοινωνούν και να αλληλοϋποστηρίζονται σε όλη την 
Ευρώπη των 27.

Τροπολογία 18
Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Να θεσπίσουν εθνικά σχέδια για τις 
σπάνιες νόσους ώστε να εξασφαλίσουν 
στους ασθενείς με σπάνιες νόσους 
καθολική πρόσβαση σε περίθαλψη υψηλής 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
μεθόδων διάγνωσης, των θεραπειών και 
των ορφανών φαρμάκων, σε όλη την 
εθνική τους επικράτεια με βάση την 
ισοτιμία και την αλληλεγγύη παντού στην 

1. Να θεσπίσουν εθνικά σχέδια για τις 
σπάνιες νόσους ώστε να εξασφαλίσουν 
στους ασθενείς με σπάνιες νόσους 
καθολική πρόσβαση σε περίθαλψη υψηλής 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
μεθόδων διάγνωσης, των θεραπειών και 
των ορφανών φαρμάκων, καθώς και της 
αποκατάστασης και της εκπαίδευσης για 
την διαβίωση με την ασθένεια σε όλη την 



PE421.262v01-00 6/22 AM\772387EL.doc

EL

ΕΕ και, ιδιαίτερα: εθνική τους επικράτεια με βάση την 
ισοτιμία και την αλληλεγγύη παντού στην 
ΕΕ και, ιδιαίτερα:

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι πολλοί ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες θα 
πρέπει να συνυπάρξουν με την ασθένειά τους για πολλά χρόνια.  Για αυτό τον λόγο, οι 
δραστηριότητες και η έρευνα στον τομέα των σπάνιων παθήσεων θα πρέπει επίσης να 
αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν την ένταξη των ασθενών με σπάνιες παθήσεις στην 
κοινωνία. Αυτό είναι σύμφωνο και με το άρθρο 26 της Σύμβασης των ΗΕ για τα ΑΜΕΑ.

Τροπολογία 19
Frédérique Ries

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) να καθορίσουν έναν περιορισμένο 
αριθμό ενεργειών προτεραιότητας στο 
εθνικό σχέδιο για τις σπάνιες νόσους, με 
συγκεκριμένους στόχους, σαφείς 
προθεσμίες, διαχειριστικές δομές και 
τακτική υποβολή εκθέσεων·

(3) να καθορίσουν έναν περιορισμένο 
αριθμό ενεργειών προτεραιότητας στο
εθνικό σχέδιο για τις σπάνιες νόσους, με 
συγκεκριμένους στόχους, σαφείς 
προθεσμίες, σημαντική και καλά 
προσδιοριζόμενη χρηματοδότηση, 
διαχειριστικές δομές και τακτική υποβολή 
εκθέσεων·

Or. fr

Τροπολογία 20
Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) να συμπεριλάβουν στα εθνικά σχέδια 
διατάξεις που να διασφαλίζουν την ισότιμη 
πρόσβαση σε περίθαλψη υψηλής 

(5) να συμπεριλάβουν στα εθνικά σχέδια 
διατάξεις που να διασφαλίζουν την ισότιμη 
πρόσβαση σε περίθαλψη υψηλής 
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ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
μεθόδων διάγνωσης, των θεραπειών και 
των ορφανών φαρμάκων, για όλους τους 
πάσχοντες από σπάνιες νόσους σε όλη την 
εθνική τους επικράτεια, με σκοπό την 
επίτευξη ίσης πρόσβασης σε ποιοτική 
περίθαλψη με βάση την ισοτιμία και την 
αλληλεγγύη παντού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
μεθόδων διάγνωσης, των θεραπειών και 
των ορφανών φαρμάκων, καθώς και της 
αποκατάστασης και της εκπαίδευσης για 
την διαβίωση με την ασθένεια για όλους 
τους πάσχοντες από σπάνιες νόσους σε όλη 
την εθνική τους επικράτεια, με σκοπό την 
επίτευξη ίσης πρόσβασης σε ποιοτική 
περίθαλψη με βάση την ισοτιμία και την 
αλληλεγγύη παντού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι πολλοί ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες θα 
πρέπει να συνυπάρξουν με την ασθένειά τους για πολλά χρόνια.  Για αυτό τον λόγο, οι 
δραστηριότητες και η έρευνα στον τομέα των σπάνιων παθήσεων θα πρέπει επίσης να 
αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν την ένταξη των ασθενών με σπάνιες παθήσεις στην 
κοινωνία. Αυτό είναι σύμφωνο και με το άρθρο 26 της Σύμβασης των ΗΕ για τα ΑΜΕΑ.

