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Alteração 13
Urszula Krupa

Proposta de recomendação
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Devido à sua baixa prevalência e à sua 
especificidade, as doenças raras exigem 
uma abordagem englobante baseada em 
esforços especiais e combinados no sentido 
de impedir uma morbilidade significativa 
ou uma mortalidade prematura evitável e 
melhorar a qualidade de vida e o potencial 
socioeconómico das pessoas afectadas.

(5) Devido aos custos elevados do 
tratamento das doenças raras e à sua 
especificidade, elas exigem programas 
internacionais e uma abordagem 
englobante baseados em esforços especiais 
e combinados no sentido de impedir uma 
morbilidade significativa ou uma 
mortalidade prematura evitável e melhorar 
a qualidade de vida e o potencial 
socioeconómico das pessoas afectadas.

Or. pl

Alteração 14
Urszula Krupa

Proposta de recomendação
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de melhorarem a coordenação e 
coerência das iniciativas nacionais, 
regionais e locais em matéria de doenças 
raras, todas as acções nacionais pertinentes 
neste domínio deveriam ser integradas nos 
planos nacionais em matéria de doenças 
raras. 

(8) A fim de melhorarem a coordenação e 
coerência das iniciativas nacionais, 
regionais e locais, bem como a cooperação 
entre centros científicos em matéria de 
doenças raras, todas as acções nacionais 
pertinentes neste domínio deveriam ser 
integradas nos planos nacionais em matéria 
de doenças raras.

Or. pl
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Alteração 15
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de recomendação
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O valor acrescentado em termos 
comunitário das redes europeias de 
referência é particularmente elevado neste 
caso, dada a raridade destas doenças, que 
implica escassez do número de pacientes e 
da especialização em cada país. A recolha 
de especialização a nível europeu é por 
conseguinte primordial para assegurar a 
igualdade de acesso aos cuidados de 
grande qualidade por parte dos pacientes 
com doenças raras.

(13) O valor acrescentado em termos 
comunitário das redes europeias de 
referência é particularmente elevado neste 
caso, dada a raridade destas doenças, que 
implica escassez do número de pacientes e 
da especialização em cada país. A recolha 
de especialização a nível europeu é por 
conseguinte primordial para assegurar a 
igualdade de acesso a informação exacta, 
ao diagnóstico adequado e atempado e aos 
cuidados de grande qualidade por parte dos 
pacientes com doenças raras.

Or. en

Alteração 16
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de recomendação
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Devem ser criados serviços sociais 
especializados, incluindo os concentrados 
nos aspectos terapêutico e psicológico, a 
fim de evitar a exclusão e discriminação 
social.

Or. en
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Alteração 17
Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Proposta de recomendação
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os pacientes e os seus representantes 
deveriam ser envolvidos, por conseguinte, 
em todas as etapas dos processos político e 
decisório. As suas actividades deveriam ser 
promovidas e apoiadas activamente, 
incluindo com financiamento, em todos os 
Estados-Membros.

(20) Os pacientes e os seus representantes 
deveriam ser envolvidos, por conseguinte, 
em todas as etapas dos processos político e 
decisório. As suas actividades deveriam ser 
promovidas e apoiadas activamente, 
incluindo com financiamento, em todos os 
Estados-Membros mas também a nível da 
UE, em termos de redes pan-UE de apoio 
de pacientes para doenças raras 
específicas.

Or. en

Justificação

Devido à raridade destas doenças, muitas organizações de pacientes trabalham em redes 
pan-europeias para comunicarem e se apoiarem mutuamente nos 27 Estados-Membros da 
UE.

Alteração 18
Evangelia Tzampazi

Proposta de recomendação
Recomenda que os Estados-Membros – n.º 1 – Parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Estabeleçam planos nacionais em 
matéria de doenças raras de modo a 
assegurar que todos os pacientes de 
doenças raras tenham igualdade de acesso 
aos cuidados de grande qualidade, 
incluindo diagnósticos, tratamentos e 
medicamentos órfãos no seu território 
nacional, com equidade e solidariedade em 
toda a UE e, em particular:

