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Grozījums Nr. 13
Urszula Krupa

Ieteikuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Retām slimībām raksturīga zema 
izplatība un tās ir specifiskas, tāpēc ir 
vajadzīga vispārēja pieeja, kura balstītos uz 
īpašiem un apvienotiem pasākumiem, kas 
vajadzīgi, lai nepieļautu augstu saslimstību 
vai priekšlaicīgu mirstību, ko iespējams 
novērst, kā arī uzlabotu slimnieku dzīves 
kvalitāti vai sociāli ekonomisko potenciālu.

(5) Retās slimības ir saistītas ar lielām 
izmaksām un tās ir specifiskas, tāpēc ir 
vajadzīgas starptautiskas programmas un 
vispārēja pieeja, kura balstītos uz īpašiem 
un apvienotiem pasākumiem, kas 
vajadzīgi, lai nepieļautu augstu saslimstību 
vai priekšlaicīgu mirstību, ko iespējams 
novērst, kā arī uzlabotu slimnieku dzīves 
kvalitāti vai sociāli ekonomisko potenciālu.

Or. pl

Grozījums Nr. 14
Urszula Krupa

Ieteikuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai valstīs, reģionos un vietējā līmenī 
labāk koordinētu un saskaņotu iniciatīvas 
cīņai ar retajām slimībām, visi šīs jomas 
valsts pasākumi būtu jāiekļauj nacionālajos 
reto slimību plānos. 

(8) Lai uzlabotu valsts, reģionālo un 
vietējo iniciatīvu koordinēšanu un 
saskaņu, kā arī profesionālās 
sagatavošanas centru sadarbību reto 
slimību jomā, visi šīs jomas valsts 
pasākumi būtu jāiekļauj nacionālajos reto 
slimību plānos.

Or. pl
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Grozījums Nr. 15
Daciana Octavia Sârbu

Ieteikuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Eiropas references tīkliem ir sevišķi 
liela Kopienas pievienotā vērtība, jo 
minētās slimības ir retas, un tas nozīmē, ka 
pacientu skaits ir mazs un valstij vienai 
trūkst speciālo zināšanu. Tāpēc ir ārkārtīgi 
svarīgi nodrošināt, ka visiem reto slimību 
pacientiem ir vienlīdzīgas iespējas saņemt 
augstvērtīgu veselības aprūpi.

(13) Eiropas references tīkliem ir sevišķi 
liela Kopienas pievienotā vērtība, jo 
minētās slimības ir retas, un tas nozīmē, ka 
pacientu skaits ir mazs un valstij vienai 
trūkst speciālo zināšanu. Tāpēc ir ārkārtīgi 
svarīgi nodrošināt, ka visiem reto slimību 
pacientiem ir vienlīdzīgas iespējas saņemt 
precīzu informāciju, piekļūt piemērotai un 
savlaicīgai diagnostikai un gūt 
augstvērtīgu veselības aprūpi.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Daciana Octavia Sârbu

Ieteikuma priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16.a) Ir jāizveido specializēti sociālie 
dienesti, tostarpt tādi, kas ir vērsti uz 
terapiju un psiholoģiju, lai pilnībā 
novērstu sociālu atstumtību un 
diskrimināciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Ieteikuma priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tādēļ visos stratēģijas un lēmumu 
pieņemšanas posmos būtu jāiesaista 
pacienti un pacientu pārstāvji. Katrā 
dalībvalstī būtu aktīvi jāveicina un arī 
finansiāli jāatbalsta to darbības.