Τροπολογία 21
Avril Doyle, Alojz Peterle

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) να συμπεριλάβουν στα εθνικά σχέδια 
διατάξεις που να διασφαλίζουν την ισότιμη 
πρόσβαση σε περίθαλψη υψηλής 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
μεθόδων διάγνωσης, των θεραπειών και 
των ορφανών φαρμάκων, για όλους τους 
πάσχοντες από σπάνιες νόσους σε όλη την 
εθνική τους επικράτεια, με σκοπό την 
επίτευξη ίσης πρόσβασης σε ποιοτική 
περίθαλψη με βάση την ισοτιμία και την 
αλληλεγγύη παντού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

(5) να συμπεριλάβουν στα εθνικά σχέδια 
διατάξεις που να διασφαλίζουν την ισότιμη 
πρόσβαση σε περίθαλψη υψηλής 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
μεθόδων διάγνωσης, των θεραπειών και 
των ορφανών φαρμάκων, για όλους τους 
πάσχοντες από σπάνιες νόσους σε όλη την 
εθνική τους επικράτεια, με σκοπό την 
επίτευξη ίσης πρόσβασης σε ποιοτική 
περίθαλψη με βάση την ισοτιμία και την 
αλληλεγγύη παντού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση σύμφωνα με τις αρχές που 
περιλαμβάνονται στο έγγραφο 
"Improving access to orphan medicines 
for all affected EU citizens" (βελτίωση 
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της πρόσβασης στα ορφανά φάρμακα για 
όλους τους πάσχοντες πολίτες της ΕΕ), το 
οποίο εγκρίθηκε στο Φαρμακευτικό 
Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου·

Or. en

Τροπολογία 22
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) να συμπεριλάβουν στα εθνικά σχέδια 
διατάξεις που να διασφαλίζουν την ισότιμη 
πρόσβαση σε περίθαλψη υψηλής 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
μεθόδων διάγνωσης, των θεραπειών και 
των ορφανών φαρμάκων, για όλους τους 
πάσχοντες από σπάνιες νόσους σε όλη την 
εθνική τους επικράτεια, με σκοπό την 
επίτευξη ίσης πρόσβασης σε ποιοτική 
περίθαλψη με βάση την ισοτιμία και την 
αλληλεγγύη παντού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

(5) να συμπεριλάβουν στα εθνικά σχέδια 
διατάξεις που να διασφαλίζουν την ισότιμη 
πρόσβαση σε περίθαλψη υψηλής 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
μεθόδων διάγνωσης, των μέτρων 
πρωτογενούς πρόληψης, των θεραπειών 
και των ορφανών φαρμάκων, για όλους 
τους πάσχοντες από σπάνιες νόσους σε όλη 
την εθνική τους επικράτεια, με σκοπό την 
επίτευξη ίσης πρόσβασης σε ποιοτική 
περίθαλψη με βάση την ισοτιμία και την 
αλληλεγγύη παντού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 23
Urszula Krupa

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) να συμπεριλάβουν στα εθνικά σχέδια 
διατάξεις που να διασφαλίζουν την 
ισότιμη πρόσβαση σε περίθαλψη υψηλής 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
μεθόδων διάγνωσης, των θεραπειών και 

