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Tarkistus 13
Urszula Krupa

Ehdotus suositukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Alhaisen esiintyvyytensä ja 
erityisluonteensa vuoksi harvinaiset 
sairaudet edellyttävät yhteisiin 
erityistoimiin perustuvaa kokonaisvaltaista 
toimintamallia, jotta voitaisiin ehkäistä 
huomattavaa sairastuvuutta tai vältettävissä 
olevaa ennenaikaista kuolleisuutta ja 
parantaa sairastuneiden henkilöiden 
elämänlaatua ja sosioekonomisia 
mahdollisuuksia.

(5) Korkeiden hoitokustannustensa ja 
erityisluonteensa vuoksi harvinaiset 
sairaudet edellyttävät yhteisiin 
erityistoimiin perustuvia kansainvälisiä 
ohjelmia ja kokonaisvaltaista 
toimintamallia, jotta voitaisiin ehkäistä 
huomattavaa sairastuvuutta tai vältettävissä 
olevaa ennenaikaista kuolleisuutta ja 
parantaa sairastuneiden henkilöiden 
elämänlaatua ja sosioekonomisia 
mahdollisuuksia.

Or. pl

Tarkistus 14
Urszula Krupa

Ehdotus suositukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta voidaan parantaa harvinaisia 
sairauksia koskevien kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten aloitteiden 
koordinointia ja yhtenäisyyttä, kaikki 
harvinaisten sairauksien alalla toteutettavat 
kansalliset toimet olisi siirrettävä osaksi 
harvinaisia sairauksia koskevia kansallisia 
suunnitelmia.

(8) Jotta voidaan parantaa harvinaisia 
sairauksia koskevien kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten aloitteiden 
koordinointia ja yhtenäisyyttä sekä 
tutkimuskeskusten välistä yhteistyötä, 
kaikki harvinaisten sairauksien alalla 
toteutettavat kansalliset toimet olisi 
siirrettävä osaksi harvinaisia sairauksia 
koskevia kansallisia suunnitelmia.

Or. pl
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Tarkistus 15
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus suositukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Eurooppalaisista osaamisverkostoista 
syntyvä yhteisön lisäarvo on erityisen 
korkea harvinaisten sairauksien kohdalla 
näiden sairaudentilojen harvinaisuuden 
vuoksi – harvinaisuus tarkoittaa sitä, että 
yksittäisessä maassa ei ole paljon potilaita 
eikä myöskään alan asiantuntemusta.
Asiantuntemuksen kokoaminen Euroopan 
tasolla on näin ollen ensiarvoisen tärkeää, 
jotta voidaan varmistaa harvinaisia 
sairauksia sairastaville yhtäläinen 
mahdollisuus saada korkealuokkaista 
hoitoa.

(13) Eurooppalaisista osaamisverkostoista 
syntyvä yhteisön lisäarvo on erityisen 
korkea harvinaisten sairauksien kohdalla 
näiden sairaudentilojen harvinaisuuden 
vuoksi – harvinaisuus tarkoittaa sitä, että 
yksittäisessä maassa ei ole paljon potilaita 
eikä myöskään alan asiantuntemusta.
Asiantuntemuksen kokoaminen Euroopan 
tasolla on näin ollen ensiarvoisen tärkeää, 
jotta voidaan varmistaa harvinaisia 
sairauksia sairastaville yhtäläinen 
mahdollisuus saada tarkkoja tietoja, 
asianmukainen ja oikea-aikainen 
diagnoosi korkealuokkaista hoitoa.

Or. en

Tarkistus 16
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus suositukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Olisi perustettava erikoistuneita 
sosiaalipalveluja, myös terapeuttisesti ja 
psykologisesti painottuneita, sosiaalisen 
syrjäytymisen ja syrjinnän välttämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 17
Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Ehdotus suositukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Potilaiden ja potilaiden edustajien olisi 
siksi oltava mukana kaikissa politiikan ja 
päätösten teon vaiheissa. Heidän 
toimintaansa olisi aktiivisesti edistettävä ja 
tuettava, myös taloudellisesti, kaikissa 
jäsenvaltioissa.