(20) Tādēļ visos stratēģijas un lēmumu 
pieņemšanas posmos būtu jāiesaista
pacienti un pacientu pārstāvji. Katrā 
dalībvalstī un arī visā Eiropas Savienībā, 
izmantojot specifisku retu slimību
skartiem pacientiem paredzētus Eiropas 
palīdzības tīklus, būtu aktīvi jāveicina un 
arī finansiāli jāatbalsta to darbības

Or. en

Pamatojums

Tā kā šīs slimības ir retas, daudzas pacientu organizācijas darbojas Eiorpas tīklos, lai 
sazinātos un sniegtu atbalstu visā 27 valstu Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 18
Evangelia Tzampazi

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 1. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izveidot nacionālos plānus reto slimību 
jomā, lai nodrošinātu, ka taisnīguma un 
solidaritātes vārdā visā Eiropas Savienībā 
reto slimību pacientiem savās valstīs ir 
universāli pieejama kvalitatīva veselības 
aprūpe, tostarp diagnostika, ārstēšana un 
zāles reto slimību ārstēšanai, un īpaši:

1. Izveidot nacionālos plānus reto slimību 
jomā, lai nodrošinātu, ka taisnīguma un 
solidaritātes vārdā visā Eiropas Savienībā 
reto slimību pacientiem savās valstīs ir 
universāli pieejama kvalitatīva veselības 
aprūpe, tostarp diagnostika, ārstēšana un 
zāles reto slimību ārstēšanai, kā arī 
rehabilitācija un iespējas mācīties dzīvot 
ar slimību, un īpaši:

Or. el
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Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka ir daudzi pacienti, kas cieš no retām slimībām un viņiem ir jāmācās 
dzīvot ar slimību daudzus gadus. Tāpēc pasākumiem un pētījumiem reto slimību jomā ir 
jātiecas arī nodrošināt reto slimību skarto pacientu sociālo integrāciju saskaņā ar ANO 
konvencijas par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 26. pantu.

Grozījums Nr. 19
Frédérique Ries

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 1.punkts - 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) nacionālajā plānā reto slimību jomā 
izvirzīt dažas prioritātes ar konkrētiem 
mērķiem, skaidrus termiņus, paredzēt 
vadības struktūras un regulārus ziņojumus;

(3) nacionālajā plānā reto slimību jomā 
izvirzīt dažas prioritātes ar konkrētiem 
mērķiem, skaidrus termiņus, vērā ņemamu 
un skaidri nosakāmu finansējumu, 
paredzēt vadības struktūras un regulārus 
ziņojumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Evangelia Tzampazi

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 1.punkts - 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) nacionālajā plānā paredzēt noteikumus, 
kuri nodrošinātu, ka visiem reto slimību 
pacientiem savā valstī ir pieejama 
kvalitatīva veselības aprūpe (arī 
diagnostika, ārstēšana un zāles reto slimību
ārstēšanai), lai visā Eiropas Savienībā 
taisnīguma un solidaritātes vārdā 
nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpi.

(5) nacionālajā plānā paredzēt noteikumus, 
kuri nodrošinātu, ka visiem reto slimību 
pacientiem savā valstī ir pieejama 
kvalitatīva veselības aprūpe (arī 
diagnostika, ārstēšana un zāles reto slimību 
ārstēšanai, kā arī iespējas mācīties dzīvot 
ar slimību), lai visā Eiropas Savienībā 
taisnīguma un solidaritātes vārdā 
nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpi.

Or. el
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Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka ir daudzi pacienti, kas cieš no retām slimībām un viņiem ir jāmācās 
dzīvot ar slimību daudzus gadus. Tāpēc pasākumiem un pētījumiem reto slimību jomā ir 
jātiecas arī nodrošināt reto slimību skarto pacientu sociālo integrāciju saskaņā ar ANO 
konvencijas par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 26. pantu.

Grozījums Nr. 21
Avril Doyle, Alojz Peterle

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 1.punkts - 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) nacionālajā plānā paredzēt noteikumus, 
kuri nodrošinātu, ka visiem reto slimību 
pacientiem savā valstī ir pieejama 
kvalitatīva veselības aprūpe (arī 
diagnostika, ārstēšana un zāles reto slimību 
ārstēšanai), lai visā Eiropas Savienībā 
taisnīguma un solidaritātes vārdā 
nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpi.

