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Pozměňovací návrh 1
Nessa Childers

Návrh usnesení
Právní východisko 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na doporučení Rady 
k opatřením pro boj proti 
neurodegenerativním chorobám, zejména 
Alzheimerově chorobě, prostřednictvím 
společného plánování výzkumné činnosti,

– s ohledem na doporučení Rady 
k opatřením pro boj proti 
neurodegenerativním chorobám, zejména 
Alzheimerově chorobě, prostřednictvím 
společného plánování výzkumné činnosti, 
a na závěry Rady ohledně strategií 
v oblasti veřejného zdraví, které 
se zaměřují na boj proti 
neurodegenerativním onemocněním 
spojeným s věkem, především 
Alzheimerově chorobě,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Nessa Childers

Návrh usnesení
Právní východisko 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu o Alzheimerově 
chorobě ve světě z roku 2009, kterou 
zveřejnila mezinárodní asociace 
Alzheimer’s Disease International 
u příležitosti světového dne Alzheimerovy 
choroby 21. září 2009,

– s ohledem na výsledky unijního projektu 
organizace Alzheimer Europe „Evropská 
spolupráce v oblasti demence“ 
(EuroCoDe) (2006/2008), který 
financovalo GŘ SANCO, a na zprávu 
o Alzheimerově chorobě ve světě z roku 
2009, kterou zveřejnila mezinárodní 
asociace Alzheimer’s Disease International 
u příležitosti světového dne Alzheimerovy 
choroby 21. září 2009,

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Právní východisko 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu o Alzheimerově 
chorobě ve světě z roku 2009, kterou 
zveřejnila mezinárodní asociace 
Alzheimer’s Disease International 
u příležitosti světového dne Alzheimerovy 
choroby 21. září 2009,

– s ohledem na zprávu o Alzheimerově 
chorobě ve světě z roku 2010, kterou 
zveřejnila mezinárodní asociace 
Alzheimer’s Disease International 
u příležitosti světového dne Alzheimerovy 
choroby 21. září 2010,

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na výsledky evropského 
projektu EuroCoDe (European 
Collaboration on Dementia) organizace 
Alzheimer Europe, který financuje 
Evropská komise;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Marisa Matias

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na strategický cíl EU 
zaměřený na podporu dobrého 
zdravotního stavu obyvatel ve stárnoucí 
Evropě, který je založen na bílé knize 
Komise „Společně pro zdraví: strategický 
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přístup pro EU na období 2008–2013“, jež 
klade důraz na nutnost prohloubit výzkum 
v oblasti paliativní péče a lepšího 
pochopení neurodegenerativních chorob,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Nessa Childers

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu týkající se dlouhodobé péče 
o starší osoby (B7-0491/2010),

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Nessa Childers

Návrh usnesení
Právní východisko 7 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Evropského 
parlamentu z vlastního podnětu o úloze 
žen ve stárnoucí společnosti (A7-
0237/2010),

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že se odhaduje, A. vzhledem k tomu, že se odhaduje, 
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že v roce 2010 bude 35,6 milionu lidí 
na celém světě žít s demencí a tento počet 
se každých 20 let téměř zdvojnásobí až 
na 65,7 milionu v roce 2030,

že v roce 2010 bude 35,6 milionu lidí 
na celém světě žít s demencí a tento počet 
se každých 20 let téměř zdvojnásobí až 
na 65,7 milionu v roce 2030, a vzhledem 
k tomu, že počet osob postižených 
Alzheimerovou chorobou je v důsledku 
její obtížné diagnostiky podhodnocen, 

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že se odhaduje, 
že v roce 2010 bude 35,6 milionu lidí 
na celém světě žít s demencí a tento počet 
se každých 20 let téměř zdvojnásobí až 
na 65,7 milionu v roce 2030,

A. vzhledem k tomu, že se odhaduje, 
že v roce 2010 bude trpět všemi druhy 
demence 35,6 milionu lidí na celém světě 
a tento počet se každých 20 let téměř 
zdvojnásobí, takže v roce 2030 by mohl 
dosáhnout 65,7 milionu (zpráva asociace 
Alzheimer’s Disease International za rok 
2010),

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že se odhaduje, 
že v roce 2010 bude 35,6 milionu lidí 
na celém světě žít s demencí a tento počet 
se každých 20 let téměř zdvojnásobí až 
na 65,7 milionu v roce 2030,

A. vzhledem k tomu, že se odhaduje, že 
v roce 2010 bude 35,6 milionu lidí na 
celém světě žít s demencí, a že se očekává, 
že se tento počet každých 20 let téměř 
zdvojnásobí až na 65,7 milionu v roce 
2030,

Or. ro
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Pozměňovací návrh 11
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že se odhaduje, 
že v roce 2010 bude 35,6 milionu lidí 
na celém světě žít s demencí a tento počet 
se každých 20 let téměř zdvojnásobí až 
na 65,7 milionu v roce 2030,

A. vzhledem k tomu, že se odhaduje, 
že v roce 2010 bude 35,6 milionu lidí 
na celém světě žít s poruchami paměti
a tento počet se každých 20 let téměř 
zdvojnásobí až na 65,7 milionu v roce 
2030,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že podle odhadů trpí 
v Evropě neurodegenerativními chorobami 
8,6 milionu osob, z nichž převážná část je 
postižena Alzheimerovou chorobou; 
vzhledem k tomu, že neurodegenerativní 
choroby jsou jednou z hlavních příčin 
zdravotního postižení starších lidí 
a že v důsledku prodlužující se délky 
života a snižujícího se poměru mezi 
počtem pracujících osob a osob v důchodu 
se má počet osob trpících těmito 
onemocněními do roku 2020 dramaticky 
zvýšit,

B. vzhledem k tomu, že podle odhadů trpí 
v Evropě neurodegenerativními chorobami 
8,6 milionu osob, z nichž převážná část je 
postižena Alzheimerovou chorobou; 
vzhledem k tomu, že pokud vezmeme 
v úvahu počet neformálních pečovatelů 
o pacienty s demencí, dosáhne počet osob 
postižených Alzheimerovou chorobou 
téměř trojnásobku, a vzhledem k tomu, 
že neurodegenerativní choroby mohou 
postihnout lidi v nejrůznějším věku, jsou 
však jednou z hlavních příčin zdravotního 
postižení starších lidí, a že v důsledku 
prodlužující se délky života a snižujícího 
se poměru mezi počtem pracujících osob 
a osob v důchodu se má počet osob trpících 
těmito onemocněními do roku 2020 
dramaticky zvýšit,

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že podle odhadů trpí 
v Evropě neurodegenerativními chorobami 
8,6 milionu osob, z nichž převážná část je 
postižena Alzheimerovou chorobou; 
vzhledem k tomu, že neurodegenerativní 
choroby jsou jednou z hlavních příčin 
zdravotního postižení starších lidí 
a že v důsledku prodlužující se délky 
života a snižujícího se poměru mezi 
počtem pracujících osob a osob v důchodu
se má počet osob trpících těmito 
onemocněními do roku 2020 dramaticky 
zvýšit,

B. vzhledem k tomu, že podle odhadů trpí 
v Evropě neurodegenerativními chorobami 
8,6 milionu osob, z nichž převážná část je 
postižena Alzheimerovou chorobou; 
vzhledem k tomu, že neurodegenerativní 
choroby jsou jednou z hlavních příčin 
zdravotního postižení starších lidí 
a že v důsledku prodlužující se délky 
života se má počet osob trpících těmito 
onemocněními dramaticky zvýšit,

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Glenis Willmott, Nessa Childers

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že podle odhadů trpí 
v Evropě neurodegenerativními 
chorobami 8,6 milionu osob, z nichž 
převážná část je postižena Alzheimerovou 
chorobou; vzhledem k tomu, 
že neurodegenerativní choroby jsou
jednou z hlavních příčin zdravotního 
postižení starších lidí a že v důsledku 
prodlužující se délky života a snižujícího 
se poměru mezi počtem pracujících osob 
a osob v důchodu se má počet osob 
trpících těmito onemocněními do roku 
2020 dramaticky zvýšit,

B. vzhledem k tomu, že podle odhadů trpí 
v Evropě různými druhy demence 
7,3 milionu osob, z nichž převážná část je 
postižena Alzheimerovou chorobou; 
vzhledem k tomu, že demence je jednou 
z hlavních příčin zdravotního postižení 
a závislosti starších lidí a že v důsledku 
prodlužující se délky života se má počet 
osob trpících tímto onemocněním do roku 
2020 dramaticky zvýšit,

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že podle odhadů trpí 
v Evropě neurodegenerativními 
chorobami 8,6 milionu osob, z nichž 
převážná část je postižena Alzheimerovou 
chorobou; vzhledem k tomu, 
že neurodegenerativní choroby jsou jednou 
z hlavních příčin zdravotního postižení 
starších lidí a že v důsledku prodlužující se 
délky života a snižujícího se poměru mezi 
počtem pracujících osob a osob v důchodu
se má počet osob trpících těmito 
onemocněními do roku 2020 dramaticky 
zvýšit,

B. vzhledem k tomu, že podle odhadů trpí 
v Evropě demencí 9,9 milionu osob
(zpráva asociace Alzheimer’s Disease 
International za rok 2010); vzhledem 
k tomu, že neurodegenerativní choroby 
jsou jednou z hlavních příčin zdravotního 
postižení starších lidí a že v důsledku 
prodlužující se délky života se má počet 
osob trpících těmito onemocněními do 
roku 2020 dramaticky zvýšit,

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že podle odhadů trpí 
v Evropě neurodegenerativními 
chorobami 8,6 milionu osob, z nichž 
převážná část je postižena Alzheimerovou 
chorobou; vzhledem k tomu, 
že neurodegenerativní choroby jsou 
jednou z hlavních příčin zdravotního 
postižení starších lidí a že v důsledku 
prodlužující se délky života a snižujícího 
se poměru mezi počtem pracujících osob 
a osob v důchodu se má počet osob 
trpících těmito onemocněními do roku 
2020 dramaticky zvýšit,

B. vzhledem k tomu, že podle odhadů trpí 
v Evropě různými druhy demence 
7,3 milionu osob, z nichž převážná část je 
postižena Alzheimerovou chorobou; 
vzhledem k tomu, že tyto choroby jsou 
jednou z hlavních příčin zdravotního 
postižení starších lidí a že v důsledku 
prodlužující se délky života se má počet 
osob trpících těmito onemocněními 
do roku 2020 dramaticky zvýšit, 
a vzhledem k tomu, že pokud vezmeme 
v úvahu počet neformálních pečovatelů 
o osoby s demencí, počet postižených osob 
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se téměř ztrojnásobí,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že podle odhadů trpí 
v Evropě neurodegenerativními 
chorobami 8,6 milionu osob, z nichž 
převážná část je postižena Alzheimerovou 
chorobou; vzhledem k tomu, že 
neurodegenerativní choroby jsou jednou 
z hlavních příčin zdravotního postižení 
starších lidí a že v důsledku prodlužující se 
délky života a snižujícího se poměru mezi 
počtem pracujících osob a osob v důchodu 
se má počet osob trpících těmito 
onemocněními do roku 2020 dramaticky 
zvýšit,

B. vzhledem k tomu, že podle odhadů trpí 
v Evropě demencí 7,3 milionu osob, 
z nichž převážná část je postižena 
Alzheimerovou chorobou; vzhledem 
k tomu, že v důsledku prodlužující se délky 
života a neaktivního společenského života 
osob v důchodu se má počet osob trpících 
těmito onemocněními do roku 2020 
dramaticky zvýšit,

Or. ro

Pozměňovací návrh 18
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že podle odhadů trpí 
v Evropě neurodegenerativními chorobami 
8,6 milionu osob, z nichž převážná část je 
postižena Alzheimerovou chorobou; 
vzhledem k tomu, že neurodegenerativní 
choroby jsou jednou z hlavních příčin 
zdravotního postižení starších lidí a že 
v důsledku prodlužující se délky života 
a snižujícího se poměru mezi počtem 
pracujících osob a osob v důchodu se má 
počet osob trpících těmito onemocněními 

(Netýká se českého znění.)
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do roku 2020 dramaticky zvýšit,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že podle zprávy 
o Alzheimerově chorobě ve světě z roku 
2009 se v Evropě nachází 28 % 
z celkového počtu osob postižených 
demencí, čímž Evropa zaujímá druhé 
místo po Asii, kde tento počet dosahuje 
35 %, a vzhledem k tomu, že ze všech 
světových regionů se nejvyšší počet 
nemocných – 19 % – nachází v západní 
Evropě,

Or. ro

Pozměňovací návrh 20
Nessa Childers

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že pokud vezmeme 
v úvahu počet neformálních pečovatelů 
o osoby s demencí, počet postižených osob 
se téměř ztrojnásobí,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Glenis Willmott, Nessa Childers

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že obyvatelstvo 
Evropy stárne a lidé starší 80 let 
představují nejrychleji rostoucí skupinu 
ve většině evropských zemí, a že se proto 
očekává, že v nadcházejících desetiletích 
bude demence jedním z hlavních problémů 
pro systémy zdravotní péče, včetně 
neformální péče a dlouhodobé péče,