(20) Potilaiden ja potilaiden edustajien olisi 
siksi oltava mukana kaikissa politiikan ja 
päätösten teon vaiheissa. Heidän 
toimintaansa olisi aktiivisesti edistettävä ja 
tuettava, myös taloudellisesti, kaikissa 
jäsenvaltioissa ja myös EU:n tasolla 
tiettyjä harvinaisia sairauksia varten 
perustettujen, koko EU:n kattavien 
potilaiden tukiverkkojen puitteissa.

Or. en

Perustelu

Näiden sairauksien harvinaisuuden vuoksi monet potilasjärjestöt työskentelevät koko 
Euroopan kattavissa verkoissa viestiäkseen toistensa kanssa ja tukeakseen toisiaan kaikkien 
EU:n 27 jäsenvaltion alueella.

Tarkistus 18
Evangelia Tzampazi

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. vahvistavat harvinaisia sairauksia 
koskevat kansalliset suunnitelmat, jotta 
varmistetaan yleisesti kaikkien harvinaisia 
sairauksia sairastavien potilaiden 
mahdollisuus saada korkealuokkaista 
hoitoa – diagnostiikka, hoitomuodot ja 
harvinaislääkkeet mukaan luettuina –
kyseisen jäsenvaltion alueella 
oikeudenmukaisuuden ja 
yhteisvastuullisuuden pohjalta kaikkialla 
EU:ssa ja erityisesti

1. vahvistavat harvinaisia sairauksia 
koskevat kansalliset suunnitelmat, jotta 
varmistetaan yleisesti kaikkien harvinaisia 
sairauksia sairastavien potilaiden 
mahdollisuus saada korkealuokkaista 
hoitoa – diagnostiikka, hoitomuodot ja 
harvinaislääkkeet mukaan luettuina – sekä 
kuntoutusta ja sairauden kanssa elämistä 
koskevaa koulutusta kyseisen jäsenvaltion 
alueella oikeudenmukaisuuden ja 
yhteisvastuullisuuden pohjalta kaikkialla 
EU:ssa ja erityisesti
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Or. el

Perustelu

On tärkeää korostaa, että monien harvinaisia sairauksia sairastavien potilaiden on opittava 
elämään sairautensa kanssa monien vuosien ajan. Tästä syystä harvinaisten sairauksien 
alalla toteutettavilla toiminnoilla ja tutkimuksella on pyrittävä myös varmistamaan potilaille 
osallisuus yhteiskuntaan. Tämä on myös vammaisten oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen 26 artiklan mukaista.

Tarkistus 19
Frédérique Ries

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) määrittävät harvinaisia sairauksia 
koskevassa kansallisessa suunnitelmassaan 
rajallisen määrän ensisijaisia toimia, joille 
asetetaan konkreettiset tavoitteet, selkeät 
määräajat ja hallintorakenteet ja joista on 
esitettävä säännölliset raportit;

(3) määrittävät harvinaisia sairauksia 
koskevassa kansallisessa suunnitelmassaan 
rajallisen määrän ensisijaisia toimia, joille 
asetetaan konkreettiset tavoitteet, selkeät 
määräajat, merkittävät ja tarkoin 
määritellyt rahoitukset ja hallintorakenteet 
ja joista on esitettävä säännölliset raportit;

Or. fr

Tarkistus 20
Evangelia Tzampazi

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) sisällyttävät kansalliseen 
suunnitelmaansa järjestelyjä, joilla on 
tarkoitus varmistaa kaikkien harvinaisia 
sairauksia sairastavien yhtäläiset 
mahdollisuudet saada korkealuokkaista 
hoitoa – diagnostiikka, hoitomuodot ja 
harvinaislääkkeet mukaan luettuina –
kyseisen jäsenvaltion alueella, jotta 