(5) nacionālajā plānā paredzēt noteikumus, 
kuri nodrošinātu, ka visiem reto slimību 
pacientiem savā valstī ir pieejama 
kvalitatīva veselības aprūpe (arī 
diagnostika, ārstēšana un zāles reto slimību 
ārstēšanai), lai visā Eiropas Savienībā 
taisnīguma un solidaritātes vārdā 
nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpi, 
ievērojot Augsta līmeņa farmaceitiskā 
foruma pieņemtajā dokumentā 
„Improving access to orphan medicines 
for all affected EU citizens” (Labāka 
piekļuve reto slimību ārstēšanai 
paredzētajām zālēm visiem konkrētajiem 
ES pilsoņiem) noteiktos principus.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Daciana Octavia Sârbu

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 1.punkts - 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) nacionālajā plānā paredzēt noteikumus, 
kuri nodrošinātu, ka visiem reto slimību 
pacientiem savā valstī ir pieejama 
kvalitatīva veselības aprūpe (arī 

(5) nacionālajā plānā paredzēt noteikumus, 
kuri nodrošinātu, ka visiem reto slimību 
pacientiem savā valstī ir pieejama 
kvalitatīva veselības aprūpe (arī 
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diagnostika, ārstēšana un zāles reto slimību 
ārstēšanai), lai visā Eiropas Savienībā 
taisnīguma un solidaritātes vārdā 
nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpi.

diagnostika, primārie preventīvie 
pasākumi, ārstēšana un zāles reto slimību 
ārstēšanai), lai visā Eiropas Savienībā 
taisnīguma un solidaritātes vārdā 
nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpi.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Urszula Krupa

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 1.punkts - 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) nacionālajā plānā paredzēt noteikumus, 
kuri nodrošinātu, ka visiem reto slimību 
pacientiem savā valstī ir pieejama 
kvalitatīva veselības aprūpe (arī 
diagnostika, ārstēšana un zāles reto slimību 
ārstēšanai), lai visā Eiropas Savienībā 
taisnīguma un solidaritātes vārdā 
nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpi.

(5) nacionālajā plānā paredzēt noteikumus, 
kuri nodrošinātu, ka visiem reto slimību 
pacientiem savā valstī ir pieejama 
bezmaksas kvalitatīva veselības aprūpe (arī 
diagnostika, ārstēšana un zāles reto slimību 
ārstēšanai), lai visā Eiropas Savienībā 
taisnīguma un solidaritātes vārdā 
nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpi.

Or. pl

Grozījums Nr. 24
Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Adamos Adamou

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 1.punkts - 5.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) atbalstīt retu iedzimtu slimību 
novēršanas centienus, jo tie ļautu 
visbeidzot izskaust šīs retās slimības, 
a) sniedzot konsultācijas par ģenētiku 
slimības nēsātājiem vecākiem; un 
b) ja tas nepieciešams, neskarot 
pastāvošos valsts tiesību aktus un tikai uz 
brīvprātības pamata, veicot veselu embriju 
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atlasi pirms to ievadīšanas. 

Or. en

Grozījums Nr. 25
Adamos Adamou

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 1.punkts - 5.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) valsts līmenī izveidot plurālas 
konsultatīvās grupas, kurās būtu 
pārstāvētas visas ieinteresētās puses, lai 
vadītu valdību, izstrādājot un īstenojot 
valsts darbības plānus reto slimību jomā, 
un šīm grupām būtu jānodrošina valdības 
atbilstīga informētība, kā arī jāpanāk, lai 
valsts līmenī pieņemtie lēmumi labi
atspoguļotu sabiedrības viedokli un 
vajadzības;

Or. en

Pamatojums

Lai samazinātu risku valdības un administrācijas sastāva maiņas gadījumā zaudēt zināšanas, 
kas pastāv tik specifiksā jomā, būtu jāparedz pastāvīgas komitejas, kurās būtu pārstāvētas 
visas iesaistītās un kvalificētās puses — pacienti, ārsti, maksājumu aģentūras, universitātes 
un ražotāji. Visām šīm pusēm būtu jāvirza politisko lēmumu pieņēmēji un tie, kuri izstrādā 
kādas iestādes politiku, kā arī valstu darbības plānu īstenošana.