1. Estabeleçam planos nacionais em 
matéria de doenças raras de modo a 
assegurar que todos os pacientes de 
doenças raras tenham igualdade de acesso 
aos cuidados de grande qualidade, 
incluindo diagnósticos, tratamentos e 
medicamentos órfãos bem como a 
reabilitação e a educação para viver com 
a doença no seu território nacional, com 
equidade e solidariedade em toda a UE e, 



PE421.262v01-00 6/20 AM\772387PT.doc

PT

em particular:

Or. el

Justificação

É importante assinalar que muitos doentes que sofrem de doenças raras terão que coexistir 
com a sua doença durante muitos anos. Por essa razão, as actividades e a investigação no 
sector das doenças raras deverão igualmente dar atenção à integração na sociedade dos 
doentes que sofrem de doenças raras. Está de acordo com o artigo 26º da Convenção das 
Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência.

Alteração 19
Frédérique Ries

Proposta de recomendação
Recomenda que os Estados-Membros – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) definam um número limitado de acções 
prioritárias no plano nacional em matéria 
de doenças raras, com objectivos 
concretos, prazos claros, estruturas de 
gestão e apresentação regular de relatórios;

(3) definam um número limitado de acções 
prioritárias no plano nacional em matéria 
de doenças raras, com objectivos 
concretos, prazos claros, financiamentos 
significativos e bem identificados, 
estruturas de gestão e apresentação regular 
de relatórios;

Or. fr

Alteração 20
Evangelia Tzampazi

Proposta de recomendação
Recomenda que os Estados-Membros – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) incluam nos planos nacionais 
disposições concebidas para assegurar o 
acesso equitativo a cuidados de grande 
qualidade, incluindo diagnósticos, 

(5) incluam nos planos nacionais 
disposições concebidas para assegurar o 
acesso equitativo a cuidados de grande 
qualidade, incluindo diagnósticos, 
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tratamentos e medicamentos órfãos, por 
parte de todos os pacientes com doenças 
raras no seu território nacional, no intuito 
de generalizar o acesso equitativo aos 
cuidados, com qualidade, justiça e 
solidariedade, em toda a União;

tratamentos e medicamentos órfãos, bem 
como a reabilitação e a educação para 
viver com a doença para todos os 
pacientes com doenças raras no seu 
território nacional, no intuito de generalizar 
o acesso equitativo aos cuidados, com 
qualidade, justiça e solidariedade, em toda 
a União;

Or. el

Justificação

É importante assinalar que muitos doentes que sofrem de doenças raras terão que coexistir 
com a sua doença durante muitos anos. Por essa razão, as actividades e a investigação no 
sector das doenças raras deverão igualmente dar atenção à integração na sociedade dos 
doentes que sofrem de doenças raras. Está de acordo com o artigo 26º da Convenção das 
Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência.

Alteração 21
Avril Doyle, Alojz Peterle

Proposta de recomendação
Recomendações aos Estados-Membros – n.º 1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

(5) incluam nos planos nacionais 
disposições concebidas para assegurar o 
acesso equitativo a cuidados de grande 
qualidade, incluindo diagnósticos, 
tratamentos e medicamentos órfãos, por 
parte de todos os pacientes com doenças 
raras no seu território nacional, no intuito 
de generalizar o acesso equitativo aos 
cuidados, com qualidade, justiça e 
solidariedade, em toda a União;

(5) incluam nos planos nacionais 
disposições concebidas para assegurar o 
acesso equitativo a cuidados de grande 
qualidade, incluindo diagnósticos, 
tratamentos e medicamentos órfãos, por 
parte de todos os pacientes com doenças 
raras no seu território nacional, no intuito 
de generalizar o acesso equitativo aos 
cuidados, com qualidade, justiça e 
solidariedade, em toda a União, seguindo 
os princípios acordados no documento 
sobre o «Melhor acesso aos medicamentos 
órfãos para todos os cidadãos 
comunitários afectados», adoptado pelo 
Fórum Farmacêutico de Alto Nível;

Or. en
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Alteração 22
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de recomendação
Recomendações aos Estados-Membros – n.º 1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

(5) incluam nos planos nacionais 
disposições concebidas para assegurar o 
acesso equitativo a cuidados de grande 
qualidade, incluindo diagnósticos, 
tratamentos e medicamentos órfãos, por 
parte de todos os pacientes com doenças 
raras no seu território nacional, no intuito 
de generalizar o acesso equitativo aos 
cuidados, com qualidade, justiça e 
solidariedade, em toda a União;