(5) να συμπεριλάβουν στα εθνικά σχέδια 
διατάξεις που να διασφαλίζουν την 
δωρεάν πρόσβαση σε περίθαλψη υψηλής 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
μεθόδων διάγνωσης, των θεραπειών και 
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των ορφανών φαρμάκων, για όλους τους 
πάσχοντες από σπάνιες νόσους σε όλη την 
εθνική τους επικράτεια, με σκοπό την 
επίτευξη ίσης πρόσβασης σε ποιοτική 
περίθαλψη με βάση την ισοτιμία και την 
αλληλεγγύη παντού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

των ορφανών φαρμάκων, για όλους τους 
πάσχοντες από σπάνιες νόσους σε όλη την 
εθνική τους επικράτεια, με σκοπό την 
επίτευξη ίσης πρόσβασης σε ποιοτική 
περίθαλψη με βάση την ισοτιμία και την 
αλληλεγγύη παντού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

Or. pl

Τροπολογία 24
Αντώνιος Τρακατέλλης, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Αδάμος Αδάμου

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 1 – σημείο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται για την πρόληψη των 
σπανίων νόσων οι οποίες είναι 
κληρονομικές, προσπάθειες που θα 
επιτρέψουν τελικά να εκριζωθούν αυτές 
οι νόσοι μέσω: 
α) συμβουλών στον τομέα της γενετικής 
προς τους γονείς που φορείς της νόσου· 
και
β) επιλογής υγειών εμβρύων πριν από την 
εμφύτευση όταν αυτό επιβάλλεται, με την 
επιφύλαξη της ισχύουσας εθνικής 
νομοθεσίας και πάντα σε εθελοντική 
βάση. 

Or. en
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Τροπολογία 25
Αδάμος Αδάμου

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 1 – σημείο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) να συστήσουν σε εθνικό επίπεδο 
πλουραλιστικές συμβουλευτικές ομάδες 
που θα περιλαμβάνουν όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να καθοδηγούν 
τις κυβερνήσεις στην κατάρτιση και 
εφαρμογή εθνικών σχεδίων δράσης στον 
τομέα των σπανίων νόσων, ομάδες που 
θα διασφαλίζουν ότι κυβερνήσεις 
ενημερώνονται σωστά και ότι οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό 
επίπεδο αντανακλούν τις απόψεις και τις 
ανάγκες της κοινωνίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι απώλειας της εμπειρογνωμοσύνης που υπάρχει σε έναν 
τομέα τόσο ειδικής φύσεως, εξαιτίας των αλλαγών σε επίπεδο κυβέρνησης και διοίκησης, 
πρέπει να προβλεφθούν μόνιμες επιτροπές που θα συγκεντρώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους 
και πεπειραμένους παράγοντες:  ασθενείς, θεράποντες ιατρούς, οργανισμούς πληρωμών, 
πανεπιστήμια και βιομηχανία. Όλοι αυτοί πρέπει να καθοδηγούν εκείνους που λαμβάνουν τις 
πολιτικές αποφάσεις και οι οποίοι χαράσσουν πολιτική στην κατάρτιση και εφαρμογή των 
εθνικών σχεδίων δράσης.

Τροπολογία 26
Thomas Ulmer

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 1 – σημείο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) να συστήσουν σε εθνικό επίπεδο 
πλουραλιστικές συμβουλευτικές ομάδες 
που θα περιλαμβάνουν όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να καθοδηγούν 
τις κυβερνήσεις στην κατάρτιση και 
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εφαρμογή εθνικών σχεδίων δράσης στον 
τομέα των σπανίων νόσων, ομάδες που 
θα διασφαλίζουν ότι κυβερνήσεις 
ενημερώνονται σωστά και ότι οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό 
επίπεδο αντανακλούν τις απόψεις και τις 
ανάγκες της κοινωνίας·