Grozījums Nr. 26
Thomas Ulmer

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 1.punkts - 5.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) valsts līmenī izveidot plurālas 
konsultatīvās grupas, kurās būtu 
pārstāvētas visas ieinteresētās puses, lai 
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vadītu valdību, izstrādājot un īstenojot 
valsts darbības plānus reto slimību jomā, 
un šīm grupām būtu jānodrošina valdības 
atbilstīga informētība, kā arī jāpanāk, lai 
valsts līmenī pieņemtie lēmumi labi 
atspoguļotu sabiedrības viedokli un 
vajadzības;

Or. en

Pamatojums

Īpašās zināšanas reto slimību jomā nav apkopotas un, ņemot vērā to specifiku, retās slimības 
arī rada specifiskas problēmas. Pastāvīgajās komitejās ir jāiekļauj visas puses — pacienti, 
ārsti, maksājumu aģentūras, universitātes un ražotāji.  To uzdevums būtu saglabāt uzkrātās 
speciālās zināšanas, neskatoties uz pārmaiņām valdības un administrācijas līmenī. To 
ieguldījuma mērķim vajadzētu būt pastāvošās afministrācijas un valdības orientēšanai tajās 
politikas jomās, kas skar personas ar retajām slimībām.

Grozījums Nr. 27
Adamos Adamou

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 1.punkts - 5.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.b) atbalstīt reto slimību ārstēšanas 
finansējumu valsts līmenī, lai tajos 
gadījumos, kad dalībvalstis nevēlas vai 
nevar atļauties izcilības centrus, šo valsts 
centrālo fondu būtu iespējams izmatnot, 
lai pacienti varētu doties uz citā valstī 
izveidotu centru, tāpēc ir nepieciešams un 
ir vitāli svarīgi, lai šis atsevišķais budžets 
katru gadu tiktu pārskatīts un pielāgots, 
balstoties uz zināšanām par pacientiem, 
kam nepieciešama ārstēšana konkrētajā 
gadā, kā arī uz jaunājām potenciāli 
pieejamām terapijām, un tam būtu 
jānotiek pateicoties plurālo konsultatīvo 
komiteju ieguldījumam.

Or. en
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Pamatojums

Ir jāmudina ārstniecības centri un slimnīcas veikt diagnostiku un ārstēšanu reto slimību 
slimniekiem. 
Ja šīm iestādēm izdevumu segšanai ir jārēķinās ar savu budžetu, tās, iespējams, nevarēs 
atļauties šādus izdevumus.
  Garantējot finansējumu valsts līmenī, ir iespējams nodrošināt pacientu piekļuvi piemērotai 
medicīniskai aprūpei.

Grozījums Nr. 28
Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Adamos Adamou

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 2. punkts - 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Savienībā izstrādāt vienotu reto 
slimību definīciju, kurā noteikts, ka tās ir 
slimības, kuras skar ne vairāk kā 5 no 10 
000 cilvēkiem;

(1) Eiropas Savienībā izstrādāt vienotu reto 
slimību definīciju, kurā noteikts, ka tās ir 
slimības, kuras skar ne vairāk kā 5 no 
10 000 cilvēkiem, un šis skaitlis attiecas 
uz visu Eiropas Savienību kopumā, lai 
gan ir ļoti svarīgi zināt precīzu izplatību 
katrā dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Daciana Octavia Sârbu

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 2. punkts - 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) valsts un reģionu līmenī atbalstīt 
specifiskus informācijas tīklus, reģistrus un 
datubāzes par slimībām.