(5) sisällyttävät kansalliseen 
suunnitelmaansa järjestelyjä, joilla on 
tarkoitus varmistaa kaikkien harvinaisia 
sairauksia sairastavien yhtäläiset 
mahdollisuudet saada korkealuokkaista 
hoitoa – diagnostiikka, hoitomuodot ja 
harvinaislääkkeet mukaan luettuina – sekä 
kuntoutusta ja sairauden kanssa elämistä 
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varmistetaan kaikkialla Euroopan unionissa 
yhtäläinen laadukkaan hoidon saanti 
oikeudenmukaisuuden ja 
yhteisvastuullisuuden pohjalta.

koskevaa koulutusta kyseisen jäsenvaltion 
alueella, jotta varmistetaan kaikkialla 
Euroopan unionissa yhtäläinen laadukkaan 
hoidon saanti oikeudenmukaisuuden ja 
yhteisvastuullisuuden pohjalta.

Or. el

Perustelu

On tärkeää korostaa, että monien harvinaisia sairauksia sairastavien potilaiden on opittava 
elämään sairautensa kanssa monien vuosien ajan. Tästä syystä harvinaisten sairauksien 
alalla toteutettavilla toiminnoilla ja tutkimuksella on pyrittävä myös varmistamaan potilaille 
osallisuus yhteiskuntaan. Tämä on myös vammaisten oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen 26 artiklan mukaista.

Tarkistus 21
Avril Doyle, Alojz Peterle

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) sisällyttävät kansalliseen 
suunnitelmaansa järjestelyjä, joilla on 
tarkoitus varmistaa kaikkien harvinaisia 
sairauksia sairastavien yhtäläiset 
mahdollisuudet saada korkealuokkaista 
hoitoa – diagnostiikka, hoitomuodot ja 
harvinaislääkkeet mukaan luettuina –
kyseisen jäsenvaltion alueella, jotta 
varmistetaan kaikkialla Euroopan unionissa 
yhtäläinen laadukkaan hoidon saanti 
oikeudenmukaisuuden ja 
yhteisvastuullisuuden pohjalta.

(5) sisällyttävät kansalliseen 
suunnitelmaansa järjestelyjä, joilla on 
tarkoitus varmistaa kaikkien harvinaisia 
sairauksia sairastavien yhtäläiset 
mahdollisuudet saada korkealuokkaista 
hoitoa – diagnostiikka, hoitomuodot ja 
harvinaislääkkeet mukaan luettuina –
kyseisen jäsenvaltion alueella, jotta 
varmistetaan kaikkialla Euroopan unionissa 
yhtäläinen laadukkaan hoidon saanti 
oikeudenmukaisuuden ja 
yhteisvastuullisuuden pohjalta ja 
noudattaen periaatteita, joista on sovittu 
korkean tason lääkefoorumin 
hyväksymässä asiakirjassa "Improving 
Access to Orphan Medicines for all 
Affected EU citizens".

Or. en
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Tarkistus 22
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) sisällyttävät kansalliseen 
suunnitelmaansa järjestelyjä, joilla on 
tarkoitus varmistaa kaikkien harvinaisia 
sairauksia sairastavien yhtäläiset 
mahdollisuudet saada korkealuokkaista 
hoitoa – diagnostiikka, hoitomuodot ja 
harvinaislääkkeet mukaan luettuina –
kyseisen jäsenvaltion alueella, jotta 
varmistetaan kaikkialla Euroopan unionissa 
yhtäläinen laadukkaan hoidon saanti 
oikeudenmukaisuuden ja 
yhteisvastuullisuuden pohjalta.

(5) sisällyttävät kansalliseen 
suunnitelmaansa järjestelyjä, joilla on 
tarkoitus varmistaa kaikkien harvinaisia 
sairauksia sairastavien yhtäläiset 
mahdollisuudet saada korkealuokkaista 
hoitoa – diagnostiikka, primaariset ennalta 
ehkäisevät toimenpiteet, hoitomuodot ja 
harvinaislääkkeet mukaan luettuina –
kyseisen jäsenvaltion alueella, jotta 
varmistetaan kaikkialla Euroopan unionissa 
yhtäläinen laadukkaan hoidon saanti 
oikeudenmukaisuuden ja 
yhteisvastuullisuuden pohjalta.