(5) incluam nos planos nacionais 
disposições concebidas para assegurar o 
acesso equitativo a cuidados de grande 
qualidade, incluindo diagnósticos, medidas 
preventivas primárias, tratamentos e 
medicamentos órfãos, por parte de todos os 
pacientes com doenças raras no seu 
território nacional, no intuito de generalizar 
o acesso equitativo aos cuidados, com 
qualidade, justiça e solidariedade, em toda 
a União;

Or. en

Alteração 23
Urszula Krupa

Proposta de recomendação
Recomendações aos Estados-Membros – n.º 1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

(5) incluam nos planos nacionais 
disposições concebidas para assegurar o 
acesso equitativo a cuidados de grande 
qualidade, incluindo diagnósticos, 
tratamentos e medicamentos órfãos, por 
parte de todos os pacientes com doenças 
raras no seu território nacional, no intuito 
de generalizar o acesso equitativo aos 
cuidados, com qualidade, justiça e 
solidariedade, em toda a União;

(5) incluam nos planos nacionais 
disposições concebidas para assegurar o 
acesso gratuito a cuidados de grande 
qualidade, incluindo diagnósticos, 
tratamentos e medicamentos órfãos, por 
parte de todos os pacientes com doenças 
raras no seu território nacional, no intuito 
de generalizar o acesso equitativo aos 
cuidados, com qualidade, justiça e 
solidariedade, em toda a União;

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

Proposta de recomendação
Recomendações aos Estados-Membros – nº 1 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) encorajem os esforços com vista a 
evitar as doenças raras hereditárias, o que 
resultará finalmente na erradicação das 
doenças raras, através de: 
(a) aconselhamento genético dos pais 
portadores, bem como
(b) quando for adequado e não contrariar 
a legislação nacional existente e sempre 
numa base voluntária, através da selecção 
pré-implantação de embriões saudáveis. 

Or. en

Alteração 25
Adamos Adamou

Proposta de recomendação
Recomendações aos Estados-Membros – nº 1 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) criem a nível nacional grupos 
consultivos multissectoriais abrangendo 
todas as partes interessadas, com vista a 
orientar os governos na criação e 
aplicação de planos de acção nacionais 
relativos às doenças raras. Estes devem 
assegurar que os governos são bem 
informados e que as decisões tomadas a 
nível nacional reflectem as opiniões e 
necessidades da sociedade.

Or. en

Justificação

Para minimizar o risco de perder a especialização numa questão de natureza científica como 
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esta, devido às mudanças de governo e de administração, deve haver comités permanentes 
abrangendo todas as partes interessadas e com experiência, isto é, pacientes, médicos 
assistentes, pagadores, instituições académicas e indústria. Estas partes devem orientar os 
decisores políticos na criação e aplicação de planos de acção nacionais.

Alteração 26
Thomas Ulmer

Proposta de recomendação
Recomendações aos Estados-Membros – nº 1 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) criem a nível nacional grupos 
consultivos multissectoriais abrangendo 
todas as partes interessadas, com vista a 
orientar os governos na aplicação de 
planos de acção nacionais relativos às 
doenças raras. Estes devem assegurar que 
os governos são bem informados e que as 
decisões tomadas a nível nacional 
reflectem as opiniões da sociedade.

Or. en

Justificação

A especialização em matéria de doenças raras e a natureza específica destas cria questões 
específicas. Deve haver comités permanentes abrangendo todas as partes interessadas:  
pacientes, médicos assistentes, pagadores, instituições académicas e indústria, entre outras.  
Estes seriam os guardiões da especialização, independentemente das mudanças de governo e 
administrativas.  O seu contributo deve orientar o governo e a administração existentes 
relativamente às políticas que afectam a comunidade das doenças raras.

Alteração 27
Adamos Adamou

Proposta de recomendação
Recomendações aos Estados-Membros – nº 1 – ponto 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) encorajem o tratamento das doenças 
raras a financiar a nível nacional. Se os 
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Estados-Membros não quiserem ou 
puderem ter centros de excelência, este 
fundo central nacional deve ser usado 
para assegurar que os pacientes podem 
deslocar-se a um centro doutro país.  
Porém, também é essencial que este 
orçamento separado seja adaptado e 
revisto anualmente com base no 
conhecimento acerca dos pacientes que 
necessitam de tratamento num dado ano e 
eventualmente em novas terapias a 
acrescentar.  Isto deve ser feito com o 
contributo dos comités consultivos 
multissectoriais.