(4) valsts un reģionu līmenī atbalstīt 
specifiskus informācijas tīklus, reģistrus un 
datubāzes par slimībām, kuros ir ietverta 
regulāri atjaunināta, sabiedrībai internetā 
pieejama informācija,

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Frédérique Ries

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 2. punkts - 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) valsts un reģionu līmenī atbalstīt 
specifiskus informācijas tīklus, reģistrus un 
datubāzes par slimībām. 

(4) valsts un reģionu līmenī atbalstīt, 
tostarp finansiāli, specifiskus informācijas 
tīklus, reģistrus un datubāzes par slimībām. 

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Dorette Corbey

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 3. punkts - 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) sekmēt valstu pētnieku un laboratoriju 
piedalīšanos pētījumu projektos par 
retajām slimībām, kurus finansē Kopiena;

(3) sekmēt valstu pētnieku un laboratoriju 
piedalīšanos pētījumu projektos par 
retajām slimībām, kurus finansē Kopiena, 
un izskatīt Regulā (EK) Nr. 141/2000 par 
zālēm reti sastopamu slimību ārstēšanai 
piedāvātās iespējas; 

Or. nl

Grozījums Nr. 32
Evangelia Tzampazi

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 3. punkts - 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) nacionālajos plānos paredzēt reto 
slimību jomas noteikumus, kuru mērķis ir 
šajā jomā veicināt izpēti, tostarp 
sabiedrības veselības un sociālos 
pētījumus, īpaši ar nolūku izstrādāt tādus 
līdzekļus kā transversālas infrastruktūras, 

(4) nacionālajos plānos paredzēt reto 
slimību jomas noteikumus, kuru mērķis ir 
šajā jomā veicināt izpēti, tostarp 
sabiedrības veselības un sociālos 
pētījumus, īpaši ar nolūku izstrādāt tādus 
līdzekļus kā transversālas infrastruktūras, 
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kā arī konkrētām slimībām veltīti projekti. kā arī konkrētām slimībām veltīti projekti, 
rehabilitācijas programmas un 
programmas ar mērķi iemācīties sadzīvot 
ar retu slimību.

Or. el

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka ir daudzi pacienti, kas cieš no retām slimībām un viņiem ir jāmācās 
sadzīvot ar slimību daudzus gadus. Tāpēc pasākumiem un pētījumiem reto slimību jomā ir 
jātiecas arī nodrošināt reto slimību skarto pacientu sociālo integrāciju saskaņā ar ANO 
konvencijas par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 26. pantu.

Grozījums Nr. 33
Adamos Adamou

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 3. punkts - 4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) piedāvāt ražotājiem, kuri ir vieni no 
galvenajiem finansējuma sniedzējiem 
klīnisko pētījumu jomā, piemērotus 
veicināšanas pasākumus, lai viņus 
pievērstu ieguldījumiem ģenētisko 
pētījumu jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Frédérique Ries

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 3. punkts - 4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) piešķirt valsts un privātā sektora 
partnerības uzņēmumiem atbilstošu 
ilgtermiņa finansējumu, lai dalībvalstu un 
Eiropas līmenī atbalstītu pētniecību un 
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nodrošinātu šīs jomas ilgtspēju;

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Frédérique Ries

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 4. punkts - 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) organizēt pacientu aprūpi, nodibinot 
sadarbību ar attiecīgajiem valsts vai 
vajadzības gadījumā citu valstu 
ekspertiem; ja nepieciešams nodrošināt 
universālu piekļuvi specifiskai veselības 
aprūpei, ar informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju palīdzību būtu jāatbalsta 
pārrobežu veselības aprūpe, arī pacientu, 
medicīnas speciālistu un veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju mobilitāte; 