Or. en

Tarkistus 23
Urszula Krupa

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) sisällyttävät kansalliseen 
suunnitelmaansa järjestelyjä, joilla on 
tarkoitus varmistaa kaikkien harvinaisia 
sairauksia sairastavien yhtäläiset 
mahdollisuudet saada korkealuokkaista 
hoitoa – diagnostiikka, hoitomuodot ja 
harvinaislääkkeet mukaan luettuina –
kyseisen jäsenvaltion alueella, jotta 
varmistetaan kaikkialla Euroopan unionissa 
yhtäläinen laadukkaan hoidon saanti 
oikeudenmukaisuuden ja 
yhteisvastuullisuuden pohjalta.

(5) sisällyttävät kansalliseen 
suunnitelmaansa järjestelyjä, joilla on 
tarkoitus varmistaa kaikkien harvinaisia 
sairauksia sairastavien ilmainen
mahdollisuus saada korkealuokkaista 
hoitoa – diagnostiikka, hoitomuodot ja 
harvinaislääkkeet mukaan luettuina –
kyseisen jäsenvaltion alueella, jotta 
varmistetaan kaikkialla Euroopan unionissa 
yhtäläinen laadukkaan hoidon saanti 
oikeudenmukaisuuden ja 
yhteisvastuullisuuden pohjalta.

Or. pl
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Tarkistus 24
Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Adamos Adamou

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) edistävät sellaisia ponnisteluja 
perinnöllisten harvinaisten sairauksien 
välttämiseksi, jotka johtavat lopulta 
kyseisten sairauksien hävittämiseen 
seuraavin keinoin:
(a) kantajavanhempien geneettinen 
neuvonta; sekä
(b) terveiden alkioiden valitseminen 
ennen niiden istuttamista, kun tämä on 
tarkoituksenmukaista eikä vastoin 
voimassa olevia kansallisia lakeja ja aina 
vapaaehtoisuuden pohjalta.

Or. en

Tarkistus 25
Adamos Adamou

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) perustavat kansallisella tasolla 
neuvoa-antavia ryhmiä, joiden 
kokoonpanoon kuuluu useita 
sidosryhmiä.  Näiden olisi varmistettava, 
että hallitukset ovat hyvin perillä asioista 
ja että kansallisella tasolla tehtävät 
päätökset heijastavat yhteiskunnan 
näkemyksiä ja tarpeita.

Or. en
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Perustelu

Jotta vältyttäisiin siltä riskiltä, että näin erityisluonteista asiaa koskevaa asiantuntemusta 
menetetään hallituksessa ja hallinnossa tapahtuvien muutosten vuoksi, olisi perustettava 
pysyviä komiteoita, joiden kokoonpanossa ovat mukana kaikki asiasta kiinnostuneet ja siitä 
kokemusta omaavat tahot, toisin sanoen potilaat, hoitavat lääkärit, maksajat, tiedemaailma ja 
teollisuus.    Näiden osapuolten olisi tarjottava poliittisille päätöksentekijöille ja politiikan 
laatijoille ohjeita kansallisten toimintasuunnitelmien laatimisen ja täytäntöönpanon 
yhteydessä. 

Tarkistus 26
Thomas Ulmer

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) perustavat kansallisella tasolla 
monen sidosryhmän neuvoa-antavia 
ryhmiä, joiden kokoonpanossa ovat 
mukana kaikki asiaankuuluvat 
sidosryhmät ja jotka antavat hallituksille 
ohjeita harvinaisia sairauksia koskevien 
kansallisten toimintasuunnitelmien 
täytäntöönpanon yhteydessä.   Näiden 
ryhmien olisi varmistettava, että 
hallituksilla ovat asioista hyvin perillä ja 
että kansallisella tasolla tehdyt päätökset 
heijastavat yhteiskunnan näkemyksiä.