Or. en

Justificação

Os hospitais ou centros de tratamento devem ser encorajados a diagnosticar e tratar os 
pacientes com doenças raras. Se eles tiverem de pagar usando os próprios orçamentos talvez 
não possam suportar o encargo financeiro. O financiamento a nível nacional pode dar aos 
pacientes a oportunidade de aceder a cuidados médicos adequados.

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

Proposta de recomendação
Recomendações aos Estados-Membros – n.º 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) apliquem uma definição comum das 
doenças raras a toda a UE, como sendo 
doenças que afectam, no máximo, 5 em 
cada 10 000 pessoas;

(1) apliquem uma definição comum das 
doenças raras a toda a UE, como sendo 
doenças que afectam, no máximo, 5 em 
cada 10 000 pessoas, número aplicável no 
conjunto da União Europeia, sendo muito 
importante conhecer a distribuição exacta 
em cada Estado-Membro;

Or. en



PE421.262v01-00 12/20 AM\772387PT.doc

PT

Alteração 29
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de recomendação
Recomendações aos Estados-Membros – n.º 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) apoiem redes de informação, registos e 
bases de dados nacionais ou regionais 
sobre doenças específicas;

(4) apoiem redes de informação, registos e 
bases de dados nacionais ou regionais 
sobre doenças específicas, incluindo 
informação actualizada regularmente que 
seja acessível ao público via Internet;

Or. en

Alteração 30
Frédérique Ries

Proposta de recomendação
Recomenda que os Estados-Membros – n.º 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) apoiem redes de informação, registos e 
bases de dados nacionais ou regionais 
sobre doenças específicas;

(4) apoiem, também financeiramente,
redes de informação, registos e bases de 
dados nacionais ou regionais sobre doenças 
específicas;

Or. fr

Alteração 31
Dorette Corbey

Proposta de recomendação
Recomendações aos Estados-Membros – n.º 3 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) promovam a participação de 
investigadores e laboratórios nacionais em 
projectos de investigação sobre doenças 
raras financiados a nível comunitário;

(3) promovam a participação de 
investigadores e laboratórios nacionais em 
projectos de investigação sobre doenças 
raras financiados a nível comunitário e 
façam uso das possibilidades oferecidas 
pelo Regulamento (CE) n.º 141/2000 
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relativo aos medicamentos órfãos;

Or. nl

Alteração 32
Evangelia Tzampazi

Proposta de recomendação
Recomenda que os Estados-Membros – n.º 3 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) incluam no plano nacional para as DR 
disposições de fomento da investigação, 
incluindo a investigação de saúde pública e 
social neste domínio, nomeadamente com 
vista ao desenvolvimento de ferramentas, 
tais como infraestruturas transversais e 
projectos sobre doenças específicas.

(4) incluam no plano nacional para as DR 
disposições de fomento da investigação, 
incluindo a investigação de saúde pública e 
social neste domínio, nomeadamente com 
vista ao desenvolvimento de ferramentas, 
tais como infraestruturas transversais e 
projectos sobre doenças específicas, os 
programas de reabilitação e de educação 
para viver com uma doença rara.

Or. el

Justificação

É importante assinalar que muitos doentes que sofrem de doenças raras terão que coexistir 
com a sua doença durante muitos anos. Por essa razão, as actividades e a investigação no 
sector das doenças raras deverão igualmente dar atenção à integração na sociedade dos 
doentes que sofrem de doenças raras. Está de acordo com o artigo 26º da Convenção das 
Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência.

Alteração 33
Adamos Adamou

Proposta de recomendação
Recomendação aos Estados-Membros – nº 3 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) apoiem a indústria - que é um dos 
principais fornecedores de financiamento 
da investigação clínica - com incentivos 
adequados para que ela invista na 
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investigação genética.

Or. en

Alteração 34
Frédérique Ries

Proposta de recomendação
Recomenda que os Estados-Membros – n.º 3 – ponto 4 –A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) por de pé um financiamento 
adequado a longo prazo, nomeadamente 
através de parcerias público/privado, a 
fim de apoiar os esforços de investigação 
ao nível nacional e europeu e de garantir 
a sua viabilidade.