(3) organizēt pacientu aprūpi, nodibinot 
sadarbību ar attiecīgajiem valsts vai 
vajadzības gadījumā citu valstu 
ekspertiem; ja nepieciešams nodrošināt 
universālu piekļuvi specifiskai veselības 
aprūpei, ar informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju palīdzību būtu jāatbalsta 
pārrobežu veselības aprūpe, arī pacientu un 
speciālo zināšanu mobilitāte ar datu 
mobilitātes atbalsta palīdzību, kā arī 
medicīnas speciālistu un veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju mobilitāte; 

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Frédérique Ries

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 4. punkts - 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) nodrošināt, lai valsts un reģionu 
speciālo zināšanu centri ievērotu Eiropas 
references tīklu reto slimību jomā noteiktos 
standartus, pienācīgi ņemot vērā pacientu 
un profesionāļu vajadzības un prasības.

(5) nodrošināt, lai valsts un reģionu 
speciālo zināšanu centri ievērotu Eiropas 
references tīklu reto slimību jomā noteiktos 
standartus, pienācīgi ņemot vērā pacientu 
un speciālistu vajadzības un prasības, kā 
arī iesaistot pacientus šo centru darbībā, 
pārvaldībā un novērtēšanā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 37
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 5. punkts - 1. apakšpunkts - b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Eiropas vadlīnijas par populācijas 
skrīningu un diagnostikas testiem;

b) Eiropas vadlīnijas par populācijas 
skrīningu un diagnostikas testiem, tostarp 
ģenētiski testi, piemēram, heterozigotitātes 
izpētas tests un polārā ķermenīša 
diagnostika ar biopsijas palīdzību, kas 
garantē augstas kvalitātes 
eksperimentāciju un iespēju sniegt 
piemērotas ģenētiska rakstura 
konsultācijas, ievērojot dalībvalstīs 
pastāvošo ētikas normu daudzveidību;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Adamos Adamou

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 5. punkts - 1. apakšpunkts - c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) kopīgi izmantot dalībvalstu 
novērtējuma ziņojumus par zāļu reto 
slimību ārstēšanai pievienoto terapeitisko 
vērtību ES, lai reto slimību pacienti ātrāk 
saņemtu zāles retu slimību ārstēšanai.

(c) dalībvalstu novērtējuma ziņojumos par 
zāļu reto slimību ārstēšanai pievienoto 
terapeitisko vērtību Eiropas līmenī, 
Eiropas Zāļu aģentūras ietvaros ir 
apkopotas zināšanas un svarīgas 
specifiskās zināšanas, lai reto slimību 
pacienti ātrāk saņemtu zāles retu slimību 
ārstēšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Avril Doyle, Alojz Peterle

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 5. punkts - 1. apakšpunkts - c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) kopīgi izmantot dalībvalstu 
novērtējuma ziņojumus par zāļu reto 
slimību ārstēšanai pievienoto terapeitisko
vērtību ES, lai reto slimību pacienti ātrāk 
saņemtu zāles retu slimību ārstēšanai.

(c) kopīgi izmantot dalībvalstu 
novērtējuma ziņojumus par zāļu reto 
slimību ārstēšanai pievienoto klīnisko
vērtību ES, lai reto slimību pacienti ātrāk 
saņemtu zāles retu slimību ārstēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Dorette Corbey

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 5. punkts - 1. apakšpunkts - ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) struktūrpalīdzības un investīciju 
programma datu bāzei Orphanet, kas 
atvieglos piekļuvi zināšanām par retām 
slimībām;

Or. nl

Grozījums Nr. 41
Frieda Brepoels

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 5. punkts - 1. apakšpunkts - ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) specializētas medicīnas izglītības 
programmas jomās, kas saistītas ar 
diagnostiku un retu slimību pārvaldību 
(piemēram, ģenētikā, imunoloģijā, 
neiroloģijā, onkoloģijā, pediatrijā); 
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Or. en

Pamatojums

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.  