Or. en

Justification

Η εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των σπανίων νόσων διασκορπίζεται και, λόγω της 
ιδιαιτερότητάς τους, οι σπάνιες νόσοι θέτουν ειδικά προβλήματα. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε μόνιμες επιτροπές: ασθενείς, θεράποντες ιατροί, οργανισμοί 
πληρωμών, πανεπιστήμια και βιομηχανία.  Αυτές θα διαφυλάσσουν την εμπειρογνωμοσύνη που 
συσσωρεύεται όποιες κι αν είναι οι αλλαγές που σημειώνονται σε επίπεδο κυβέρνησης και 
διοίκησης.  Η προσφορά τους πρέπει να καθοδηγεί τη διοίκηση και την κυβέρνηση σε σχέση με 
τις πολιτικές που αφορούν την κοινότητα των ατόμων που πλήττονται από τις σπάνιες νόσους.

Τροπολογία 27
Αδάμος Αδάμου

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 1 – σημείο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) να ενθαρρύνουν τη χρηματοδότηση 
της αγωγής για σπάνιες νόσους σε εθνική 
κλίμακα, κατά τρόπον ώστε, όταν τα 
κράτη μέλη δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν 
να έχουν κέντρα αριστείας, αυτό το 
εθνικό κεντρικό ταμείο να 
χρησιμοποιείται για να εξασφαλίζεται ότι 
οι ασθενείς μπορούν να μεταβούν σε 
κέντρο που βρίσκεται σε άλλη χώρα· 
τούτο συνεπάγεται πάντως ότι έχει 
ζωτική σημασία ο χωριστός αυτός 
προϋπολογισμός να επανεξετάζεται και 
προσαρμόζεται κάθε χρόνο βάσει των 
γνώσεων που αποκτώνται για τους 
ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται 
θεραπευτική αγωγή κατά τη διάρκεια του 
συγκεκριμένου έτους και για τις νέες 
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θεραπείες που ενδεχομένως διατίθενται, 
πράγμα που πρέπει να επιτελείται με τη 
συμβολή των πλουραλιστικών 
συμβουλευτικών επιτροπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους ασθενείς που προσβάλλονται από σπάνιες νόσους τα κέντρα θεραπείας και τα 
νοσοκομεία πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν διαγνώσεις και να χορηγούν θεραπείες. Εάν 
πρέπει να στηρίζονται στον δικό τους προϋπολογισμό για να καλύπτουν τα έξοδά τους, μπορεί 
να μην είναι σε θέση να φέρουν αυτό το οικονομικό βάρος.  Η εξασφάλιση χρηματοδότησης σε 
εθνική κλίμακα μπορεί να εξασφαλίσει στους ασθενείς πρόσβαση σε καλύτερα προσαρμοσμένη 
ιατρική μέριμνα.

Τροπολογία 28
Αντώνιος Τρακατέλλης, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Αδάμος Αδάμου

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) να εφαρμόσουν ένα κοινό για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμό των σπάνιων 
νόσων σύμφωνα με τον οποίο σπάνιες 
είναι οι νόσοι που δεν προσβάλλουν 
περισσότερα από 5 άτομα ανά 10 000·

(1) να εφαρμόσουν ένα κοινό για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμό των σπάνιων 
νόσων σύμφωνα με τον οποίο σπάνιες 
είναι οι νόσοι που δεν προσβάλλουν 
περισσότερα από 5 άτομα ανά 10 000, ως 
αριθμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
σύνολό της, αλλά είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να εξακριβωθεί η ακριβής 
κατανομή για κάθε κράτος μέλος·

Or. en
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Τροπολογία 29
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) να υποστηρίξουν σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο δίκτυα ενημέρωσης, 
μητρώα και βάσεις δεδομένων σχετικά με 
συγκεκριμένες νόσους,

(4) να υποστηρίξουν σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο δίκτυα ενημέρωσης, 
μητρώα και βάσεις δεδομένων σχετικά με 
συγκεκριμένες νόσους, στα οποία 
περιλαμβάνονται πληροφορίες που 
επικαιροποιούνται τακτικά και είναι 
προσιτές στο κοινό μέσω του Διαδικτύου.