Or. en

Perustelu

Harvinaisia sairauksia koskeva asiantuntemus on hajanaista ja harvinaisten sairauksien 
erityisluonne synnyttää erityisiä ongelmia. Tarvittaisiin pysyviä komiteoita, joissa kaikki 
sidosryhmät ovat mukana: muiden muassa potilaat, hoitavat lääkärit, maksajat, tiedemaailma 
ja teollisuus. Nämä sidosryhmät toimisivat asiantuntemuksen suojelijoina hallituksen tai 
hallinnon muutoksista riippumatta.  Heidän tehtävänään olisi antaa kulloisellekin hallinnolle 
ja hallitukselle ohjeita harvinaisia sairauksia sairastavien yhteisöä koskevan politiikan 
suhteen.
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Tarkistus 27
Adamos Adamou

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) kannustavat rahoittamaan 
harvinaisten sairauksien hoitoa 
kansallisella tasolla. Silloin, kun 
jäsenvaltiot eivät ehkä halua ylläpitää tai 
eivät pysty ylläpitämään 
osaamiskeskuksia, tätä kansallista 
keskusrahastoa olisi käytettävä 
varmistamaan, että potilaat voivat 
matkustaa toisessa maassa sijaitsevaan 
keskukseen. On kuitenkin tärkeää, että 
tätä erillisbudjettia tarkastellaan 
vuosittain uudelleen ja sitä mukautetaan 
kyseisenä vuotena hoitoa tarvitsevia 
potilaita ja mahdollisia lisättäviä uusia 
hoitoja koskevan tiedon pohjalta. Tämä 
olisi suoritettava monista sidosryhmistä 
muodostettujen neuvoa-antavien 
komiteoiden avustamana.

Or. en

Perustelu

Hoitokeskuksia ja sairaaloita olisi kannustettava diagnosoimaan ja hoitamaan harvinaisia 
sairauksia sairastavia potilaita. Jos niiden on maksettava tämä omista talousarvioistaan, ne 
eivät ehkä pysty selviytymään tästä taloudellisesta rasitteesta. Kansallisen tason rahoitus voi 
antaa potilaille tilaisuuden saada asianmukaista hoitoa.

Tarkistus 28
Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Adamos Adamou

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ottavat käyttöön Euroopan unionin 
yhteisen määritelmän harvinaisille 

(1) ottavat käyttöön Euroopan unionin 
yhteisen määritelmän harvinaisille 
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sairauksille eli katsovat harvinaisiksi 
sairaudet, joita sairastaa enintään 5 ihmistä 
10 000:ta ihmistä kohden;

sairauksille eli katsovat harvinaisiksi 
sairaudet, joita sairastaa enintään 5 ihmistä 
10 000:ta ihmistä kohden koko Euroopan 
unionissa, mutta on erittäin tärkeää tietää 
täsmällinen jakauma kunkin jäsenvaltion 
osalta;

Or. en

Tarkistus 29
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) tukevat valtakunnallisesti tai 
alueellisesti sairauskohtaisia tietoverkkoja, 
rekistereitä ja tietokantoja.

(4) tukevat valtakunnallisesti tai 
alueellisesti sairauskohtaisia tietoverkkoja, 
rekistereitä ja tietokantoja, myös yleisön 
saatavilla internetissä olevia, 
säännöllisesti päivitettyjä tietoja.

Or. en

Tarkistus 30
Frédérique Ries

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) tukevat valtakunnallisesti tai 
alueellisesti sairauskohtaisia tietoverkkoja, 
rekistereitä ja tietokantoja.

(4) tukevat, myös rahoituksen kautta,
valtakunnallisesti tai alueellisesti 
sairauskohtaisia tietoverkkoja, rekistereitä 
ja tietokantoja.