C. vzhledem k tomu, že obyvatelstvo 
Evropy stárne a lidé starší 80 let 
představují nejrychleji rostoucí skupinu 
ve většině evropských zemí, zatímco 
poměr mezi počtem pracujících osob 
a osob v důchodu se snižuje, a že se proto 
očekává, že v nadcházejících desetiletích 
bude demence jedním z hlavních problémů 
pro systémy zdravotní péče, včetně 
neformální péče a dlouhodobé péče,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že obyvatelstvo 
Evropy stárne a lidé starší 80 let 
představují nejrychleji rostoucí skupinu 
ve většině evropských zemí, a že se proto 
očekává, že v nadcházejících desetiletích 
bude demence jedním z hlavních problémů 
pro systémy zdravotní péče, včetně 
neformální péče a dlouhodobé péče,

C. vzhledem k tomu, že obyvatelstvo 
Evropy stárne a lidé starší 80 let 
představují nejrychleji rostoucí skupinu 
ve většině evropských zemí, a že se proto 
očekává, že v nadcházejících desetiletích 
bude demence jedním z hlavních problémů 
pro systémy zdravotní péče, včetně 
zařízení neformální a dlouhodobé péče, 
a pro systémy sociální péče a sociálního 
zabezpečení,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Nessa Childers

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že obyvatelstvo C. vzhledem k tomu, že obyvatelstvo 
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Evropy stárne a lidé starší 80 let 
představují nejrychleji rostoucí skupinu 
ve většině evropských zemí, a že se proto 
očekává, že v nadcházejících desetiletích 
bude demence jedním z hlavních problémů 
pro systémy zdravotní péče, včetně 
neformální péče a dlouhodobé péče,

Evropy stárne a lidé starší 80 let 
představují nejrychleji rostoucí skupinu 
ve většině evropských zemí, a že se proto 
očekává, že v nadcházejících desetiletích 
bude demence jedním z hlavních problémů 
pro systémy zdravotní a sociální péče, 
včetně neformální péče a dlouhodobé péče,

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že obyvatelstvo 
Evropy stárne a lidé starší 80 let 
představují nejrychleji rostoucí skupinu 
ve většině evropských zemí, a že se proto 
očekává, že v nadcházejících desetiletích 
bude demence jedním z hlavních problémů 
pro systémy zdravotní péče, včetně 
neformální péče a dlouhodobé péče,

C. vzhledem k tomu, že obyvatelstvo 
Evropy stárne a lidé starší 80 let 
představují nejrychleji rostoucí skupinu 
ve většině evropských zemí, a že se proto 
očekává, že v nadcházejících desetiletích 
bude demence jedním z hlavních problémů 
pro udržení státních systémů zdravotní 
péče, včetně neformální péče a dlouhodobé 
péče,

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že obyvatelstvo 
Evropy stárne a lidé starší 80 let 
představují nejrychleji rostoucí skupinu 
ve většině evropských zemí, a že se proto 
očekává, že v nadcházejících desetiletích 
bude demence jedním z hlavních problémů 
pro systémy zdravotní péče, včetně 
neformální péče a dlouhodobé péče,

C. vzhledem k tomu, že obyvatelstvo 
Evropy stárne a lidé starší 80 let 
představují nejrychleji rostoucí skupinu 
ve většině evropských zemí, a že se proto 
očekává, že v nadcházejících desetiletích 
bude demence jedním z hlavních problémů 
pro sociální systémy a systémy zdravotní 
péče, včetně neformální péče a dlouhodobé 
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péče,

Or. ro

Pozměňovací návrh 26
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že obyvatelstvo 
Evropy stárne a lidé starší 80 let 
představují nejrychleji rostoucí skupinu 
ve většině evropských zemí, a že se proto 
očekává, že v nadcházejících desetiletích 
bude demence jedním z hlavních problémů 
pro systémy zdravotní péče, včetně 
neformální péče a dlouhodobé péče,

C. vzhledem k tomu, že obyvatelstvo 
Evropy stárne a lidé starší 80 let 
představují nejrychleji rostoucí skupinu 
ve většině evropských zemí, a že se proto 
očekává, že v nadcházejících desetiletích 
budou poruchy paměti jedním z hlavních 
problémů pro systémy zdravotní péče, 
včetně neformální péče a dlouhodobé péče,

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že téměř 2/3 osob 
postižených tímto onemocněním bydlí 
v méně rozvinutých zemích, tento podíl 
však vzhledem k nižší životní úrovni 
v těchto oblastech vzroste,

Or. ro

Pozměňovací návrh 28
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že poruchy paměti 
a zpracování údajů a vzpomínek je 
rostoucím problémem také u pracujících 
osob; 

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že Alzheimerova 
choroba a jiné formy demence představují 
jednu z hlavních příčin invalidity 
a závislosti starších osob,

Or. ro

Pozměňovací návrh 30
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v roce 2005 činily 
celkové náklady na přímou a neformální
péči v souvislosti s Alzheimerovou 
chorobou a jinými formami demence 
130 miliard EUR v celé EU-27, tedy 
přibližně 21 000 EUR ročně na osobu 
postiženou demencí (přičemž 56 % 
nákladů připadlo na neformální péči2),

D. vzhledem k tomu, že podle některých 
odhadů (zpráva asociace Alzheimer’s 
Disease International za rok 2010)
dosahují celkové náklady na přímou 
zdravotní a sociální péči v souvislosti 
s Alzheimerovou chorobou v Evropě 
135,04 miliard USD,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 31
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v roce 2005 činily 
celkové náklady na přímou a neformální 
péči v souvislosti s Alzheimerovou 
chorobou a jinými formami demence
130 miliard EUR v celé EU-27, tedy 
přibližně 21 000 EUR ročně na osobu 
postiženou demencí (přičemž 56 % 
nákladů připadlo na neformální péči2),

D. vzhledem k tomu, že v roce 2005 činily 
celkové náklady na přímou a neformální 
péči v souvislosti s Alzheimerovou 
chorobou a jinými formami poruchy 
paměti 130 miliard EUR v celé EU-27, 
tedy přibližně 21 000 EUR ročně na osobu 
postiženou poruchami paměti (přičemž 
56 % nákladů připadlo na neformální 
péči2),

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v roce 2005 činily 
celkové náklady na přímou a neformální 
péči v souvislosti s Alzheimerovou 
chorobou a jinými formami demence 
130 miliard EUR v celé EU-27, tedy 
přibližně 21 000 EUR ročně na osobu 
postiženou demencí (přičemž 56 % 
nákladů připadlo na neformální péči2),

D. vzhledem k tomu, že v roce 2005 činily 
celkové náklady na přímou a neformální 
péči v souvislosti s Alzheimerovou 
chorobou a jinými formami demence 
130 miliard EUR v celé EU-27, tedy 
přibližně 21 000 EUR ročně na osobu 
postiženou demencí (přičemž 56 % 
nákladů připadlo na neformální péči2), 
může včasná diagnostika pomoci 
zvládnout náklady na zdravotní péči v celé 
Evropě,

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D – poznámka pod čarou 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Ročenka Demence v Evropě 2008, 
Alzheimer Europe (2008).

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že Evropská unie 
v současnosti nemá k dispozici dostatečně 
přesné číselné údaje týkající se 
neurodegenerativních onemocnění, 
přičemž se tyto odhady mohou lišit až 
trojnásobně v závislosti na určité studii; 
vzhledem k tomu, že je proto nezbytné, aby 
se evropské epidemiologické studie 
prováděly na základě společných a přesně 
stanovených ukazatelů,

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že důsledky 
demence jsou jak sociální, tak 
i ekonomické povahy a ovlivňují všechny 
systémy zdravotnictví v členských státech,
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Or. ro

Pozměňovací návrh 36
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dc. vzhledem k tomu, že k tomu, aby bylo 
možné předpovědět, jaký ekonomický 
a sociální dopad bude mít Alzheimerova 
choroba a jiné druhy demence 
na společnost, je nutné investovat 
do vědeckého výzkumu a účinného 
přístupu k podpůrným systémům,

Or. ro

Pozměňovací návrh 37
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že velkou část 
výzkumu v této oblasti provádějí členské 
státy s poměrně nízkou mírou 
mezinárodní koordinace, což vede
k roztříštěnosti a omezené výměně
informací a osvědčených postupů mezi 
členskými státy,

E. vzhledem k tomu, že velkou část 
výzkumu v této oblasti provedly členské 
státy; avšak vzhledem k tomu, že dvě 
nedávné evropské iniciativy, a sice 
společná akce ALCOVE v oblasti 
zdravotnictví a společný program 
plánování výzkumu (Joint Programing 
on Neurodegenerative Disease), by měly 
vést k menší roztříštěnosti informací 
a osvědčených postupů mezi členskými 
státy,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 38
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že velkou část 
výzkumu v této oblasti provádějí členské 
státy s poměrně nízkou mírou mezinárodní 
koordinace, což vede k roztříštěnosti 
a omezené výměně informací 
a osvědčených postupů mezi členskými 
státy,

E. vzhledem k tomu, že velkou část 
výzkumu v této oblasti provádějí členské 
státy s poměrně nízkou mírou mezinárodní 
koordinace, což vede k roztříštěnosti 
a omezené výměně informací 
a osvědčených postupů mezi členskými 
státy, a vzhledem k tomu, že výzkum 
v oblasti Alzheimerovy choroby zaostává 
za výzkumem zaměřeným na jiná závažná 
onemocnění v Evropě,

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že podle nedávných 
zjištění organizace Alzheimer Europe je 
Alzheimerova choroba v EU stále 
nedostatečně diagnostikována a že mezi 
členskými státy existuje řada rozdílů 
v oblasti prevence, přístupu k léčbě 
a poskytování příslušných služeb,

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že prioritou by měla 
být prevence demence na základě 
zákroků, které lze upravit na míru 
jednotlivým pacientům, a zvláštní 
pozornost by se měla věnovat 
preventivním faktorům, jako je zdravá 
strava, podpora tělesné a duševní aktivity 
a regulace kardiovaskulárních rizikových 
faktorů, např. diabetu, vysoké hladiny 
cholesterolu, hypertenze a kouření,

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že si stále více lidí 
uvědomuje, že dopad 
neurodegenerativních chorob na populaci 
v Evropě je tak rozsáhlý, že jej žádný 
členský stát není schopen řešit samostatně; 
vzhledem k tomu, že za účelem boje proti 
neurodegenerativním chorobám, zejména 
Alzheimerově chorobě, která představuje 
pro evropskou společnost hlavní problém, 
je proto třeba v EU významně posílit 
spolupráci a koordinaci výzkumu a zvýšit 
finanční investice do této oblasti,

F. vzhledem k tomu, že dopad 
neurodegenerativních chorob na populaci 
v Evropě je tak rozsáhlý, že jej žádný 
členský stát není schopen řešit samostatně; 
vzhledem k tomu, že za účelem boje proti 
neurodegenerativním chorobám, zejména 
Alzheimerově chorobě, která představuje 
pro evropskou společnost hlavní problém, 
je proto třeba v EU významně posílit 
spolupráci a koordinaci výzkumu a zvýšit 
finanční investice do této oblasti,

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že si stále více lidí 
uvědomuje, že dopad neurodegenerativních 
chorob na populaci v Evropě je tak 
rozsáhlý, že jej žádný členský stát není 
schopen řešit samostatně; vzhledem 
k tomu, že za účelem boje proti 
neurodegenerativním chorobám, zejména 
Alzheimerově chorobě, která představuje 
pro evropskou společnost hlavní problém, 
je proto třeba v EU významně posílit 
spolupráci a koordinaci výzkumu a zvýšit 
finanční investice do této oblasti;

F. vzhledem k tomu, že si stále více lidí 
uvědomuje, že dopad neurodegenerativních 
chorob na populaci v Evropě je tak 
rozsáhlý, že jej žádný členský stát není 
schopen řešit samostatně; vzhledem 
k tomu, že za účelem boje proti 
neurodegenerativním chorobám, zejména 
Alzheimerově chorobě, která představuje 
pro evropskou společnost hlavní problém, 
je proto třeba, aby členské státy významně 
posílily spolupráci a koordinaci výzkumu 
a zintenzivnily výměnu informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že si stále více lidí 
uvědomuje, že dopad neurodegenerativních 
chorob na populaci v Evropě je tak 
rozsáhlý, že jej žádný členský stát není 
schopen řešit samostatně; vzhledem 
k tomu, že za účelem boje proti 
neurodegenerativním chorobám, zejména 
Alzheimerově chorobě, která představuje 
pro evropskou společnost hlavní problém, 
je proto třeba v EU významně posílit 
spolupráci a koordinaci výzkumu a zvýšit 
finanční investice do této oblasti;

F. vzhledem k tomu, že si stále více lidí 
uvědomuje, že dopad neurodegenerativních 
chorob na populaci v Evropě je tak 
rozsáhlý, že jej žádný členský stát není 
schopen řešit samostatně; vzhledem 
k tomu, že za účelem boje proti 
neurodegenerativním chorobám, zejména 
Alzheimerově chorobě, která představuje 
pro evropskou společnost hlavní problém, 
je proto třeba v EU významně posílit 
spolupráci a koordinaci výzkumu a zvýšit 
finanční zdroje v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že si stále více lidí 
uvědomuje, že dopad neurodegenerativních 
chorob na populaci v Evropě je tak 
rozsáhlý, že jej žádný členský stát není 
schopen řešit samostatně; vzhledem 
k tomu, že za účelem boje proti 
neurodegenerativním chorobám, zejména 
Alzheimerově chorobě, která představuje 
pro evropskou společnost hlavní problém, 
je proto třeba v EU významně posílit
spolupráci a koordinaci výzkumu a zvýšit 
finanční investice do této oblasti,