Or. en

Τροπολογία 30
Frédérique Ries

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) να υποστηρίξουν σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο δίκτυα ενημέρωσης, 
μητρώα και βάσεις δεδομένων σχετικά με 
συγκεκριμένες νόσους, 

(4) να υποστηρίξουν και οικονομικώς σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο δίκτυα 
ενημέρωσης, μητρώα και βάσεις 
δεδομένων σχετικά με συγκεκριμένες 
νόσους, 

Or. fr

Τροπολογία 31
Dorette Corbey

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 3 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) να προάγουν τη συμμετοχή εθνικών 
ερευνητών και εργαστηρίων σε ερευνητικά 
σχέδια για τις σπάνιες νόσους που 

(3) να προάγουν τη συμμετοχή εθνικών 
ερευνητών και εργαστηρίων σε ερευνητικά 
σχέδια για τις σπάνιες νόσους που 
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χρηματοδοτούνται σε κοινοτικό επίπεδο· χρηματοδοτούνται σε κοινοτικό επίπεδο 
και να αξιοποιούν τις δυνατότητες που 
προσφέρει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
141/2000 για τα ορφανά φάρμακα·

Or. nl

Τροπολογία 32
Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 3 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) να συμπεριλάβουν στο εθνικό σχέδιο 
για τις σπάνιες νόσους διατάξεις που θα 
αποσκοπούν στην προαγωγή της έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για τη 
δημόσια υγεία και της κοινωνικής έρευνας, 
στον τομέα των σπάνιων νόσων, ιδιαίτερα 
με σκοπό την ανάπτυξη εργαλείων όπως οι 
εγκάρσιες υποδομές και τα σχέδια που 
αφορούν συγκεκριμένες νόσους.

(4) να συμπεριλάβουν στο εθνικό σχέδιο 
για τις σπάνιες νόσους διατάξεις που θα 
αποσκοπούν στην προαγωγή της έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για τη 
δημόσια υγεία και της κοινωνικής έρευνας, 
στον τομέα των σπάνιων νόσων, ιδιαίτερα 
με σκοπό την ανάπτυξη εργαλείων όπως οι 
εγκάρσιες υποδομές και τα σχέδια που 
αφορούν συγκεκριμένες νόσους, τα 
προγράμματα αποκατάστασης και τα 
προγράμματα εκπαίδευσης για την 
διαβίωση με μια σπάνια ασθένεια.

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι πολλοί ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες θα 
πρέπει να συνυπάρξουν με την ασθένειά τους για πολλά χρόνια.  Για αυτό τον λόγο, οι 
δραστηριότητες και η έρευνα στον τομέα των σπάνιων παθήσεων θα πρέπει επίσης να 
αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν την ένταξη των ασθενών με σπάνιες παθήσεις στην 
κοινωνία. Αυτό είναι σύμφωνο και με το άρθρο 26 της Σύμβασης των ΗΕ για τα ΑΜΕΑ.
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Τροπολογία 33
Αδάμος Αδάμου

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 3 – σημείο 4α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) να δώσουν στη βιομηχανία, που 
αποτελεί ένας από τους κύριους χορηγούς 
κονδυλίων στον τομέα της κλινικής 
έρευνας, τα κατάλληλα κίνητρα για να 
την παροτρύνουν να επενδύσει στην 
έρευνα στον τομέα της γενετικής.