Or. fr
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Tarkistus 31
Dorette Corbey

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) edistävät kansallisten tutkijoiden ja 
laboratorioiden osallistumista yhteisön 
tasolla rahoitettuihin harvinaisia sairauksia 
käsitteleviin tutkimushankkeisiin;

(3) edistävät kansallisten tutkijoiden ja 
laboratorioiden osallistumista yhteisön 
tasolla rahoitettuihin harvinaisia sairauksia 
käsitteleviin tutkimushankkeisiin ja 
harvinaislääkkeistä annetun asetuksen 
(EY) N:o 141/2000 tarjoamien 
mahdollisuuksien hyödyntämiseen;

Or. nl

Tarkistus 32
Evangelia Tzampazi

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) sisällyttävät harvinaisia sairauksia 
koskevaan kansalliseen suunnitelmaansa 
järjestelyjä, joilla pyritään edistämään 
tutkimusta harvinaisten sairauksien alalla 
(kansanterveys- ja sosiaalinen tutkimus 
mukaan luettuina) erityisesti, jotta voidaan 
kehittää sellaisia välineitä kuin monialaisia 
infrastruktuureja ja sairauskohtaisia 
hankkeita.

(4) sisällyttävät harvinaisia sairauksia 
koskevaan kansalliseen suunnitelmaansa 
järjestelyjä, joilla pyritään edistämään 
tutkimusta harvinaisten sairauksien alalla 
(kansanterveys- ja sosiaalinen tutkimus 
mukaan luettuina) erityisesti, jotta voidaan 
kehittää sellaisia välineitä kuin monialaisia 
infrastruktuureja ja sairauskohtaisia 
hankkeita, kuntoutusohjelmia ja 
harvinaisen sairauden kanssa elämistä 
koskevia koulutusohjelmia.

Or. el

Perustelu

On tärkeää korostaa, että monien harvinaisia sairauksia sairastavien potilaiden on opittava 
elämään sairautensa kanssa monien vuosien ajan. Tästä syystä harvinaisten sairauksien 
alalla toteutettavilla toiminnoilla ja tutkimuksella on pyrittävä myös varmistamaan potilaille 
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osallisuus yhteiskuntaan. Tämä on myös vammaisten oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen 26 artiklan mukaista.

Tarkistus 33
Adamos Adamou

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 3 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) tarjoavat teollisuudelle, joka kuuluu 
tärkeimpiin kliinisen tutkimuksen 
rahoittajiin, riittävät kannustimet, jotta se 
investoisi geneettiseen tutkimukseen.

Or. en

Tarkistus 34
Frédérique Ries

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 3 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) ottavat käyttöön 
tarkoituksenmukaisen ja pitkäaikaisen 
rahoituksen, etenkin julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien kautta, 
tukeakseen tutkimusta kansallisella ja 
Euroopan tasolla ja taatakseen, että se on 
kestävällä pohjalla;

Or. fr
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Tarkistus 35
Frédérique Ries

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) järjestävät potilaille terveydenhoidon 
väyliä käynnistämällä yhteistyötä kaikkien 
tarvittavien, omassa maassa tai 
mahdollisesti ulkomailla toimivien 
asiantuntijoiden kanssa; rajatylittävää 
terveydenhuoltoa – myös potilaiden, 
terveydenhuoltoalan ammattilaisten sekä 
palvelujen tarjoajien ja tarjonnan 
liikkuvuutta – olisi tarvittaessa edistettävä 
tieto- ja viestintätekniikan avulla, jotta 
kaikki ihmiset saavat tarvitsemaansa 
erikoishoitoa;

(3) järjestävät potilaille terveydenhoidon 
väyliä käynnistämällä yhteistyötä kaikkien 
tarvittavien, omassa maassa tai 
mahdollisesti ulkomailla toimivien 
asiantuntijoiden kanssa; rajatylittävää 
terveydenhuoltoa – myös potilaiden ja 
tietojen liikkuvuuden tukemisen kautta 
asiantuntemuksen, terveydenhuoltoalan 
ammattilaisten sekä palvelujen tarjoajien ja 
tarjonnan liikkuvuutta – olisi tarvittaessa 
edistettävä tieto- ja viestintätekniikan 
avulla, jotta kaikki ihmiset saavat 
tarvitsemaansa erikoishoitoa;

Or. fr

Tarkistus 36
Frédérique Ries

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) varmistavat, että kansalliset tai 
alueelliset osaamiskeskukset noudattavat 
harvinaisia sairauksia käsittelevien 
eurooppalaisten osaamisverkostojen 
määrittelemiä normeja ottaen 
asianmukaisesti huomioon potilaiden ja 
alan ammattilaisten tarpeet ja odotukset.