F. vzhledem k tomu, že si stále více lidí 
uvědomuje, že dopad neurodegenerativních 
chorob na populaci v Evropě je tak 
rozsáhlý, že jej žádný členský stát není 
schopen řešit samostatně; vzhledem 
k tomu, že za účelem boje proti 
neurodegenerativním chorobám, zejména 
Alzheimerově chorobě, která představuje 
pro evropskou společnost hlavní problém, 
je proto třeba v EU významně prohloubit
spolupráci a koordinaci inovativního 
a multidisciplinárního klinického 
výzkumu a zvýšit finanční investice do této 
oblasti,

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že si stále více lidí 
uvědomuje, že dopad neurodegenerativních 
chorob na populaci v Evropě je tak 
rozsáhlý, že jej žádný členský stát není 
schopen řešit samostatně; vzhledem 
k tomu, že za účelem boje proti 
neurodegenerativním chorobám, zejména 
Alzheimerově chorobě, která představuje 
pro evropskou společnost hlavní problém, 
je proto třeba v EU významně posílit 
spolupráci a koordinaci výzkumu a zvýšit 
finanční investice do této oblasti;

F. vzhledem k tomu, že si stále více lidí 
uvědomuje, že dopad neurodegenerativních 
chorob na populaci v Evropě je tak 
rozsáhlý, že jej žádný členský stát není 
schopen řešit samostatně; vzhledem 
k tomu, že za účelem boje proti 
neurodegenerativním chorobám, zejména 
Alzheimerově chorobě, která představuje 
pro evropskou společnost hlavní problém, 
je proto třeba v EU významně posílit 
spolupráci a koordinaci výzkumu, který 
se zabývá příčinami, prevencí a léčbou 
Alzheimerovy choroby, a zvýšit finanční 
investice do této oblasti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že výzkum v oblasti 
demence by měl být politickou a veřejnou 
prioritou, přičemž jeho financování by 
mělo být vyhrazeno právě jen pro tuto 
oblast, aby nemohlo by být odčerpáno 
do jiných oblastí výzkumu,

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že účelem této 
evropské iniciativy není nahradit již 
existující plány jednotlivých členských 
států na boj proti Alzheimerově chorobě 
a jiným formám demence, ale že by měla 
sloužit jako prostředek k lepší koordinaci 
evropského výzkumu v této oblasti 
a k případnému vytvoření evropského 
špičkového výzkumného centra, které by 
umožňovalo interdisciplinární výměnu 
poznatků mezi vědeckovýzkumnými 
pracovníky,

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že demence není jen 
zničující chorobou pro samotné pacienty, 
ale i nesmírnou zátěží pro příbuzné 
pacientů vzhledem k emocionálním, 
materiálním a finančním problémům, 
které mají příbuzní a přátelé osob 
postižených všemi druhy demence,

G. vzhledem k tomu, že z hlediska péče 
o osoby postižené Alzheimerovou 
chorobou a jinými druhy demence 
je velmi důležitá úloha členů rodiny 
a blízkých osob, které o ně pečují; 
vzhledem k tomu, že péče o postižené 
osoby je na jedné straně izolovaná a velmi 
složitá a že na druhé straně existují 
značné rozdíly mezi potřebami 
postižených osob a těch, kteří o ně pečují, 
a mezi systémy odborného vzdělávání 
poskytovaného v členských státech, vede 
poskytování péče o postižené pro tyto 
osoby z řad rodinných příslušníků či 
blízkých osob k nárůstu množství domácí 
práce, ke zhoršení jejich zdravotního 
stavu a k psychickému strádání,

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že demence není jen
zničující chorobou pro samotné pacienty, 
ale i nesmírnou zátěží pro příbuzné
pacientů vzhledem k emocionálním, 
materiálním a finančním problémům, které 
mají příbuzní a přátelé osob postižených 
všemi druhy demence,

G. vzhledem k tomu, že pokud nebudou 
k dispozici příslušné kvalitní služby, 
mohou být poruchy paměti vzhledem 
k emocionálním, fyzickým a finančním 
problémům, které mají příbuzní a přátelé 
osob postižených všemi druhy poruch 
paměti, zničující chorobou pro samotné 
pacienty i pro jejich příbuzné; vzhledem 
k nedostatečnému zajištění práv a zájmů 
osob postižených poruchami paměti 
a jejich příbuzných;

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že demence není jen 
zničující chorobou pro samotné pacienty, 
ale i nesmírnou zátěží pro příbuzné 
pacientů vzhledem k emocionálním, 
materiálním a finančním problémům, které 
mají příbuzní a přátelé osob postižených 
všemi druhy demence,

G. vzhledem k tomu, že demence není jen 
chorobou pro samotné pacienty, ale 
i nesmírnou zátěží pro příbuzné pacientů 
vzhledem k emocionálním, fyzickým
a finančním problémům, které mají 
příbuzní a přátelé osob postižených všemi 
druhy demence,

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Glenis Willmott, Nessa Childers

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že demence není jen 
zničující chorobou pro samotné pacienty, 
ale i nesmírnou zátěží pro příbuzné 
pacientů vzhledem k emocionálním, 
materiálním a finančním problémům, které 
mají příbuzní a přátelé osob postižených 
všemi druhy demence,

G. vzhledem k tomu, že demence není jen 
zničující chorobou pro samotné pacienty, 
ale i nesmírnou zátěží pro příbuzné 
pacientů vzhledem k emocionálním, 
materiálním a finančním problémům, které 
mají příbuzní a přátelé osob postižených 
všemi druhy demence, a vzhledem k tomu, 
že v každé rodině pacienta postiženého 
demencí nesou hlavní nápor péče o něj 
v průměru tři osoby, což znamená, 
že demencí je podle odhadů přímo 
zasaženo 19 milionů Evropanů, 
(Je vhodné uvést zde toto číslo, protože 
ukazuje dalekosáhlou povahu 
Alzheimerovy choroby a dalších druhů 
demence.)

Or. en



PE452.652v02-00 26/90 AM\838986CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 52
Antonyia Parvanova, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že demence není jen 
zničující chorobou pro samotné pacienty, 
ale i nesmírnou zátěží pro příbuzné 
pacientů vzhledem k emocionálním, 
materiálním a finančním problémům, které 
mají příbuzní a přátelé osob postižených 
všemi druhy demence,

G. vzhledem k tomu, že demence není jen 
zničující chorobou pro samotné pacienty, 
ale i nesmírnou zátěží pro příbuzné 
pacientů a jejich pečovatele vzhledem 
k emocionálním, materiálním a finančním 
problémům, které mají příbuzní a přátelé 
osob postižených všemi druhy demence,

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že demence není jen 
zničující chorobou pro samotné pacienty, 
ale i nesmírnou zátěží pro příbuzné 
pacientů vzhledem k emocionálním, 
materiálním a finančním problémům, které 
mají příbuzní a přátelé osob postižených 
všemi druhy demence,

G. vzhledem k tomu, že demence není jen 
zničující chorobou pro samotné pacienty, 
ale i nesmírnou zátěží pro příbuzné 
pacientů a další jejich blízké osoby
vzhledem k emocionálním, materiálním a 
finančním problémům, které mají příbuzní 
a přátelé osob postižených všemi druhy 
demence,

Or. cs

Pozměňovací návrh 54
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G a. vzhledem k tomu, že existuje a bude 
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se prohlubovat nedostatek kapacit v 
ústavní péči o osoby trpící Alzheimerovou 
chorobou, existuje a bude se prohlubovat 
nedostatek odborných zdravotnických a 
sociálních pracovníků pečujících o osoby 
trpící Alzheimerovou chorobou a 
současně je zřejmé, že nejlepší pro tyto 
osoby je podpora jejich setrvání v jejich 
přirozeném prostředí, doma,

Or. cs

Pozměňovací návrh 55
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že v oblasti 
poskytování péče nemocným a pomoci 
osobám, které o ně pečují, musí Evropská 
unie a členské státy sledovat trojí cíl:  
zajistit kvalitu poskytované péče, zaručit, 
že osoby poskytující tuto péči budou mít 
čas na oddech podle svého očekávání, 
a umožnit poskytování péče o nemocné 
u nich doma nebo v kvalitních 
pečovatelských zařízeních, která by 
odpovídala nejmodernějším nárokům,

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G c. vzhledem k tomu, že moderní služby 
telemedicíny umožňují velice efektivní 
podporu pacientů, trpících Alzheimerovou 
chorobou, a jejich pečovatelů, a přispívají 
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tak ke kvalitnějšímu životu pacientů v 
jejich přirozeném prostředí a vytváří 
dobrou alternativu k ústavní péči,

Or. cs

Pozměňovací návrh 57
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gd. vzhledem k tomu, že je nutné získat 
další poznatky o stigmatizaci, předsudcích 
a diskriminaci spojených s demencí; 
vzhledem k tomu, že je rovněž nutné 
zkoumat jak zabránit sociálnímu 
vyloučení a podporovat aktivní občanství, 
aby bylo možné v rámci každé činnosti 
zachovat důstojnost osob postižených 
demencí a úctu k nim,

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ge. vzhledem k tomu, že zvýšení kvality 
života pacientů se často pojí s citovým 
životem jejich příbuzných a s tím, jak se 
jim daří ovládnout pocity hněvu 
a agresivity;

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gf. vzhledem k tomu, že podpůrné 
skupiny představují vhodné místo 
ke skupinovým úvahám nad podporou 
a sdílením „vědomé odpovědnosti“ 
příbuzných pacientů a k tomu, aby se jim 
dostalo pomoci, aby nepodlehli pocitům 
hněvu a agresivity,

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G g (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gg. vzhledem k tomu, že není nutné, aby 
se na Alzheimerovu chorobu a všechny 
druhy demence pohlíželo jako na běžný 
problém, s nímž se občané setkávají 
v průběhu stárnutí, aniž by mohli využít 
přiměřenou léčbu, lékařskou pomoc 
a specializovanou podporu,

Or. ro

Pozměňovací návrh 61
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G h (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gh. vzhledem k tomu, že v současnosti 
ještě existuje nesprávný globální přístup 
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k tomuto problému a stigmatizace 
postižených osob (jak nemocných, tak 
i jejich rodinných příslušníků), které jsou 
důsledkem jejich sociálního vyloučení,

Or. ro

Pozměňovací návrh 62
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že v posledních 
20 letech sice výrazně vzrostla 
informovanost lidí a rozšířily se vědecké 
poznatky o Alzheimerově chorobě, léčebné 
možnosti jsou však stále omezeny 
na symptomatické léky a diagnóza je stále 
z velké části založena na zkušenostech 
a subjektivním úsudku jednotlivých 
lékařů,

H. vzhledem k tomu, že v posledních 
20 letech sice výrazně vzrostla 
informovanost lidí a rozšířily se vědecké 
poznatky o Alzheimerově chorobě, léčebné 
možnosti jsou však stále omezeny 
na symptomatické léky,

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že v posledních 
20 letech sice výrazně vzrostla 
informovanost lidí a rozšířily se vědecké 
poznatky o Alzheimerově chorobě, léčebné 
možnosti jsou však stále omezeny 
na symptomatické léky a diagnóza je stále 
z velké části založena na zkušenostech 
a subjektivním úsudku jednotlivých 
lékařů,

H. vzhledem k tomu, že informovanost lidí
výrazně vzrostla a rozšířily se vědecké 
poznatky o Alzheimerově chorobě, léčebné 
možnosti jsou však stále omezeny 
na symptomatické léky, a vzhledem 
k tomu, že mezi jednotlivými členskými 
státy a dokonce i uvnitř těchto států 
existují markantní rozdíly a nedostatky 
v oblasti vzdělávání a kvalifikace 
zdravotnických pracovníků 
a v dostupnosti lékařských 
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zařízení k diagnostickým a výzkumným 
účelům,

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že v posledních 
20 letech sice výrazně vzrostla 
informovanost lidí a rozšířily se vědecké 
poznatky o Alzheimerově chorobě, léčebné 
možnosti jsou však stále omezeny 
na symptomatické léky a diagnóza je stále 
z velké části založena na zkušenostech 
a subjektivním úsudku jednotlivých lékařů,

H. vzhledem k tomu, že v posledních 
20 letech sice výrazně vzrostla 
informovanost lidí a rozšířily se vědecké 
poznatky o Alzheimerově chorobě, léčebné 
možnosti jsou však stále omezeny 
na symptomatické léky a diagnóza je stále 
z velké části založena na zkušenostech 
a subjektivním úsudku jednotlivých lékařů, 
a vzhledem k tomu, že k určení diagnózy 
Alzheimerovy choroby často dochází až 
několik let po propuknutí této nemoci, což 
vede k oddálení veškeré možné léčby, 
která by mohla zpomalit její průběh,

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že v posledních 
20 letech sice výrazně vzrostla 
informovanost lidí a rozšířily se vědecké 
poznatky o Alzheimerově chorobě, léčebné 
možnosti jsou však stále omezeny 
na symptomatické léky a diagnóza je stále 
z velké části založena na zkušenostech 
a subjektivním úsudku jednotlivých lékařů,

H. vzhledem k tomu, že v posledních 
20 letech sice výrazně vzrostla 
informovanost lidí a rozšířily se vědecké 
poznatky o Alzheimerově chorobě, které 
zejména ukazují, že tato nemoc je 
charakterizována nejen klinickou 
demencí, ale i předchozím nástupem 
predemence, léčebné možnosti jsou však 
stále omezeny na symptomatické léky 
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a diagnóza je stále z velké části založena 
na zkušenostech a subjektivním úsudku 
jednotlivých lékařů,