Or. en

Τροπολογία 34
Frédérique Ries

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 3 – σημείο 4α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) να θεσπίσουν κατάλληλη και 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, 
ειδικότερα μέσω ιδιωτικών/δημοσίων 
εταιρικών σχέσεων, για την υποστήριξη 
των ερευνητικών προσπαθειών σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να 
διασφαλίσουν τον μόνιμο χαρακτήρα της 
χρηματοδότησης αυτής·

Or. fr

Τροπολογία 35
Frédérique Ries

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 4 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) να οργανώσουν διόδους πρόσβασης (3) να οργανώσουν διόδους πρόσβασης 
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των ασθενών στην υγειονομική περίθαλψη 
μέσω της σύναψης δεσμών συνεργασίας με 
σχετικούς εμπειρογνώμονες εντός της 
χώρας ή από το εξωτερικό, εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο· να υποστηρίξουν τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας 
των ασθενών, των επαγγελματιών του 
κλάδου της υγείας και των φορέων 
παροχής υπηρεσιών υγείας, και της 
παροχής μέσω των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας, εφόσον 
αυτό κρίνεται αναγκαίο για να 
διασφαλίσουν καθολική πρόσβαση στη 
συγκεκριμένη υγειονομική περίθαλψη που 
απαιτείται· 

των ασθενών στην υγειονομική περίθαλψη 
μέσω της σύναψης δεσμών συνεργασίας με 
σχετικούς εμπειρογνώμονες εντός της 
χώρας ή από το εξωτερικό, εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο· να υποστηρίξουν τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας 
των ασθενών και της εμπειρογνωμοσύνης 
με υποστήριξη της κινητικότητας των 
δεδομένων των επαγγελματιών του κλάδου 
της υγείας και των φορέων παροχής 
υπηρεσιών υγείας, και της παροχής μέσω 
των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας, εφόσον αυτό κρίνεται 
αναγκαίο για να διασφαλίσουν καθολική 
πρόσβαση στη συγκεκριμένη υγειονομική 
περίθαλψη που απαιτείται· 

Or. fr

Τροπολογία 36
Frédérique Ries

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 4 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά ή 
περιφερειακά κέντρα εμπειρογνωμοσύνης 
τηρούν τα πρότυπα που καθορίζουν τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς για τις 
σπάνιες νόσους, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 
ασθενών και των επαγγελματιών του 
κλάδου.

(5) να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά ή 
περιφερειακά κέντρα εμπειρογνωμοσύνης 
τηρούν τα πρότυπα που καθορίζουν τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς για τις 
σπάνιες νόσους, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 
ασθενών και των επαγγελματιών του 
κλάδου και φροντίζοντας για τη 
συμμετοχή των ασθενών στις 
δραστηριότητες, τη διαχείριση και την 
αξιολόγηση αυτών των κέντρων·

Or. fr
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Τροπολογία 37
Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 5 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών 
για τον προσυμπτωματικό πληθυσμιακό 
έλεγχο για τις διαγνωστικές δοκιμές·

(β) ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών 
για τον προσυμπτωματικό πληθυσμιακό 
έλεγχο για τις διαγνωστικές δοκιμές, 
περιλαμβανομένων των γενετικών 
δοκιμών όπως η δοκιμή ετεροζυγώτη και 
η διάγνωση πολικού σωματίου που 
εξασφαλίζουν πολύ υψηλής ποιότητας 
πειράματα και  τη δυνατότητα παροχής 
προσαρμοσμένων συμβουλών στον τομέα 
της γενετικής με σεβασμό της 
δεοντολογικής ποικιλότητας εντός των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 38
Αντώνιος Τρακατέλλης, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Αδάμος Αδάμου

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 5 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) της από κοινού χρήσης, σε επίπεδο ΕΕ, 
των εκθέσεων αξιολόγησης των κρατών 
μελών σχετικά με τη θεραπευτική 
προστιθέμενη αξία των ορφανών 
φαρμάκων, ούτως ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι καθυστερήσεις όσον 
αφορά την πρόσβαση στα ορφανά 
φάρμακα για τους πάσχοντες από σπάνιες 
νόσους·