Grozījums Nr. 42
Antonios Trakatellis, Peter Liese, Thomas Ulmer

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pacientu organizāciju līdzdalība 6. Neatkarīgu pacientu organizāciju 
līdzdalība

(1) Veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
pacienti un to pārstāvji tiktu pienācīgi 
uzklausīti katrā stratēģijas izstrādes un 
lēmumu pieņemšanas posmā reto slimību 
jomā, arī saistībā ar speciālo zināšanu 
centru un Eiropas references centru izveidi 
un vadību un nacionālo plānu izstrādi;

(1) Veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
pacienti un to neatkarīgie pārstāvji tiktu 
pienācīgi uzklausīti katrā stratēģijas 
izstrādes un lēmumu pieņemšanas posmā 
reto slimību jomā, arī saistībā ar speciālo 
zināšanu centru un Eiropas references 
centru izveidi un vadību un nacionālo 
plānu izstrādi;

(2) atbalstīt pacientu organizāciju 
pasākumus, piemēram, izpratnes vairošanu, 
kompetences veidošanu un izglītošanu, 
informācijas un labas prakses apmaiņu, 
sadarbības tīklu veidošanu, izolētu pacientu 
apzināšanu;

(2) atbalstīt neatkarīgo pacientu 
organizāciju pasākumus, piemēram, 
izpratnes vairošanu, kompetences 
veidošanu un izglītošanu, informācijas un 
labas prakses apmaiņu, sadarbības tīklu 
veidošanu, izolētu pacientu apzināšanu;

(3) iekļaut nacionālajos plānos reto slimību 
jomā noteikumus par atbalstu pacientu 
organizācijām un apspriešanos ar tām, kā 
minēts 1. un 2. punktā.

(3) iekļaut nacionālajos plānos reto slimību 
jomā noteikumus par atbalstu pacientu 
organizācijām un apspriešanos ar tām, kā 
minēts 1. un 2. punktā;

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Dorette Corbey

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 6. punkts - 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) finansiāli atbalstīt pacientu 
organizācijas, lai tās varētu arī turpmāk 
darboties maksimāli neatkarīgi;

Or. nl

Grozījums Nr. 44
Antonios Trakatellis, Peter Liese, Thomas Ulmer

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 6. punkts - 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) nodrošināt, lai finansējums tiktu 
paredzēts pacientu organizācijām, kas nav 
tieši saistītas ar kādu noteiktu farmācijas 
uzņēmumu;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Antonios Trakatellis, Peter Liese, Thomas Ulmer

Ieteikuma priekšlikums
Ieteikums dalībvalstīm - 6. punkts - 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) iekļaut nacionālajos plānos reto slimību 
jomā noteikumus par atbalstu pacientu 
organizācijām un apspriešanos ar tām, kā 
minēts 1. un 2. punktā.

(3) iekļaut nacionālajos plānos reto slimību 
jomā noteikumus par atbalstu neatkarīgām 
pacientu organizācijām un apspriešanos ar 
tām, kā minēts 1. un 2. punktā;
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Or. en

Grozījums Nr. 46
Frédérique Ries

Ieteikuma priekšlikums
Aicinājums Komisijai - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izstrādāt šā ieteikuma, kas adresēts 
Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai, īstenošanas ziņojumu, 
pamatojoties uz dalībvalstu sniegto 
informāciju, ne vēlāk kā piecus gadus pēc 
šā paziņojuma pieņemšanas dienas, lai 
izsvērtu ierosināto pasākumu efektivitāti 
un apsvērtu turpmākās rīcības 
nepieciešamību.

1. Izstrādāt šā ieteikuma, kas adresēts 
Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai, īstenošanas ziņojumu, 
pamatojoties uz dalībvalstu sniegto 
informāciju, ne vēlāk kā piecus gadus pēc 
šā paziņojuma pieņemšanas dienas, lai 
izsvērtu ierosināto pasākumu efektivitāti
retu slimību skarto pacientu un viņu 
ģimeņu dzīves uzlabošanai un apsvērtu 
turpmākās rīcības nepieciešamību.

Or. fr