(5) varmistavat, että kansalliset tai 
alueelliset osaamiskeskukset noudattavat 
harvinaisia sairauksia käsittelevien 
eurooppalaisten osaamisverkostojen 
määrittelemiä normeja ottaen 
asianmukaisesti huomioon potilaiden ja
alan ammattilaisten tarpeet ja odotukset ja 
ottaen potilaat mukaan keskusten 
toimintaan, hallintoon ja arviointiin.

Or. fr
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Tarkistus 37
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 5 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) väestön seulontaa ja diagnostisia testejä 
koskevat eurooppalaiset ohjeet;

(b) väestön seulontaa ja diagnostisia 
testejä, myös geneettisiä testejä kuten 
heterotsygoottien testausta ja 
napasoludiagnoosia, koskevat 
eurooppalaiset ohjeet, jotka takaavat 
korkealaatuisen testauksen ja 
asianmukaisen geneettisen neuvonnan 
kunnioittaen samanaikaisesti 
jäsenvaltioiden keskinäistä erilaisuutta;

Or. en

Tarkistus 38
Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Adamos Adamou

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) harvinaislääkkeiden terapeuttisesta 
lisäarvosta jäsenvaltioissa laadittujen 
arviointiraporttien jakaminen EU-tasolla, 
jotta minimoidaan viivästykset potilaiden 
harvinaiseen sairauteensa tarvitsemien 
harvinaislääkkeiden saannissa.

(c) harvinaislääkkeiden terapeuttisesta 
lisäarvosta jäsenvaltioissa laadittujen 
arviointiraporttien vahvistaminen EU-
tasolla EMEA:n puitteissa, jonne asiaa 
koskeva eurooppalainen tietämys ja 
asiantuntemus on kerätty, jotta 
minimoidaan viivästykset potilaiden 
harvinaiseen sairauteensa tarvitsemien 
harvinaislääkkeiden saannissa.

Or. en
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Tarkistus 39
Avril Doyle, Alojz Peterle

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) harvinaislääkkeiden terapeuttisesta
lisäarvosta jäsenvaltioissa laadittujen 
arviointiraporttien jakaminen EU-tasolla, 
jotta minimoidaan viivästykset potilaiden 
harvinaiseen sairauteensa tarvitsemien 
harvinaislääkkeiden saannissa.

(c) harvinaislääkkeiden kliinisestä
lisäarvosta jäsenvaltioissa laadittujen 
arviointiraporttien jakaminen EU-tasolla, 
jotta minimoidaan viivästykset potilaiden 
harvinaiseen sairauteensa tarvitsemien 
harvinaislääkkeiden saannissa.

Or. en

Tarkistus 40
Dorette Corbey

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 5 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) rakenteellinen tuki Orphanet-
tietokantaan tehtäville investoinneille, 
jotta varmistetaan harvinaisia sairauksia 
koskevien tietojen helppo saatavuus;

Or. nl

Tarkistus 41
Frieda Brepoels

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 5 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) erikoislääkärin koulutuksen 
kehittäminen alueilla, jotka ovat 
merkityksellisiä harvinaisten sairauksien 
diagnosoinnin ja hoidon kannalta 
(esimerkiksi genetiikka, immunologia, 
neurologia, onkologia, lastentaudit);
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Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 42
Antonios Trakatellis, Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Potilasjärjestöjen vaikutusvallan 
vahvistaminen

6. Riippumattomien potilasjärjestöjen
vaikutusvallan vahvistaminen

(1) toteuttavat toimia sen varmistamiseksi, 
että potilaita ja potilaiden edustajia 
kuullaan asianmukaisesti kaikissa 
politiikan ja päätösten teon vaiheissa 
harvinaisten sairauksien alalla – myös 
silloin, kun on kyse osaamiskeskusten ja 
eurooppalaisten osaamisverkostojen 
perustamisesta ja johtamisesta ja 
kansallisten suunnitelmien laatimisesta;