(γ) της εθνικών εκθέσεων αξιολόγησης 
των κρατών μελών σχετικά με τη 
θεραπευτική προστιθέμενη αξία των 
ορφανών φαρμάκων στο επίπεδο της 
Ένωσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Αξιολόγηση των 
Φαρμάκων (EMEA), συγκεντρώνοντας 
τις σχετικές ευρωπαϊκές γνώσεις και 
εμπειρογνωμοσύνη, ούτως ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι καθυστερήσεις όσον 
αφορά την πρόσβαση στα ορφανά 
φάρμακα για τους πάσχοντες από σπάνιες 
νόσους·

Or. en
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Τροπολογία 39
Avril Doyle, Alojz Peterle

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 5 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) της από κοινού χρήσης, σε επίπεδο ΕΕ, 
των εκθέσεων αξιολόγησης των κρατών 
μελών σχετικά με τη θεραπευτική
προστιθέμενη αξία των ορφανών 
φαρμάκων, ούτως ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι καθυστερήσεις όσον 
αφορά την πρόσβαση στα ορφανά 
φάρμακα για τους πάσχοντες από σπάνιες 
νόσους·

(γ) της από κοινού χρήσης, σε επίπεδο ΕΕ, 
των εκθέσεων αξιολόγησης των κρατών 
μελών σχετικά με την κλινική
προστιθέμενη αξία των ορφανών 
φαρμάκων, ούτως ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι καθυστερήσεις όσον 
αφορά την πρόσβαση στα ορφανά 
φάρμακα για τους πάσχοντες από σπάνιες 
νόσους·

Or. en

Τροπολογία 40
Dorette Corbey

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 5 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) ενός προγράμματος διαρθρωτικής 
βοήθειας και επενδύσεων υπέρ της βάσης 
δεδομένων Orphanet που θα διευκολύνει 
την πρόσβαση στις γνώσεις για τις 
σπάνιες νόσους·

Or. nl
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Τροπολογία 41
Frieda Brepoels

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 5 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
ιατρικής εξειδίκευσης σε τομείς που 
συνδέονται με τη διάγνωση και τη 
διαχείριση σπάνιων νόσων 
(παραδείγματος χάριν, γενετική, 
ανοσολογία, νευρολογία, ογκολογία, 
παιδιατρική)·

Or. en

Αιτιολόγηση

80% of the rare diseases are genetic. Most often, genetic specialists are the first contact 
points, able to diagnose correctly and refer the patient to the appropriate medical specialism 
for treatment. Though the criteria for recognition still differ to some extent between Member 
States, "clinical or medical genetics" is recognised as a specialism in most EU countries, 
except for Greece, Spain and Belgium. In the latter two, a request for recognition is ready. 
Currently, there is however no recognition at EU level. This recognition is crucial so that 
patients in every Member State can find the correct expertise and the mobility of the genetic 
doctors within the EU is guaranteed.  

Τροπολογία 42
Αντώνιος Τρακατέλλης, Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ενδυνάμωση των οργανώσεων ασθενών 6. Ενδυνάμωση των ανεξάρτητων 
οργανώσεων ασθενών

(1) να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν 
ότι οι ασθενείς και οι εκπρόσωποι τους 
συμμετέχουν πλήρως, εκφράζοντας τη 
γνώμη τους, σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας χάραξης πολιτικής και λήψης 
αποφάσεων στον τομέα των σπάνιων 

(1) να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν 
ότι οι ασθενείς και οι ανεξάρτητοι 
εκπρόσωποί τους συμμετέχουν πλήρως, 
εκφράζοντας τη γνώμη τους, σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικής 
και λήψης αποφάσεων στον τομέα των 
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νόσων, μεταξύ άλλων, και όσον αφορά τη 
σύσταση και τη διαχείριση κέντρων 
εμπειρογνωμοσύνης και ευρωπαϊκών 
δικτύων αναφοράς καθώς και σχετικά με 
την εκπόνηση των εθνικών σχεδίων·

σπάνιων νόσων, μεταξύ άλλων, και όσον 
αφορά τη σύσταση και τη διαχείριση 
κέντρων εμπειρογνωμοσύνης και 
ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς καθώς και 
σχετικά με την εκπόνηση των εθνικών 
σχεδίων·