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že nedávný pokrok 
ve využívání spolehlivých biomarkerů 
Alzheimerovy choroby podpořil 
vypracování nových kritérií definujících 
Alzheimerovu chorobu jako nemoc, která 
zahrnuje nejen stadium, kdy je postižena 
paměť a kognitivní funkce, ale také 
dřívější stadium, jež předchází poruchám 
paměti,

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Daciana Octavia Sârbu, Glenis Willmott, Linda McAvan, Nessa Childers

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k tomu, že klíčovým prvkem 
určujícím jak tělesné, tak i duševní zdraví, 
je stavování a výsledky současného 
výzkumu naznačují, že jedním 
z významných faktorů, které způsobují 
Alzheimerovu chorobu, mohou být 
stravovací návyky,

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hc. vzhledem k tomu, že Alzheimerova 
choroba a ostatní druhy demence 
se netýkají pouze starších osob, ale mohou 
se objevit i u mladých lidí; vzhledem 
k tomu, že by proto bylo vhodné zlepšit 
přístup mladých nemocných 
k diagnostice, výzkumu, péči a pomoci 
i možnosti jejich umístění do příslušných 
zařízení,

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hd. vzhledem k tomu, že Alzheimerova 
choroba představuje určité stigma; 
vzhledem k tomu, že názory široké 
veřejnosti na tuto nemoc a osoby, které jí 
trpí, vedou k izolaci nemocných a jejich 
blízkých; vzhledem k tomu, že úkolem 
Evropské unie a členských států je proto 
zvyšovat povědomí široké veřejnosti 
o Alzheimerově chorobě, 

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H e (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

He. vzhledem k tomu, že by větší povědomí 
laické a odborné veřejnosti 
o Alzheimerově chorobě mělo vést k tomu, 
že by rozpoznali první příznaky tohoto 
onemocnění, snažili se o jeho včasnou 
diagnostiku a měli by již v raném stadiu 
přístup k léčbě a příslušným službám,

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hf. vzhledem k tomu, že větší zaměření se 
na stadium predemence v případě 
Alzheimerovy choroby by mohlo pomoci 
nalézt vhodné léčebné možnosti, které by 
umožnily zpomalit postup tohoto 
onemocnění, a tím vývoj těžkého stadia 
Alzheimerovy choroby u pacientů, 
tj. nejvíce invalidizující formy nemoci,

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hg. vzhledem k tomu, že vývoj účinných 
preparátů k ovlivnění tohoto onemocnění 
(na rozdíl od čistě symptomaticky 
působících preparátů) představuje oblast, 
v níž zatím nebyly uspokojeny velmi 
důležité a naléhavé potřeby pacientů 
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s Alzheimerovou chorobou,

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hh. rovněž vzhledem k tomu, že 
na základě diagnostiky Alzheimerovy 
choroby, která se provádí téměř u 70 % 
případů demence, není možné zcela 
vysvětlit nejrůznější poškození mozku ani 
to, že se patologický nález a klinický obraz 
u mladých a starších postižených osob liší,

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Radu, aby označila demenci 
za prioritu EU v oblasti zdravotnictví, 
a naléhavě vyzývá členské státy, 
aby vypracovaly národní strategie 
pro poskytování služeb a podpory lidem 
s demencí a jejich rodinám;

1. vyzývá Radu, aby označila demenci 
za prioritu EU v oblasti zdravotnictví, 
a naléhavě vyzývá členské státy, 
aby vypracovaly národní strategie 
pro poskytování služeb a podpory lidem 
s demencí a jejich rodinám, jako je tomu 
v některých členských státech, zejména 
ve Francii, kde plán pro „Alzheimerovu 
chorobu a podobná onemocnění“, který 
byl zahájen v roce 2008, vytvořil systém 
poskytování zdravotní a sociální péče 
a umožnil provádění klinického 
a základního výzkumu tohoto onemocnění 
na úrovni státu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 75
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Radu, aby označila demenci 
za prioritu EU v oblasti zdravotnictví, 
a naléhavě vyzývá členské státy, 
aby vypracovaly národní strategie 
pro poskytování služeb a podpory lidem 
s demencí a jejich rodinám;

1. vyzývá Radu, aby označila demenci 
za prioritu EU v oblasti zdravotnictví, 
a naléhavě vyzývá členské státy, 
aby vypracovaly konkrétní národní plány 
a strategie v souvislosti s Alzheimerovou 
chorobou, které by se zabývaly otázkou 
sociálních a zdravotních důsledků 
demence a poskytováním služeb a podpory 
lidem s demencí a jejich rodinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Radu, aby označila demenci
za prioritu EU v oblasti zdravotnictví, 
a naléhavě vyzývá členské státy, 
aby vypracovaly národní strategie 
pro poskytování služeb a podpory lidem 
s demencí a jejich rodinám;

1. vyzývá Radu, aby označila poruchy 
paměti za prioritu EU v oblasti 
zdravotnictví, a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby vypracovaly národní strategie 
pro poskytování služeb a podpory lidem 
s poruchou paměti a jejich rodinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Justas Vincas Paleckis

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Radu, aby označila demenci 
za prioritu EU v oblasti zdravotnictví, 
a naléhavě vyzývá členské státy, 
aby vypracovaly národní strategie 
pro poskytování služeb a podpory lidem 
s demencí a jejich rodinám;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vítá společnou plánovací iniciativu 
EU, kterou podporují členské státy, 
zaměřenou na podporu výzkumu 
Alzheimerovy choroby a dalších 
neurodegenerativních onemocnění 
a doporučuje Evropské komisi, aby 
přicházela s dalšími akcemi, které by 
se věnovaly zdravotní, sociální, 
technologické a environmentální 
problematice spojené s léčbou 
Alzheimerovy choroby a dalších 
neurodegenerativních onemocnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. vyzývá Radu a Komisi, aby při 
vypracovávání příštích opatření v oblasti 
zdravotní prevence, zejména těch, které 
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se pojí s léčbou kardiovaskulárních 
onemocnění, duševním zdravím, tělesnou 
aktivitou, vzděláváním v oblasti 
zdravotnictví a novými technologiemi, 
měly na paměti problematiku demence;

Or. ro

Pozměňovací návrh 80
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. vyzývá členské státy, aby informovaly 
občany Unie o životním stylu, který by 
mohl vést k oddálení či prevenci rozvoje 
Alzheimerovy choroby a jiných druhů 
demence, a zároveň přitom propagovaly 
koncepci „zdravého životního stylu, který 
zachová zdravý mozek“;

Or. ro

Pozměňovací návrh 81
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby Rada a Komise zvážily 
možnost vyhlášení Evropského roku 
mozku, který by zvýšil informovanost 
o mozkových onemocněních spojených 
se stárnutím a o možnostech jejich 
prevence;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 82
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby Rada a Komise zvážily 
možnost vyhlášení Evropského roku 
mozku, který by zvýšil informovanost 
o mozkových onemocněních spojených 
se stárnutím a o možnostech jejich 
prevence;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby Rada a Komise zvážily 
možnost vyhlášení Evropského roku 
mozku, který by zvýšil informovanost 
o mozkových onemocněních spojených 
se stárnutím a o možnostech jejich 
prevence;

2. navrhuje, aby Rada a Komise zvážily 
možnost vyhlášení Evropského roku 
mozku, který by zvýšil informovanost 
o mozkových onemocněních spojených 
se stárnutím, a zahájení preventivních 
a informačních kampaní o léčbě cévních 
mozkových příhod;

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Justas Vincas Paleckis

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby Rada a Komise zvážily 
možnost vyhlášení Evropského roku 
mozku, který by zvýšil informovanost 

2. navrhuje, aby Rada a Komise zvážily 
možnost vyhlášení Evropského roku 
mozku, který by zvýšil informovanost 
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o mozkových onemocněních spojených 
se stárnutím a o možnostech jejich 
prevence;

o mozkových onemocněních spojených 
se stárnutím, o možnostech zjišťování 
časných symptomů těchto onemocnění
a o možnostech jejich prevence;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby Rada a Komise zvážily 
možnost vyhlášení Evropského roku 
mozku, který by zvýšil informovanost 
o mozkových onemocněních spojených 
se stárnutím a o možnostech jejich 
prevence;

2. navrhuje, aby Rada a Komise zvážily 
možnost vyhlášení Evropského roku 
duševního zdraví a mozku, který by zvýšil 
informovanost o mozkových 
onemocněních spojených se stárnutím 
a o možnostech jejich prevence;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby Rada a Komise zvážily
možnost vyhlášení Evropského roku 
mozku, který by zvýšil informovanost 
o mozkových onemocněních spojených 
se stárnutím a o možnostech jejich 
prevence;

2. navrhuje, aby Rada a Komise zvážily 
možnost vyhlášení Evropského roku 
mozku, který by zvýšil informovanost 
o mozkových onemocněních spojených 
se stárnutím, a zahájení informačních 
kampaní zaměřených na širokou 
veřejnost, které by vedly k jejich prevenci;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 87
Elisabetta Gardini

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby Rada a Komise zvážily 
možnost vyhlášení Evropského roku 
mozku, který by zvýšil informovanost 
o mozkových onemocněních spojených 
se stárnutím a o možnostech jejich 
prevence;

2. navrhuje, aby Rada a Komise zvážily 
možnost vyhlášení Evropského roku 
mozku, který by zvýšil informovanost 
o mozkových onemocněních spojených 
se stárnutím a o možnostech jejich 
prevence. Tento Evropský rok by měl být 
také příležitostí k podpoře výměny 
osvědčených postupů mezi evropskými 
zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby Rada a Komise zvážily 
možnost vyhlášení Evropského roku 
mozku, který by zvýšil informovanost 
o mozkových onemocněních spojených 
se stárnutím a o možnostech jejich 
prevence;

2. navrhuje, aby Rada a Komise zvážily 
možnost vyhlášení Evropského roku 
mozku, který by byl doplněním světového 
Dne Alzheimerovy choroby dne 21. září 
a který by zvýšil informovanost 
o mozkových onemocněních spojených 
se stárnutím a o možnostech jejich 
prevence;

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Theodoros Skylakakis

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že a) stárnoucí 
populace a b) vzrůstající tlak na sféru 
veřejných financí a produktivitu 
soukromého sektoru by vzhledem 
ke zvyšujícím se nákladům spojeným 
se stárnutím populace mohl pro členské 
státy představovat strukturální problém; 
Evropská unie by proto měla v rámci své 
dlouhodobé strategie schválit politiku 
jednoznačné propagace zásady prevence 
(pokud jde o léčebné postupy i podporu 
zdravějšího způsobu života). Zdravotní 
ukazatele napomohou významnému 
zlepšení ukazatelů ekonomických;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Radu a Komisi, aby uznaly
úlohu sdružení pacientů v oblasti 
neurodegenerativních onemocnění a aby 
do informačních a preventivních 
kampaní, opatření na podporu osob 
postižených demencí, ale také 
do vypracovávání výzkumných programů 
zapojily organizaci „Alzheimer Europe“ 
coby hlavního partnera;

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Nessa Childers

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. navrhuje, aby Komise zvážila 
propagaci „Dne pečovatelů“ (jako je tomu 
ve Francii) s cílem zvýšit povědomí o této 
klíčové úloze formálních i neformálních 
pečovatelů v celé Evropě, aby se jí dostalo 
uznání;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 2 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2d. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
nalézt účinné léčebné možnosti, které by 
zabránily nástupu Alzheimerovy choroby 
nebo by zpomalily její progresi,

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 2 e (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2e. vyzývá Radu a Komisi, aby zlepšily 
míru povědomí občanů Unie o demenci, 
aby bylo možné včas rozpoznat příznaky 
demence, a tím využít včasné diagnostiky, 
odpovídající léčby a nezbytné podpory;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 94
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že včasná diagnostika je 
důležitá pro preventivní zásahy 
a že epidemiologické údaje musí pomáhat 
při zaměření výzkumu a opatření;

3. zdůrazňuje, že včasná diagnostika 
a shromažďování epidemiologických 
údajů jsou důležité z hlediska nových 
směrů výzkumu i primární a sekundární 
prevence;

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že včasná diagnostika je 
důležitá pro preventivní zásahy
a že epidemiologické údaje musí pomáhat 
při zaměření výzkumu a opatření;

3. zdůrazňuje zásadní význam prevence 
i důležitost včasné diagnostiky z hlediska 
účinných léčebných zákroků; zdůrazňuje, 
že epidemiologické údaje musí pomáhat 
při přímém výzkumu, rehabilitaci
a opatřeních;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že včasná diagnostika je 
důležitá pro preventivní zásahy 
a že epidemiologické údaje musí pomáhat 
při zaměření výzkumu a opatření;

3. zdůrazňuje, že včasná diagnostika je 
důležitá pro preventivní zásahy a 
že epidemiologické a klinické údaje musí 
pomáhat při zaměření výzkumu a opatření, 
zejména v průběhu asymptomatické fáze 
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a než se pacient stane invalidním;

Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že dosud neexistují 
konkrétní možnosti prevence 
Alzheimerovy choroby, a vyzývá proto 
k vytvoření politiky, a to i na evropské 
úrovni, která by se zakládala na prostředí 
podporujícím tělesnou i duševní činnost 
pacientů a na stravovacích návycích, 
které by odpovídaly doporučením akční 
platformy EU pro stravu, fyzickou aktivitu 
a zdraví, a na podpoře všech politik 
zaměřených na omezení kouření, a to jak 
aktivního, tak i pasivního;