Or. fr

Alteração 35
Frédérique Ries

Proposta de recomendação
Recomenda que os Estados-Membros – n.º 4 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) organizem roteiros para os cuidados de 
saúde dos pacientes, através da cooperação 
com os peritos relevantes no país ou no 
estrangeiro quando necessário; prestem 
cuidados de saúde transfronteiriços, 
incluindo o apoio à mobilidade de 
pacientes, profissionais e prestadores de 
serviços de saúde e o desenvolvimento das 
TIC, onde for necessário, para 
disponibilizar e generalizar cuidados de 
saúde específicos a todos os que 
precisarem; 

(3) organizem roteiros para os cuidados de 
saúde dos pacientes, através da cooperação 
com os peritos relevantes no país ou no 
estrangeiro quando necessário; prestem 
cuidados de saúde transfronteiriços, 
incluindo o apoio à mobilidade de 
pacientes e de peritagem através de um 
apoio à mobilidade dos dados dos
profissionais e prestadores de serviços de 
saúde e o desenvolvimento das TIC, onde 
for necessário, para disponibilizar e 
generalizar cuidados de saúde específicos a 
todos os que precisarem; 

Or. fr
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Alteração 36
Frédérique Ries

Proposta de recomendação
Recomenda que os Estados-Membros – n.º 4 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) assegurem que os centros de 
especialização nacionais ou regionais 
adiram às normas definidas pelas redes de 
referência europeias para as doenças raras 
e tomem na conta devida as necessidades e 
expectativas de pacientes e profissionais. 

(5) assegurem que os centros de 
especialização nacionais ou regionais 
adiram às normas definidas pelas redes de 
referência europeias para as doenças raras 
e tomem na conta devida as necessidades e 
expectativas de pacientes e profissionais e 
envolvendo os doentes nas actividades, 
gestão e avaliação desses centros. 

Or. fr

Alteração 37
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de recomendação
Recomendações aos Estados-Membros – nº 5 - ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) orientações europeias sobre rastreio da 
população e testes de diagnóstico;

(b) orientações europeias sobre rastreio da 
população e testes de diagnóstico, 
incluindo testes genéticos como o teste 
heterozigótico e o diagnóstico através do 
corpúsculo polar, assegurando testes de 
alta qualidade e aconselhamento genético 
adequado e respeitando simultaneamente 
a diversidade ética nos Estados-Membros;

Or. en
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Alteração 38
Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Adamos Adamou

Proposta de recomendação
Recomendações aos Estados-Membros – nº 5 - ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) partilha de relatórios nacionais com a 
avaliação do valor acrescentado terapêutico 
dos medicamentos órfãos a nível 
comunitário, a fim de minimizar atrasos no 
acesso a estes medicamentos por parte dos 
pacientes com doenças raras.

(c) criação de relatórios dos 
Estados-Membros com a avaliação do 
valor acrescentado terapêutico dos 
medicamentos órfãos a nível comunitário 
no seio da EMEA quando estiverem 
reunidos os conhecimentos e a 
especialização relevantes da Europa, a 
fim de minimizar atrasos no acesso a estes 
medicamentos por parte dos pacientes com 
doenças raras.

Or. en

Alteração 39
Avril Doyle, Alojz Peterle

Proposta de recomendação
Recomendações aos Estados-Membros – nº 5 - ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) partilha de relatórios nacionais com a 
avaliação do valor acrescentado 
terapêutico dos medicamentos órfãos a 
nível comunitário, a fim de minimizar 
atrasos no acesso a estes medicamentos por 
parte dos pacientes com doenças raras.

(c) partilha de relatórios nacionais com a 
avaliação do valor acrescentado clínico dos 
medicamentos órfãos a nível comunitário, 
a fim de minimizar atrasos no acesso a 
estes medicamentos por parte dos pacientes 
com doenças raras.