(2) να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες 
που αναπτύσσουν οι οργανώσεις ασθενών, 
όπως ευαισθητοποίηση, ανάπτυξη 
ικανοτήτων και κατάρτιση, ανταλλαγή 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, 
δικτύωση, προσέγγιση ιδιαίτερα 
απομονωμένων ασθενών·

(2) να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες 
που αναπτύσσουν οι ανεξάρτητες 
οργανώσεις ασθενών, όπως 
ευαισθητοποίηση, ανάπτυξη ικανοτήτων 
και κατάρτιση, ανταλλαγή πληροφοριών 
και βέλτιστων πρακτικών, δικτύωση, 
προσέγγιση ιδιαίτερα απομονωμένων 
ασθενών·

(3) να συμπεριλάβουν στα εθνικά σχέδια 
για τις σπάνιες νόσους διατάξεις σχετικά 
με την υποστήριξη των οργανώσεων 
ασθενών και τη διαβούλευση με αυτές, 
όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 
2.

(3) να συμπεριλάβουν στα εθνικά σχέδια 
για τις σπάνιες νόσους διατάξεις σχετικά 
με την υποστήριξη των οργανώσεων 
ασθενών και τη διαβούλευση με αυτές, 
όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 
2.

Or. en

Τροπολογία 43
Dorette Corbey

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 6 – σημείο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) να υποστηρίξουν οικονομικά τις 
οργανώσεις ασθενών για να τους 
επιτραπεί να συνεχίσουν τις 
δραστηριότητές τους με τη μέγιστη 
ανεξαρτησία·

Or. nl
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Τροπολογία 44
Αντώνιος Τρακατέλλης, Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 6 – σημείο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) να εξασφαλίσουν ότι προβλέπεται 
χρηματοδότηση για τις οργανώσεις 
ασθενών που δεν συνδέεται άμεσα με 
ιδιαίτερη φαρμακευτική εταιρεία·

Or. en

Τροπολογία 45
Αντώνιος Τρακατέλλης, Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση σύστασης
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη – παράγραφος 6 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) να συμπεριλάβουν στα εθνικά σχέδια 
για τις σπάνιες νόσους διατάξεις σχετικά 
με την υποστήριξη των οργανώσεων 
ασθενών και τη διαβούλευση με αυτές, 
όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 
2.

(3) να συμπεριλάβουν στα εθνικά σχέδια 
για τις σπάνιες νόσους διατάξεις σχετικά 
με την υποστήριξη των ανεξάρτητων 
οργανώσεων ασθενών και τη διαβούλευση 
με αυτές, όπως αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2.

Or. en

Τροπολογία 46
Frédérique Ries

Πρόταση σύστασης
ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. να υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή 
της παρούσας σύστασης στο Συμβούλιο, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
στην Επιτροπή των Περιφερειών βάσει των 

1. να υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή 
της παρούσας σύστασης στο Συμβούλιο, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
στην Επιτροπή των Περιφερειών βάσει των 
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πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη 
μέλη, το αργότερο έως το τέλος του 
πέμπτου έτους μετά την ημερομηνία 
έκδοσης της εν λόγω σύστασης, για να 
εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο τα 
προτεινόμενα μέτρα λειτουργούν 
αποτελεσματικά και για να εξεταστεί η 
ανάγκη ανάληψης περαιτέρω δράσης.

πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη 
μέλη, το αργότερο έως το τέλος του 
πέμπτου έτους μετά την ημερομηνία 
έκδοσης της εν λόγω σύστασης, για να 
εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο τα 
προτεινόμενα μέτρα λειτουργούν 
αποτελεσματικά για τη βελτίωση της 
ζωής των ασθενών που πάσχουν από 
σπάνιες νόσους και των οικογενειών τους 
και για να εξεταστεί η ανάγκη ανάληψης 
περαιτέρω δράσης.

Or. fr