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. je přesvědčen o mimořádném 
významu včasných diagnostických testů, 
které nedávno navrhla Mezinárodní 
pracovní skupina pro stanovení nových 
kritérií Alzheimerovy choroby (IWG on 
the New criteria for AD), výzkumu 
rizikových faktorů a stanovení kritérií 
včasné diagnostiky;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 99
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vybízí všechny členské státy, aby 
se aktivně zapojily do procesu definování,
vypracování a provádění společných 
protokolů pro včasnou diagnózu
a společného programu výzkumu v oblasti 
neurodegenerativních chorob, a snížily tak 
přetrvávající rozdíly mezi členskými státy 
a v rámci jednotlivých členských zemí, 
pokud jde o diagnostiku a léčbu; 
zdůrazňuje, že standardní operativní 
postupy pro posuzování markerů nemocí 
budou klíčové pro nalezení léku 
a vypracování metod účinnější péče 
o pacienty s Alzheimerovou chorobou 
využívající moderní techniku;

4. vybízí všechny členské státy, aby 
se aktivně zapojily do procesu definování 
a vypracování společných protokolů 
pro včasnou diagnostiku a společného 
programu výzkumu v oblasti 
neurodegenerativních chorob a do výměny 
informací o osvědčených postupech 
v oblasti výzkumu neurodegenerativních 
onemocnění, a snížily tak přetrvávající 
rozdíly mezi členskými státy a v rámci 
jednotlivých členských zemí, pokud jde 
o diagnostiku a léčbu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Salvatore Tatarella

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vybízí všechny členské státy, aby 
se aktivně zapojily do procesu definování, 
vypracování a provádění společných 
protokolů pro včasnou diagnózu 
a společného programu výzkumu v oblasti 
neurodegenerativních chorob, a snížily tak 
přetrvávající rozdíly mezi členskými státy 
a v rámci jednotlivých členských zemí, 
pokud jde o diagnostiku a léčbu; 
zdůrazňuje, že standardní operativní
postupy pro posuzování markerů nemocí
budou klíčové pro nalezení léku 
a vypracování metod účinnější péče 

4. vybízí všechny členské státy, aby 
se aktivně zapojily do procesu definování, 
vypracování a provádění společných 
protokolů používaných 
k definování nových kritérií pro včasnou 
diagnózu, stanovení biomarkerů progrese 
tohoto onemocnění, aby bylo možné využít 
nové léčebné metody jak v případě 
demence, tak i predemence, 
a k formulování společného programu 
výzkumu v oblasti neurodegenerativních 
chorob, a snížily tak přetrvávající rozdíly 
mezi členskými státy a v rámci 
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o pacienty s Alzheimerovou chorobou 
využívající moderní techniku;

jednotlivých členských zemí, pokud jde 
o diagnostiku a léčbu; zdůrazňuje, že 
standardní operační postupy pro 
posuzování markerů nemocí budou klíčové 
pro nalezení léku a vypracování metod 
účinnější péče o pacienty s Alzheimerovou 
chorobou využívající moderní techniku;

Or. it

Pozměňovací návrh 101
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. doporučuje členským státům, aby 
zajistily dostupnost léků schopných 
zpomalit nástup Alzheimerovy choroby 
pro všechny pacienty postižené tímto 
onemocněním, nikoli pouze pro pacienty, 
u nichž bylo diagnostikováno jeho 
pokročilé stadium; 

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. doporučuje všem členským státům, 
aby zvážily převzetí nejnovějších 
a nejlepších postupů ze Spojených států, 
kde se k rozlišení pacientů do tří jasně 
definovaných skupin kognitivních poruch 
používají mozkové skeny a jiné testy, tak 
aby bylo možno zjistit, jaká forma léčby 
by mohla být pro každé stadium nemoci 
nejúčinnější; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 103
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. doporučuje Komisi, aby vypracovala 
pokyny pro vytvoření a uplatňování 
společné včasné diagnostiky, která by byla 
založena na multidisciplinárním vyšetření   
pacientovy paměti a na upraveném 
systému hlášení a podávání informací, 
aby tak byly pacientům a jejich blízkým 
poskytnuty při nástupu choroby ty nejlepší 
možnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 104
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 4 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4d. zdůrazňuje, že pro vývoj nových léků 
a poskytování péče pacientům postiženým 
Alzheimerovou chorobou, která by byla
účinnější a zakládala by se na nových 
technologiích, jsou velmi 
důležité standardní operační postupy 
používané k hodnocení markerů 
onemocnění;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 105
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 4 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4e. doporučuje členským státům, aby 
na celém svém území vytvořily 
specializovaná centra a poskytly 
vyhovující lékařské přístroje (zejména 
zařízení pro magnetickou rezonanci, jejíž 
přínos pro výzkum demence je 
neoddiskutovatelný);

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 4 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4f. vyzývá členské státy, aby zdokonalily 
sběr epidemiologických dat 
o Alzheimerově chorobě a dalších 
formách demence, zejména 
v asymptomatickém stadiu, předtím než 
se pacient stane invalidním;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 4 g (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4g. vybízí Radu a Komisi, aby 
při vypracovávání akčních plánů v oblasti 
výzkumu přihlédly k rychlému šíření 
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demence a Alzheimerovy choroby 
a k jejich dopadu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 108
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 4 h (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4h. doporučuje členským státům, aby 
vytvořily koncepce zaměřené na účinnější 
přístup k financování výzkumu v oblasti 
demence a Alzheimerovy choroby, včetně 
výzkumu v oblasti prevence, které by 
odpovídaly ekonomickému dopadu těchto 
onemocnění na společnost;

Or. ro

Pozměňovací návrh 109
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na význam 
multidisciplinárního přístupu ke 
způsobům, jimiž může spolupráce 
a koordinace v oblasti výzkumu na 
evropské úrovni zlepšit poznatky, 
diagnostiku, léčbu, prevenci a sociální 
výzkum vhodných podmínek pro pacienty, 
jejich rodiny a osoby, které o ně pečují; 
domnívá se, že zásadní význam mají 
včasné diagnostické testy, výzkum 
rizikových faktorů a kritéria pro včasnou 
diagnostiku; je toho názoru, že pokud 
se podaří dosáhnout těchto cílů, bude
provádění rozsáhlých epidemiologických 
a klinických studií v rámci mezinárodní 

5. vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny 
pro koordinaci a spolupráci mezi 
členskými státy a výzkumnými středisky 
a vytvořila evropský systém a síť 
pro moderní multidisciplinární výzkum. 
Studie se budou zabývat vývojem nových 
postupů, zejména v oblasti 
farmakologické a nefarmakologické léčby 
a vakcín, a také kvalitou péče a života 
pacientů a osob, které o ně pečují. 
Vytvoření a sledování monitorovaných 
souborů pacientů a provádění rozsáhlých 
epidemiologických a klinických studií 
v rámci mezinárodní spolupráce bude 
pro Evropu značným přínosem z hlediska 
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spolupráce značným přínosem; pochopení mechanizmů Alzheimerovy 
choroby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 110
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na význam 
multidisciplinárního přístupu ke způsobům, 
jimiž může spolupráce a koordinace 
v oblasti výzkumu na evropské úrovni 
zlepšit poznatky, diagnostiku, léčbu, 
prevenci a sociální výzkum vhodných 
podmínek pro pacienty, jejich rodiny 
a osoby, které o ně pečují; domnívá se, 
že zásadní význam mají včasné 
diagnostické testy, výzkum rizikových 
faktorů a kritéria pro včasnou 
diagnostiku; je toho názoru, že pokud se 
podaří dosáhnout těchto cílů, bude 
provádění rozsáhlých epidemiologických 
a klinických studií v rámci mezinárodní 
spolupráce značným přínosem;

5. poukazuje na význam 
multidisciplinárního přístupu ke způsobům, 
jimiž může spolupráce a koordinace 
v oblasti výzkumu na evropské úrovni 
zlepšit poznatky, diagnostiku, léčbu, 
prevenci a sociální výzkum vhodných 
podmínek pro pacienty, jejich rodiny 
a osoby, které o ně pečují;

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Salvatore Tatarella

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na význam 
multidisciplinárního přístupu ke způsobům, 
jimiž může spolupráce a koordinace 
v oblasti výzkumu na evropské úrovni 
zlepšit poznatky, diagnostiku, léčbu, 
prevenci a sociální výzkum vhodných 

5. poukazuje na význam 
multidisciplinárního přístupu ke způsobům, 
jimiž může spolupráce a koordinace 
v oblasti výzkumu na evropské úrovni 
zlepšit poznatky, diagnostiku, léčbu, 
prevenci a sociální výzkum vhodných 
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podmínek pro pacienty, jejich rodiny 
a osoby, které o ně pečují; domnívá se, 
že zásadní význam mají včasné 
diagnostické testy, výzkum rizikových 
faktorů a kritéria pro včasnou 
diagnostiku; je toho názoru, že pokud se 
podaří dosáhnout těchto cílů, bude 
provádění rozsáhlých epidemiologických 
a klinických studií v rámci mezinárodní 
spolupráce značným přínosem;

podmínek pro pacienty, jejich rodiny 
a osoby, které o ně pečují; domnívá se, 
že zásadní význam má výzkum ověřování 
nových diagnostických kritérií, rozvoj 
včasných skríninkových testů a stanovení 
rizikových faktorů progrese tohoto 
onemocnění od stadia predemence až 
pro pokročilejší stadia; je toho názoru, 
že pokud se podaří dosáhnout těchto cílů, 
bude provádění rozsáhlých 
epidemiologických a klinických studií 
v rámci mezinárodní spolupráce značným 
přínosem;

Or. it

Pozměňovací návrh 112
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na význam 
multidisciplinárního přístupu ke způsobům, 
jimiž může spolupráce a koordinace 
v oblasti výzkumu na evropské úrovni 
zlepšit poznatky, diagnostiku, léčbu, 
prevenci a sociální výzkum vhodných 
podmínek pro pacienty, jejich rodiny 
a osoby, které o ně pečují; domnívá se, 
že zásadní význam mají včasné 
diagnostické testy, výzkum rizikových 
faktorů a kritéria pro včasnou 
diagnostiku; je toho názoru, že pokud 
se podaří dosáhnout těchto cílů, bude 
provádění rozsáhlých epidemiologických 
a klinických studií v rámci mezinárodní 
spolupráce značným přínosem;

5. poukazuje na význam 
multidisciplinárního přístupu ke způsobům, 
jimiž může spolupráce a koordinace 
v oblasti výzkumu na evropské úrovni 
zlepšit poznatky, diagnostiku, léčbu, 
prevenci a sociální výzkum vhodných 
podmínek pro pacienty, jejich rodiny 
a osoby, které o ně pečují; doporučuje 
do této práce zapojit zástupce pacientů, 
podpůrných organizací a poskytovatelů 
zdravotní péče;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 113
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na význam 
multidisciplinárního přístupu ke způsobům, 
jimiž může spolupráce a koordinace 
v oblasti výzkumu na evropské úrovni 
zlepšit poznatky, diagnostiku, léčbu,
prevenci a sociální výzkum vhodných 
podmínek pro pacienty, jejich rodiny 
a osoby, které o ně pečují; domnívá se, 
že zásadní význam mají včasné 
diagnostické testy, výzkum rizikových 
faktorů a kritéria pro včasnou diagnostiku; 
je toho názoru, že pokud se podaří 
dosáhnout těchto cílů, bude provádění 
rozsáhlých epidemiologických a klinických 
studií v rámci mezinárodní spolupráce 
značným přínosem;

5. poukazuje na význam 
multidisciplinárního přístupu ke způsobům, 
jimiž může spolupráce a koordinace 
v oblasti výzkumu na evropské úrovni 
zlepšit poznatky, diagnostiku, léčbu 
a prevenci; domnívá se, že zásadní význam 
mají včasné diagnostické testy, výzkum 
rizikových faktorů a kritéria pro včasnou 
diagnostiku; je toho názoru, že pokud 
se podaří dosáhnout těchto cílů, bude 
provádění rozsáhlých epidemiologických 
a klinických studií v rámci mezinárodní 
spolupráce značným přínosem;

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Justas Vincas Paleckis

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na význam 
multidisciplinárního přístupu ke způsobům, 
jimiž může spolupráce a koordinace 
v oblasti výzkumu na evropské úrovni 
zlepšit poznatky, diagnostiku, léčbu, 
prevenci a sociální výzkum vhodných 
podmínek pro pacienty, jejich rodiny 
a osoby, které o ně pečují; domnívá se, 
že zásadní význam mají včasné 
diagnostické testy, výzkum rizikových 
faktorů a kritéria pro včasnou diagnostiku; 
je toho názoru, že pokud se podaří 