Or. en
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Alteração 40
Dorette Corbey

Proposta de recomendação
Recomendação aos Estados-Membros – nº 5 – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) apoio estrutural e investimento em 
favor da base Orphanet para 
proporcionar o acesso fácil aos 
conhecimentos sobre doenças raras;

Or. nl

Alteração 41
Frieda Brepoels

Proposta de recomendação
Recomendações aos Estados-Membros – nº 5 - ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) desenvolvimento de formação 
médica especializada em áreas de relevo 
para o diagnóstico e gestão das doenças 
raras (por exemplo, genética, imunologia, 
neurologia, oncologia, pediátrica);

Or. en

Justificação

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.  
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Alteração 42
Antonios Trakatellis, Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de recomendação
Recomendações aos Estados-Membros – nº 6

Texto da Comissão Alteração

6. Dêem autonomia às organizações de 
doentes

6. Dêem autonomia às organizações de 
doentes independentes

(1) tomem medidas para assegurar que 
tanto pacientes como seus representantes 
são devidamente consultados em todas as 
etapas das políticas e processos decisórios 
no domínio das doenças raras, abrangendo 
a criação e gestão dos centros de 
especialização e das redes de referência 
europeias e, ainda, a elaboração dos planos 
nacionais;

(1) tomem medidas para assegurar que 
tanto pacientes como seus representantes 
independentes são devidamente 
consultados em todas as etapas das 
políticas e processos decisórios no domínio 
das doenças raras, abrangendo a criação e 
gestão dos centros de especialização e das 
redes de referência europeias e, ainda, a 
elaboração dos planos nacionais;

(2) apoiem as actividades levadas a cabo 
pelas organizações de pacientes, como 
acções de sensibilização, fomento de 
competências e formação, intercâmbio de 
informação e melhores práticas, ligação em 
rede e inclusão dos pacientes 
geograficamente isolados;

(2) apoiem as actividades levadas a cabo 
pelas organizações de pacientes 
independentes, como acções de 
sensibilização, fomento de competências e 
formação, intercâmbio de informação e 
melhores práticas, ligação em rede e 
inclusão dos pacientes geograficamente 
isolados;

(3) incluam nos planos nacionais em 
matéria de doenças raras disposições sobre 
o apoio e a consulta das organizações de 
pacientes tal como se refere nos n.ºs 1 e 2.

(3) incluam nos planos nacionais em 
matéria de doenças raras disposições sobre 
o apoio e a consulta das organizações de 
pacientes tal como se refere nos n.ºs 1 e 2.

Or. en

Alteração 43
Dorette Corbey

Proposta de recomendação
Recomendação aos Estados-Membros – nº 6 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Dêem apoio financeiro às 
organizações de doentes para que estas 
possam prosseguir o seu trabalho com a 
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maior independência possível;

Or. nl

Alteração 44
Antonios Trakatellis, Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de recomendação
Recomendações aos Estados-Membros – nº 6 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) assegurem a prestação de 
financiamento às organizações de 
pacientes que não estejam directamente 
ligadas a empresas farmacêuticas 
individuais;

Or. en

Alteração 45
Antonios Trakatellis, Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de recomendação
Recomendações aos Estados-Membros – n.º 6 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) incluam nos planos nacionais em 
matéria de doenças raras disposições sobre 
o apoio e a consulta das organizações de 
pacientes tal como se refere nos n.ºs 1 e 2.

(3) incluam nos planos nacionais em 
matéria de doenças raras disposições sobre 
o apoio e a consulta das organizações de 
pacientes independentes, tal como se 
refere nos n.ºs 1 e 2.

Or. en
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Alteração 46
Frédérique Ries

Proposta de recomendação
Convida a Comissão – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A produzir um relatório, sobre a 
aplicação da presente recomendação, 
dirigido ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu, ao Comité Social e Económico 
Europeu e ao Comité das Regiões, com 
base na informação facultada pelos Estados 
Membros, o mais tardar no fim do quinto 
ano após a data de adopção da presente 
recomendação, para apreciar a eficácia das 
medidas propostas e considerar a 
necessidade de acção suplementar.

1. A produzir um relatório, sobre a 
aplicação da presente recomendação, 
dirigido ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu, ao Comité Social e Económico 
Europeu e ao Comité das Regiões, com 
base na informação facultada pelos Estados 
Membros, o mais tardar no fim do quinto 
ano após a data de adopção da presente 
recomendação, para apreciar a eficácia das 
medidas propostas para melhorar a vida 
dos doentes que sofrem de doenças raras e 
das suas famílias e considerar a 
necessidade de acção suplementar.

Or. fr