(1) toteuttavat toimia sen varmistamiseksi, 
että potilaita ja riippumattomia potilaiden 
edustajia kuullaan asianmukaisesti kaikissa 
politiikan ja päätösten teon vaiheissa 
harvinaisten sairauksien alalla – myös 
silloin, kun on kyse osaamiskeskusten ja 
eurooppalaisten osaamisverkostojen 
perustamisesta ja johtamisesta ja 
kansallisten suunnitelmien laatimisesta;

(2) tukevat potilasjärjestöjen toimia, 
esimerkkeinä tietoisuuden lisääminen, 
valmiuksien parantaminen ja koulutus, 
tietojen ja parhaiden toimintatapojen 
vaihto, verkostoituminen sekä pahasti 
eristyneiden potilaiden tavoittaminen;

(2) tukevat riippumattomien
potilasjärjestöjen toimia, esimerkkeinä 
tietoisuuden lisääminen, valmiuksien 
parantaminen ja koulutus, tietojen ja 
parhaiden toimintatapojen vaihto, 
verkostoituminen sekä pahasti eristyneiden 
potilaiden tavoittaminen;

(3) sisällyttävät harvinaisia sairauksia 
koskevaan kansalliseen suunnitelmaansa 
potilasjärjestöjen tukemista ja kuulemista 

(3) sisällyttävät harvinaisia sairauksia 
koskevaan kansalliseen suunnitelmaansa 
potilasjärjestöjen tukemista ja kuulemista 
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koskevia järjestelyjä, kuten 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetaan.

koskevia järjestelyjä, kuten 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetaan.

Or. en

Tarkistus 43
Dorette Corbey

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 6 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) tukevat potilasjärjestöjä rahoituksen 
kautta, jotta ne voivat edelleen toimia 
mahdollisimman riippumattomasti;

Or. nl

Tarkistus 44
Antonios Trakatellis, Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 6 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) varmistavat, että potilasjärjestöille 
tarjotaan rahoitusta, joka ei ole suoraan 
kytketty yksittäisiin lääkeyrityksiin;

Or. en

Tarkistus 45
Antonios Trakatellis, Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus suositukseksi
Suosituksia jäsenvaltioille – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) sisällyttävät harvinaisia sairauksia 
koskevaan kansalliseen suunnitelmaansa 

(3) sisällyttävät harvinaisia sairauksia 
koskevaan kansalliseen suunnitelmaansa
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potilasjärjestöjen tukemista ja kuulemista 
koskevia järjestelyjä, kuten 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetaan.

riippumattomien potilasjärjestöjen 
tukemista ja kuulemista koskevia 
järjestelyjä, kuten 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetaan.

Or. en

Tarkistus 46
Frédérique Ries

Ehdotus suositukseksi
kehottaa komissiota – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. laatimaan tästä suosituksesta 
neuvostolle, Euroopan parlamentille, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä
alueiden komitealle osoitetun 
täytäntöönpanoraportin jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen pohjalta viimeistään 
viidennen tämän suosituksen 
antamispäivää seuranneen vuoden lopussa 
sen selvittämiseksi, missä määrin ehdotetut 
toimenpiteet toimivat tehokkaasti, ja 
lisätoimien tarkastelemiseksi;

1. laatimaan tästä suosituksesta 
neuvostolle, Euroopan parlamentille, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle osoitetun 
täytäntöönpanoraportin jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen pohjalta viimeistään 
viidennen tämän suosituksen 
antamispäivää seuranneen vuoden lopussa 
sen selvittämiseksi, missä määrin ehdotetut 
toimenpiteet toimivat tehokkaasti
harvinaisia sairauksia sairastavien 
potilaiden ja heidän perheidensä elämän 
parantamiseksi, ja lisätoimien 
tarkastelemiseksi;

Or. fr