5. poukazuje na význam 
multidisciplinárního přístupu ke způsobům, 
jimiž může spolupráce a koordinace 
v oblasti výzkumu na evropské úrovni 
zlepšit poznatky, diagnostiku, léčbu, 
prevenci a sociální výzkum vhodných 
podmínek pro pacienty, jejich rodiny 
a osoby, které o ně pečují; domnívá se, 
že zásadní význam mají včasné 
diagnostické testy, výzkum rizikových 
faktorů a kritéria pro včasnou diagnostiku; 
je toho názoru, že pokud se podaří 
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dosáhnout těchto cílů, bude provádění 
rozsáhlých epidemiologických a klinických 
studií v rámci mezinárodní spolupráce 
značným přínosem;

dosáhnout těchto cílů, bude provádění 
rozsáhlých epidemiologických a klinických 
studií v rámci mezinárodní spolupráce 
značným přínosem; doporučuje 
farmaceutickým společnostem, aby 
se zapojily do společných projektů 
a dobrovolně si vyměňovaly větší množství 
informací o vývoji léků proti 
Alzheimerově chorobě, aby se 
předešlo nákladné realizaci výzkumných 
projektů na stejné téma a aby bylo možné 
urychlit zavedení nových preparátů;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. je si vědom, nakolik důležitá je 
v současné době podpora ve výši 
159 milionů eur, kterou EU podporuje 
34 projekty v oblasti 
neurodegenerativních onemocnění; 
domnívá se nicméně, že v rámci 
budoucího 8. rámcového programu 
pro výzkum a technický rozvoj je nezbytné 
vyřešit otázku roztříštěnosti výzkumu, 
zejména v oblasti Alzheimerovy choroby, 
a že by bylo potřeba se zaměřit na několik 
rozsáhlých projektů, včetně těch, které 
se zabývají nedostatečně prozkoumanou 
oblastí nefarmakologické, behaviorální 
a kognitivní léčby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 116
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. domnívá se, že zásadní význam mají 
včasné diagnostické testy, výzkum 
rizikových faktorů a kritéria pro včasnou 
diagnostiku; je toho názoru, že pokud 
se podaří dosáhnout těchto cílů, bude 
provádění rozsáhlých epidemiologických 
a klinických studií v rámci mezinárodní 
spolupráce značným přínosem; domnívá 
se, že velký význam má také evropský 
průzkum stavu zdraví v celé Evropě, který 
bude na základě kognitivních testů 
schopen poskytnout cenné informace 
o počtu osob s ranými poruchami 
kognitivních funkcí; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 117
Nessa Childers

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. vyzývá Evropskou komisi, Radu 
a členské státy, aby v oblasti lékařského 
a sociálního výzkumu, zdravotnictví, 
zaměstnanosti a sociálních politik 
přihlížely ke specifickým potřebám žen, 
jichž je mezi postiženými osobami 
dvojnásobně více než mužů a které tvoří 
mezi pečovateli nepoměrně větší část;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 5 d (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5d. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
dlouhodobé koncepce a akční plány 
v oblasti podpory a prevence, které by 
předvídaly sociální a demografické 
trendy a předcházely jim, a zaměřily by 
se na podporu poskytovanou rodinám 
pacientů, o něž se starají, a tím poskytly 
sociální ochranu ohroženým osobám 
postiženým demencí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 119
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 5 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5e. zdůrazňuje význam prevence 
Alzheimerovy choroby na základě 
propagace zdravého životního stylu, jehož 
součástí je přetrvávající duševní aktivita 
a sociální angažovanost, zdravé stravovací 
návyky a cvičení;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
strategický plán výzkumu, kterým se 
stanoví středně- až dlouhodobé potřeby 
a cíle výzkumu v oblasti 
neurodegenerativních chorob, zejména 
Alzheimerovy choroby. Zastává názor, 

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
strategický akční plán výzkumu, kterým 
se stanoví středně- až dlouhodobé potřeby 
a cíle výzkumu v oblasti 
neurodegenerativních chorob, zejména 
Alzheimerovy choroby. Cílem tohoto 
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že strategický plán výzkumu by měl být 
dále rozpracován až po realizační plán, 
který stanoví priority a časové plány 
a specifikuje opatření, nástroje a zdroje 
potřebné pro jeho realizaci;

akčního plánu by mělo být zvýšení 
potenciálu mladých vědeckovýzkumných 
pracovníků a podpora inovativního 
přístupu k výzkumu, a to na základě 
partnerství mezi veřejným a soukromým 
sektorem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 121
Antonyia Parvanova, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
strategický plán výzkumu, kterým se 
stanoví středně- až dlouhodobé potřeby 
a cíle výzkumu v oblasti 
neurodegenerativních chorob, zejména 
Alzheimerovy choroby. Zastává názor, 
že strategický plán výzkumu by měl být 
dále rozpracován až po realizační plán, 
který stanoví priority a časové plány 
a specifikuje opatření, nástroje a zdroje 
potřebné pro jeho realizaci;

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
strategický plán výzkumu, kterým se 
stanoví středně- až dlouhodobé potřeby 
a cíle výzkumu v oblasti 
neurodegenerativních chorob, včetně 
potřeb spojených s poskytováním péče, 
zejména v oblasti Alzheimerovy choroby. 
Zastává názor, že strategický plán 
výzkumu by měl být dále rozpracován až 
po realizační plán, který stanoví priority 
a časové plány a specifikuje opatření, 
nástroje a zdroje potřebné pro jeho 
realizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
strategický plán výzkumu, kterým 
se stanoví středně- až dlouhodobé potřeby 
a cíle výzkumu v oblasti 
neurodegenerativních chorob, zejména 
Alzheimerovy choroby. Zastává názor, 
že strategický plán výzkumu by měl být 
dále rozpracován až po realizační plán, 
který stanoví priority a časové plány 
a specifikuje opatření, nástroje a zdroje 
potřebné pro jeho realizaci;

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
strategický plán výzkumu, kterým 
se stanoví středně- až dlouhodobé potřeby 
a cíle výzkumu v oblasti 
neurodegenerativních chorob, zejména 
Alzheimerovy choroby. Zastává názor, 
že strategický plán výzkumu by měl být 
dále rozpracován až po realizační plán, 
který stanoví priority a časové plány 
a specifikuje opatření, nástroje a zdroje 
potřebné pro jeho realizaci; doporučuje 
podporovat rozvoj špičkových center 
pro konkrétní oblasti výzkumu a zapojit 
do jejich práce zástupce pacientů, 
organizací pečovatelů a veřejné 
i soukromé poskytovatele zdravotní péče;

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby 
spolupracovaly s Komisí s cílem posoudit 
případné iniciativy Komise na pomoc 
členským státům při vypracovávání 
a provádění společného programu 
výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
akční plány s cílem zlepšit zdravotní stav 
a kvalitu života pacientů postižených 
Alzheimerovou chorobou a jinými druhy 
demence i jejich rodinných příslušníků;

Or. ro

Pozměňovací návrh 125
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 6 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6c. vyzývá evropské instituce, aby co 
nejvíce podporovaly databázi 
pro sledování výzkumu v oblasti demence, 
které vytvořila organizace Alzheimer 
Europe, jakožto užitečný nástroj k šíření 
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osvědčených postupů a výsledků výzkumu 
mezi pacienty a osobami, které o ně 
pečují;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na význam výzkumu 
zabývajícího se otázkou spojitosti mezi 
procesem stárnutí a demencí a mezi 
demencí a depresí u starších osob; 
doporučuje navíc členským státům, aby 
podporovaly výzkumné projekty, které 
kladou důraz na volbu pacienta a jeho 
perspektivu;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 127
Justas Vincas Paleckis

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na význam výzkumu 
zabývajícího se otázkou spojitosti mezi 
procesem stárnutí a demencí a mezi 
demencí a depresí u starších osob; 
doporučuje navíc členským státům, aby 
podporovaly výzkumné projekty, které 
kladou důraz na volbu pacienta a jeho 
perspektivu;

7. poukazuje na význam výzkumu 
zabývajícího se otázkou spojitosti mezi 
procesem stárnutí a demencí, mezi 
demencí a depresí u starších osob a mezi 
rozdíly mezi pohlavími a různými typy 
demence; doporučuje navíc členským 
státům, aby podporovaly výzkumné 
projekty, které kladou důraz na volbu 
pacienta a jeho perspektivu;

Or. en



AM\838986CS.doc 61/90 PE452.652v02-00

CS

Pozměňovací návrh 128
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na význam výzkumu 
zabývajícího se otázkou spojitosti mezi 
procesem stárnutí a demencí a mezi 
demencí a depresí u starších osob; 
doporučuje navíc členským státům, aby 
podporovaly výzkumné projekty, které 
kladou důraz na volbu pacienta a jeho 
perspektivu;

7. poukazuje na význam výzkumu 
zabývajícího se otázkou spojitosti mezi 
procesem stárnutí a demencí a mezi 
demencí a depresí u starších osob; 
doporučuje členským státům, aby 
podporovaly výzkumné projekty, které 
kladou důraz na volbu pacienta a jeho 
perspektivu, a vytvořily doporučení, která 
by se zaměřovala na hlavní zásady 
zachování důstojnosti pacientů a jejich 
zapojení do společnosti, a tím podporovala 
samostatnost a svobodu rozhodování osob 
s demencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Paolo Bartolozzi

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na význam výzkumu 
zabývajícího se otázkou spojitosti mezi 
procesem stárnutí a demencí a mezi 
demencí a depresí u starších osob; 
doporučuje navíc členským státům, 
aby podporovaly výzkumné projekty, které 
kladou důraz na volbu pacienta a jeho 
perspektivu;

7. poukazuje na význam výzkumu 
zabývajícího se otázkou spojitosti mezi 
procesem stárnutí a demencí a mezi 
demencí a depresí u starších osob; 
doporučuje navíc členským státům, 
aby podporovaly projekty zvláštní 
zdravotní péče a výzkumné projekty 
v oblastech, které kladou důraz především 
na plné respektování lidské důstojnosti
pacienta;

Or. it
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Pozměňovací návrh 130
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na význam výzkumu 
zabývajícího se otázkou spojitosti mezi 
procesem stárnutí a demencí a mezi 
demencí a depresí u starších osob; 
doporučuje navíc členským státům, aby 
podporovaly výzkumné projekty, které 
kladou důraz na volbu pacienta a jeho 
perspektivu;

7. poukazuje na význam výzkumu 
zabývajícího se otázkou spojitosti i rozdílů 
mezi procesem stárnutí a demencí a mezi 
demencí a depresí u starších osob; 
doporučuje navíc členským státům, aby 
podporovaly výzkumné projekty, které 
kladou důraz na volbu pacienta a jeho 
perspektivu;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na význam výzkumu 
zabývajícího se otázkou spojitosti mezi 
procesem stárnutí a demencí a mezi 
demencí a depresí u starších osob; 
doporučuje navíc členským státům, aby 
podporovaly výzkumné projekty, které 
kladou důraz na volbu pacienta a jeho
perspektivu;

7. poukazuje na význam výzkumu 
zabývajícího se otázkou spojitosti mezi 
procesem stárnutí a poruchami paměti
a mezi poruchami paměti a depresí 
u starších osob; doporučuje navíc členským 
státům, aby podporovaly výzkumné 
projekty, které kladou důraz na volbu 
pacienta, jeho důstojnost, vlastní úhel 
pohledu a právo rozhodovat o léčbě a péči, 
která je jim poskytována; 

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Paolo Bartolozzi

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy, aby vyčlenily 
příslušné prostředky na zdravotní péči 
poskytovanou pacientům postiženým 
uvedenými chorobami, na výměnu 
informací a na společné využívání 
výsledků získaných v této oblasti;

Or. it

Pozměňovací návrh 133
Paolo Bartolozzi

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje význam domácí péče 
o nemocné a starší osoby a významný 
přínos neziskových a dobrovolnických 
organizací s hlediska pomoci poskytované 
pacientům postiženým Alzheimerovou 
chorobou a jinými stařeckými nemocemi; 
doporučuje členským státům, aby zavedly 
možnosti spolupráce s těmito 
organizacemi a stanovily přitom, jakým 
způsobem budou podporovat jejich 
činnost; vybízí navíc členské státy, aby 
ocenily a uznaly úlohu neformální péče 
poskytovanou ze strany rodinných 
příslušníků osob postižených těmito 
onemocněními;

Or. it

Pozměňovací návrh 134
Daciana Octavia Sârbu, Glenis Willmott, Linda McAvan, Nessa Childers

Návrh usnesení
Bod 7 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7c. zdůrazňuje, že je nutné přijmout 
opatření, která se nebudou zaměřovat 
pouze na farmakologickou léčbu 
Alzheimerovy choroby po rozvinutí tohoto 
onemocnění, ale také preventivní 
opatření, včetně stravovacích návyků 
a výživy, s cílem omezit pravděpodobnost 
rozvoje Alzheimerovy choroby; vyzývá 
k tomu, aby byl prováděn rozsáhlý výzkum 
v oblasti vlivu stravovacích návyků 
a výživy na Alzheimerovu chorobu a aby 
byla vypracována doporučení, jak 
předcházet rozvoji Alzheimerovy choroby, 
která by zahrnovala i pokyny ohledně 
výživy a která by se k veřejnosti dostala 
na základě informačních kampaní;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 7 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7d. zdůrazňuje, že k tomu, abychom 
pochopili psychologické a sociální aspekty 
demence, je zapotřebí také výzkum 
v oblasti ekonomiky zdravotnictví, 
sociálních a humanitních věd 
a nefarmakologického přístupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 7 e (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7e. domnívá se, že diagnostika časných 
symptomů poruch paměti by měla být 
jednou z hlavních oblastí pracovního 
lékařství;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 7 f (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7f. naléhavě žádá Komisi, Radu a členské 
státy, aby zvážily vytvoření bezpečnostních 
norem, které by se vztahovaly 
na specializovaná zařízení péče o starší 
osoby, na obce, kde se tato zařízení 
nacházejí, a na domácí péči;

Or. ro

Pozměňovací návrh 138
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny 
pro školení pracovníků, kteří pracují 
v jakékoli funkci s pacienty trpícími
Alzheimerovou chorobou (lékařské 
a nelékařské zdravotnické profese) 
a pro školení rodinných pečovatelů 
k zajištění kompetentního a efektivního 
využívání stávajících zdrojů;

8. vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny 
pro vytvoření, profesionalizaci, ocenění 
a specializaci povolání, která se zabývají 
léčbou, péčí a podporou pacientů trpících 
Alzheimerovou chorobou (lékařské, 
nelékařské zdravotnické a sociální profese) 
a pro školení a sledování rodinných 
pečovatelů, zejména v oblasti různých 
způsobů poskytování péče, neverbální 
komunikace a způsobů zvládání stresu 
a v oblasti udržování vztahu s nemocným 
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příbuzným;

Or. fr

Pozměňovací návrh 139
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny 
pro školení pracovníků, kteří pracují 
v jakékoli funkci s pacienty trpícími 
Alzheimerovou chorobou (lékařské 
a nelékařské zdravotnické profese) 
a pro školení rodinných pečovatelů 
k zajištění kompetentního a efektivního 
využívání stávajících zdrojů;

8. vyzývá členské státy, aby v úzké 
spolupráci s Komisí vypracovaly společné
pokyny pro školení pracovníků, kteří 
pracují v jakékoli funkci s pacienty 
trpícími Alzheimerovou chorobou 
(lékařské a nelékařské zdravotnické 
profese) a pro školení rodinných 
pečovatelů k zajištění kompetentního 
a efektivního využívání stávajících zdrojů, 
konkrétněji na základě prostředků 
z Evropského sociálního fondu;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
János Áder

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny 
pro školení pracovníků, kteří pracují 
v jakékoli funkci s pacienty trpícími 
Alzheimerovou chorobou (lékařské a 
nelékařské zdravotnické profese) a 
pro školení rodinných pečovatelů 
k zajištění kompetentního a efektivního 
využívání stávajících zdrojů;

8. vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny 
pro školení pracovníků, kteří pracují 
v jakékoli funkci s pacienty trpícími 
Alzheimerovou chorobou (lékařské a 
nelékařské zdravotnické profese) a pro 
školení rodinných pečovatelů k zajištění 
kompetentního a efektivního využívání 
stávajících zdrojů; vzhledem k závažnosti 
problému vyzývá Komisi také k tomu, aby 
na základě grantů podporovala instituce 
členských států, kde jsou školeni 
specializovaní pracovníci poskytující péči 



AM\838986CS.doc 67/90 PE452.652v02-00

CS

pacientům s demencí a Alzheimerovou 
chorobou;

Or. hu

Pozměňovací návrh 141
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny
pro školení pracovníků, kteří pracují v 
jakékoli funkci s pacienty trpícími 
Alzheimerovou chorobou (lékařské a 
nelékařské zdravotnické profese) a pro 
školení rodinných pečovatelů k zajištění 
kompetentního a efektivního využívání 
stávajících zdrojů;

8. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
doporučení pro školení pracovníků, kteří 
pracují v jakékoli funkci s pacienty 
trpícími Alzheimerovou chorobou 
(lékařské a nelékařské zdravotnické 
profese) a pro školení rodinných a dalších 
neformálních pečovatelů k zajištění 
kompetentního a efektivního využívání 
stávajících zdrojů;

Or. cs

Pozměňovací návrh 142
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny 
pro školení pracovníků, kteří pracují 
v jakékoli funkci s pacienty trpícími 
Alzheimerovou chorobou (lékařské 
a nelékařské zdravotnické profese) 
a pro školení rodinných pečovatelů 
k zajištění kompetentního a efektivního 
využívání stávajících zdrojů;

8. vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny 
pro školení pracovníků, kteří pracují 
v jakékoli funkci s pacienty trpícími 
poruchami paměti (lékařské a nelékařské 
zdravotnické profese) a pro školení 
rodinných pečovatelů k zajištění 
kompetentního a efektivního využívání 
stávajících zdrojů; podotýká, že se rychle 
zvyšuje potřeba kvalifikovaných osob 
pracujících s pacienty trpícími poruchami 
paměti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 143
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny 
pro školení pracovníků, kteří pracují 
v jakékoli funkci s pacienty trpícími 
Alzheimerovou chorobou (lékařské 
a nelékařské zdravotnické profese) 
a pro školení rodinných pečovatelů 
k zajištění kompetentního a efektivního 
využívání stávajících zdrojů;

8. vyzývá členské státy, aby vypracovaly
pokyny pro školení pracovníků, kteří 
pracují v jakékoli funkci s pacienty 
trpícími Alzheimerovou chorobou 
(lékařské a nelékařské zdravotnické 
profese) a pro školení rodinných 
pečovatelů k zajištění kompetentního 
a efektivního využívání stávajících zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny 
pro školení pracovníků, kteří pracují 
v jakékoli funkci s pacienty trpícími 
Alzheimerovou chorobou (lékařské 
a nelékařské zdravotnické profese) 
a pro školení rodinných pečovatelů 
k zajištění kompetentního a efektivního 
využívání stávajících zdrojů;

8. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s vědecko-výzkumnými společnostmi 
vypracovala pokyny pro školení 
pracovníků, kteří pracují v jakékoli funkci 
s pacienty trpícími Alzheimerovou 
chorobou (lékařské a nelékařské 
zdravotnické profese) a pro školení 
rodinných pečovatelů k zajištění 
kompetentního a efektivního využívání 
stávajících zdrojů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 145
Nessa Childers

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Radu, Komisi, Evropský 
parlament a vlády členských států, 
aby jako zaměstnavatelé i jako činitelé 
s rozhodovací pravomocí začlenily 
„problematiku demence“ do flexibilních 
evropských pracovních koncepcí, 
penzijních a důchodových systémů 
i mezi opatření zaměřená na starší osoby 
v rámci Evropského paktu za duševní 
zdraví a pohodu; doporučuje členským 
státům, aby v případě pečovatelů zvážily 
možnost oficiální placené dovolené, která 
by se podobala stávající placené 
rodičovské dovolené;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. doporučuje členským státům, aby 
zvážily možnost začlenění „problematiky 
demence“ do flexibilních pracovních 
koncepcí zaměřených na pomoc osobám, 
které neformálně pečují o pacienty 
s Alzheimerovou chorobou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 147
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 8 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8c. vyzývá členské státy, aby zvážily 
možnosti, které nabízejí iniciativy v rámci 
strategie EU 2020 „Agenda pro nová 
pracovní místa“ a „Nové dovednosti 
pro nová pracovní místa“ s cílem zvýšit 
budoucí počet pracovních sil souvisejících 
s péčí o pacienty postižené Alzheimerovou 
chorobou a jinými druhy demence; aby 
bylo možné postarat se o stále závislejší 
stárnoucí populaci, je nutné v celé Evropě 
podporovat nová kvalifikovaná pracovní 
místa v daném oboru;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že nedávný pokrok 
ve výzkumu zobrazovacích metod 
a biomarkerů ukázal, že Alzheimerova 
choroba vzniká v důsledku ukládání malé 
neurotoxické bílkoviny beta-amyloidu 
v mozku;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že nedávný pokrok 
ve výzkumu zobrazovacích metod 
a biomarkerů ukázal, že Alzheimerova 
choroba vzniká v důsledku ukládání malé 
neurotoxické bílkoviny beta-amyloidu 
v mozku;

9. zdůrazňuje, že nedávný pokrok 
ve výzkumu zobrazovacích metod 
a biomarkerů otevírá nové možnosti 
výzkumu, pokud jde o příčiny 
a mechanizmy vzniku Alzheimerovy 
choroby, a naznačuje, že se vznik a rozvoj 
této nemoci pojí s některými druhy 
bílkovin (beta-amyloidu);

Or. fr

Pozměňovací návrh 150
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že nedávný pokrok 
ve výzkumu zobrazovacích metod 
a biomarkerů ukázal, že Alzheimerova 
choroba vzniká v důsledku ukládání malé 
neurotoxické bílkoviny beta-amyloidu
v mozku;

9. zdůrazňuje, že nedávný pokrok 
ve výzkumu zobrazovacích metod 
a biomarkerů otevírá možnost zjistit 
průběh tichých molekulárních procesů 
a včasných příznaků Alzheimerovy 
choroby např. na základě jednoho 
markeru, který se v současnosti studuje 
a který umožňuje zobrazit amyloidní plaky 
v mozku, což je jedno ze dvou poškození, 
která se pojí s tímto onemocněním;

Or. fr

Pozměňovací návrh 151
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. uznává významnou úlohu, kterou 
hrají rodiny, pečovatelé a obce tím, 
že postiženým pacientům pomáhají 
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uplatnit jejich potenciál, a žádá členské 
státy, aby podporovaly rodiny, pečovatele 
a život místních komunit;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje význam psychologické 
podpory pacientům a jejich rodinám; 
zdůrazňuje význam kombinace 
psychosociálního přístupu ke stárnutí 
s výsledky lékařského a biomedicínského 
výzkumu;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 153
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje význam psychologické 
podpory pacientů a jejich rodinných 
příslušníků; poukazuje na význam 
kombinace psychologického přístupu 
ke stárnutí s výsledky lékařského 
a biomedicínského výzkumu;

10. zdůrazňuje význam psychologické 
podpory pacientů a jejich rodinných 
příslušníků; poukazuje na význam 
kombinace psychologického přístupu 
ke stárnutí s výsledky lékařského 
a biomedicínského výzkumu; podporuje 
nutnost výzkumu v oblasti ekonomiky 
zdravotnictví, sociálně-humanitních věd 
a nefarmakologického přístupu, pokud jde 
o léčbu, s cílem pochopit psychologické, 
ekonomické a sociální aspekty demence 
a propagovat využívání stávajících 
technologií (e-zdraví, ITC, pomocných 
technologií apod.);
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Or. ro

Pozměňovací návrh 154
Nessa Childers

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. doporučuje Komisi, aby zjistila, jak 
by bylo možné rozšířit iniciativy EU 
v oblasti práv osob s demencí, včetně 
písemných projevů vůle pacienta (living 
wills), a systémy opatrovnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. doporučuje členským státům, aby 
ve svých akčních plánech na pomoc 
pacientům s Alzheimerovou chorobou 
zvážily možnost omezení používání 
antipsychotických preparátů vzhledem 
k tomu, že antipsychotické preparáty se 
v současné době sice běžně používají 
k léčbě demence, že se však ukázalo, že 
jejich příznivý účinek je omezen, a že tím, 
že jsou předepisovány, kromě toho 
každoročně přispívají ke zbytečnému 
úmrtí pacientů; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 156
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. zdůrazňuje, že je nutné zachovat 
důstojnost osob postižených 
Alzheimerovou chorobou a odstranit 
jejich stigmatizaci a diskriminaci; žádá 
proto členské státy, aby vypracovaly 
sociální a zdravotní koncepce, které by 
přihlížely k takovým zásadním otázkám, 
jako je přístup ke zdravotní péči a její 
financování a také základní lidská práva 
s hlavním cílem zabránit izolaci pacientů 
s Alzheimerovou chorobou a jejich rodin 
a umožnit jejich zapojení do společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 10 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10d. vyzývá Radu, Komisi a Evropský 
parlament, aby zvážily možnost začlenění 
„problematiky demence“ do tvorby 
evropských politik týkajících se flexibilní 
pracovní doby, stejně flexibilních 
evropských důchodových koncepcí 
a do opatření týkajících se starších osob 
v rámci Paktu pro duševní zdraví 
a pohodu;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 158
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 10 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10e. doporučuje členským států a Komisi, 
aby vypracovaly nové pobídky založené 
na jednotlivých politikách, které by 
usnadnily šíření informací a zajistily 
novým způsobům léčby a diagnostickým 
testům přístup na trh, a tím vyřešily 
stávající otázku potřeb pacientů 
s Alzheimerovou chorobou, které dosud 
nebyly uspokojeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
služby, které by sloužily co největšímu 
počtu pacientů a zajistily rovnost přístupu 
k těmto službám pro lidi s demencí bez 
ohledu na věk, pohlaví, bohatství, 
zdravotní postižení a bydliště na venkově 
nebo ve městě;

11. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
služby, které by sloužily co největšímu 
počtu pacientů a zajistily rovnost přístupu 
k těmto službám pro lidi s demencí bez 
ohledu na věk, pohlaví, bohatství, 
zdravotní postižení a bydliště na venkově 
nebo ve městě;při vytváření a rozšiřování 
těchto služeb je nezbytné klást důraz na 
podporu péče v domácím prostředí 
pacienta, na podporu terénních a 
ambulantních služeb a zvláště na podporu 
neformálních pečovatelů, kteří se o 
pacienta starají; připomíná možnosti 
využití informačních a komunikačních 
technologií (nástrojů telemedicíny) k 
podpoře pacientů a jejich pečovatelů jako 
alternativy ústavní péče,

Or. cs
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Pozměňovací návrh 160
Nessa Childers

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
služby, které by sloužily co největšímu 
počtu pacientů a zajistily rovnost přístupu 
k těmto službám pro lidi s demencí bez 
ohledu na věk, pohlaví, bohatství, 
zdravotní postižení a bydliště na venkově 
nebo ve městě;

11. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
služby, které by sloužily co největšímu 
počtu pacientů a zajistily rovnost přístupu 
k těmto službám pro lidi s demencí bez 
ohledu na věk, pohlaví, bohatství, 
zdravotní postižení a bydliště na venkově 
nebo ve městě; doporučuje členským 
státům, aby přijaly opatření zaměřená 
na řešení faktorů, které mají 
nerovnoměrný vliv na zdraví populace, 
jemuž se lze vyhnout; doporučuje Komisi 
a členským státům, aby i nadále 
pokračovaly ve sběru údajů 
o nerovnostech v oblasti zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
János Áder

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
služby, které by sloužily co největšímu 
počtu pacientů a zajistily rovnost přístupu 
k těmto službám pro lidi s demencí bez 
ohledu na věk, pohlaví, bohatství, 
zdravotní postižení a bydliště na venkově 
nebo ve městě;

11. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
služby, které by sloužily co největšímu 
počtu pacientů a zajistily rovnost přístupu 
k těmto službám pro lidi s demencí bez 
ohledu na věk, pohlaví, bohatství, 
zdravotní postižení a bydliště na venkově 
nebo ve městě, a aby podporovaly již 
existující zařízení pro starší osoby, jejichž 
specializované programy jim umožňují 
rozšiřovat služby, tak aby poskytovaly 
patřičnou úroveň péče o pacienty 
postižené demencí a Alzheimerovou 
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chorobou;

Or. hu

Pozměňovací návrh 162
Justas Vincas Paleckis

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
služby, které by sloužily co největšímu 
počtu pacientů a zajistily rovnost přístupu 
k těmto službám pro lidi s demencí bez 
ohledu na věk, pohlaví, bohatství, 
zdravotní postižení a bydliště na venkově 
nebo ve městě;

11. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
zdravotní a sociální služby, které by 
sloužily co největšímu počtu pacientů 
a zajistily rovnost přístupu k těmto 
službám, a podporovaly vytvoření systémů 
komplexních služeb v obcích i doma 
u pacientů, které by využívaly osoby
s demencí bez ohledu na věk, pohlaví, 
bohatství, zdravotní postižení a bydliště 
na venkově nebo ve městě;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
služby, které by sloužily co největšímu 
počtu pacientů a zajistily rovnost přístupu 
k těmto službám pro lidi s demencí 
bez ohledu na věk, pohlaví, bohatství, 
zdravotní postižení a bydliště na venkově 
nebo ve městě;

11. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
služby, které by sloužily co největšímu 
počtu pacientů a zajistily rovnost přístupu 
k těmto službám pro lidi s demencí 
bez ohledu na věk, pohlaví, etnickou 
příslušnost, bohatství, zdravotní postižení 
a bydliště na venkově nebo ve městě;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 164
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
služby, které by sloužily co největšímu 
počtu pacientů a zajistily rovnost přístupu 
k těmto službám pro lidi s demencí
bez ohledu na věk, pohlaví, bohatství, 
zdravotní postižení a bydliště na venkově 
nebo ve městě;

11. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
služby, které by sloužily co největšímu 
počtu pacientů a zajistily rovnost přístupu 
k včasné diagnostice pro lidi s poruchami 
paměti bez ohledu na věk, pohlaví, 
bohatství, zdravotní postižení a bydliště 
na venkově nebo ve městě;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. organizace pacientů s Alzheimerovou 
chorobou v jednotlivých členských státech 
a organizace Alzheimer Europe získají 
status, na jehož základě budou mít právo 
dohlížet na zájmy osob postižených 
poruchami paměti; soudní pravomoc této 
dohlížecí úlohy by se měla podobat 
mechanizmu dohledu nad dodržováním 
předpisů, který zavedla Aaarhuská 
úmluva;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Nessa Childers

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. vyzývá členské státy, aby si uvědomily 
možnosti preventivní léčby, která pomáhá 
oddálit nástup demence, a zajistily přístup 
k finančně dostupné kvalitní péči 
o postižené osoby; upozorňuje členské 
státy, že tyto služby je nutné ochránit 
v době konsolidace rozpočtů v celé 
Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
János Áder

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11 c. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
propojenou evropskou síť referenčních 
center, kde by se soustřeďovaly poznatky 
o diagnostice, léčbě a péči o pacienty 
s demencí a Alzheimerovou chorobou 
a která by umožňovala výměnu informací 
a údajů mezi členskými státy a jejich 
hodnocení;

Or. hu

Pozměňovací návrh 168
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 11 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11d. doporučuje členským státům, 
aby vytvořily možnosti multidisciplinární 
péče a podpory jednotlivých pacientů, 
o něž by se starali zástupci různých 
povolání, kterou by od chvíle, kdy 
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pacientovi byla sdělena diagnóza, 
koordinovala jediná odpovědná osoba, 
aby bylo možné zajistit domácí péči 
na základě širšího využívání 
víceúčelových specializovaných 
pomocných a pečovatelských služeb, 
automatizované domácí techniky a nových 
informačních a komunikačních 
technologií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 169
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 11 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11e. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
různorodé, nové a kvalitní možnosti 
odpočinku pro osoby pečující o postižené 
pacienty, jako jsou ubytovací zařízení 
a zařízení přijímající pacienty dočasně, 
a aby zajistily sledování zdravotního stavu 
pečujících osob např. tím, že jim 
nabídnou vhodnou léčebnou péči 
a psychologickou nebo sociální podporu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 170
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 11 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11f. vyzývá Evropskou unii a členské 
státy, aby zintenzivnily výzkum, zlepšily 
přístup k diagnostickým možnostem 
a přizpůsobily pečovatelské a pomocné 
služby potřebám mladých pacientů;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 171
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 11 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11g. vybízí členské státy, aby poté, co 
budou k dispozici nové léčebné možnosti, 
jejichž terapeutická účinnost bude 
prokázána a ověřena, je co nejrychleji 
poskytly pacientům postiženým touto 
chorobou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 172
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 11 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11h. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zvážily možnost vytvoření specifického 
finančního nástroje, který by pacientům 
usnadnil přístup k novým léčebným 
možnostem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 173
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 11 i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11i. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zvýšily povědomí odborné a laické 
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veřejnosti o demenci mezi plně i částečně 
kvalifikovanými zdravotnickými 
pracovníky i informovanost tvůrců 
zdravotní politiky a sdělovacích 
prostředků, které by vedly k lepšímu 
rozpoznání příznaků Alzheimerovy 
choroby a k pochopení tohoto 
onemocnění a jeho léčby; tato 
informovanost se musí týkat různých 
složek dané problematiky, jako je 
diagnostika, léčba a odpovídající péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Nessa Childers

Návrh usnesení
Bod 11 j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11j. připomíná Komisi Bowisovu zprávu, 
která obsahuje výzvu, aby zaměstnavatelé 
zavedly politiky „duševní zdraví 
na pracovišti“ coby nezbytnou součást 
svých úkolů spojených s problematikou 
bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti 
s cílem co nejvíce zapojit osoby 
s duševními poruchami do pracovního 
trhu, přičemž tyto politiky by měly být 
zveřejněny a sledovány v rámci stávajících 
právních předpisů v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví; připomíná Komisi, že 
Parlament stále očekává jejich zveřejnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 11 k (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11k. zdůrazňuje význam zdravotních 
výdajů spojených s Alzheimerovou 
chorobou a jinými druhy demence 
a nezbytnost hledání schůdných řešení, 
která by přihlížela k přímým zdravotním 
nákladům (zahrnujícím náklady v rámci 
systémů zdravotnictví: náklady 
na specializovanou péči, léky, vyšetření 
u lékaře, pravidelné kontroly), k přímým 
sociálním nákladům (zahrnujícím 
náklady na formální služby mimo systém 
zdravotnictví: obecní služby, domácí péči, 
poskytování stravy, dopravu a umísťování 
pacientů do specializovaných zařízení, kde 
mohou využít i lékařskou pomoc),
a k neformálním nákladům (zahrnujícím 
náklady spojené s poklesem produktivity 
v případě delšího počtu pracovních let 
a se ztrátou produkce v důsledku 
předčasného odchodu do důchodu, 
případné práceneschopnosti a smrti); 

Or. ro

Pozměňovací návrh 176
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby organizovaly 
informační kampaně pro širokou veřejnost 
a pro specifické skupiny, např. žáky 
základních škol, zdravotnické a sociální 
pracovníky, a aby si porovnávaly 
a vyměňovaly zkušenosti o podpůrných 
opatřeních pro rodiny pečující o nemocné 
osoby, sdružení pacientů a nevládní 
organizace prostřednictvím podpory 
publikování a distribuce informačních 
letáků o vzdělávání a organizování 
dobrovolných pracovníků a právních, 

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
organizovaly informační kampaně 
pro širokou veřejnost, které by 
poukazovaly na situaci nemocných 
a jejich rodinných příslušníků 
a poskytovaly informace o vzdělávání 
a postavení osob pracujících s pacienty, 
o protokolech a celém současném 
výzkumu, který probíhá na regionální, 
státní i evropské úrovni, o péči a domácí 
pomoci a o stávajících opatřeních, která 
umožňují odpočinek osob pečujících 
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psychologických a zdravotnických 
asistentů jak doma, tak v denních 
centrech, a podpory nebo zřizování
sdružení pro Alzheimerovu chorobu, které
by dotčeným osobám umožnily vyměňovat 
si zkušenosti;

o nemocné (přístup k těmto informacím 
by mohlo usnadnit vytvoření jediného 
telefonního čísla a internetové stránky 
pro celou zemi), a dále aby podporovaly 
nebo zakládaly sdružení pro Alzheimerovu 
chorobu, která by dotyčným osobám 
umožnila vyměňovat si zkušenosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 177
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby organizovaly 
informační kampaně pro širokou veřejnost 
a pro specifické skupiny, např. žáky 
základních škol, zdravotnické a sociální 
pracovníky, a aby si porovnávaly 
a vyměňovaly zkušenosti o podpůrných 
opatřeních pro rodiny pečující o nemocné 
osoby, sdružení pacientů a nevládní 
organizace prostřednictvím podpory 
publikování a distribuce informačních 
letáků o vzdělávání a organizování 
dobrovolných pracovníků a právních, 
psychologických a zdravotnických 
asistentů jak doma, tak v denních 
centrech, a podpory nebo zřizování 
sdružení pro Alzheimerovu chorobu, které 
by dotčeným osobám umožnily vyměňovat 
si zkušenosti;

12. vyzývá členské státy, aby organizovaly 
informační kampaně pro širokou veřejnost 
a pro specifické skupiny, např. 
zdravotnické a sociální pracovníky, a aby 
si porovnávaly a vyměňovaly zkušenosti 
o podpůrných opatřeních pro rodiny 
pečující o nemocné osoby, sdružení 
pacientů a nevládní organizace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 178
Nessa Childers

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby organizovaly 
informační kampaně pro širokou veřejnost 
a pro specifické skupiny, např. žáky 
základních škol, zdravotnické a sociální 
pracovníky, a aby si porovnávaly 
a vyměňovaly zkušenosti o podpůrných 
opatřeních pro rodiny pečující o nemocné 
osoby, sdružení pacientů a nevládní 
organizace prostřednictvím podpory 
publikování a distribuce informačních 
letáků o vzdělávání a organizování 
dobrovolných pracovníků a právních, 
psychologických a zdravotnických 
asistentů jak doma, tak v denních centrech, 
a podpory nebo zřizování sdružení 
pro Alzheimerovu chorobu, které by 
dotčeným osobám umožnily vyměňovat si 
zkušenosti;

12. vyzývá členské státy, aby organizovaly 
informační kampaně pro širokou veřejnost 
a pro specifické skupiny, např. žáky 
základních škol, zdravotnické a sociální 
pracovníky, a aby si porovnávaly 
a vyměňovaly zkušenosti o podpůrných 
opatřeních pro rodiny pečující o nemocné 
osoby, sdružení pacientů a nevládní 
organizace prostřednictvím podpory 
publikování a distribuce informačních 
letáků o vzdělávání, a to i na internetu,
a organizování dobrovolných pracovníků 
a právních, psychologických a 
zdravotnických asistentů jak doma, tak 
v denních centrech, a podpory nebo 
zřizování sdružení pro Alzheimerovu 
chorobu, které by dotčeným osobám 
umožnily vyměňovat si zkušenosti;
zdůrazňuje, že je důležité, aby všechny 
informační a vzdělávací kampaně 
vyzdvihovaly schopnost rozpoznat 
příznaky demence;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Nessa Childers

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby zvážila možnosti, 
které nabízejí stěžejní iniciativy strategie 
EU 2020 „Agenda pro nová pracovní 
místa“ a „Nové dovednosti pro nová 
pracovní místa“, a zjistila, jaká nová 
pracovní místa bude nutné vytvořit 
s ohledem na úkoly a specifické potřeby 
stárnoucí populace, včetně osob s demencí 
a jejich pečovatelů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 180
Nessa Childers

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. vyzývá Komisi, aby získala zdroje 
pro stěžejní iniciativu "Inovace v Unii" 
v rámci strategie Evropa 2020 
a plánované pilotní partnerství týkající se 
aktivního a zdravého stárnutí (které má 
být zahájeno na začátku roku 2011) 
zaměřené na řešení problematiky 
demence v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Theodoros Skylakakis

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. doporučuje členským státům, aby 
na dobrovolné bázi propagovaly praxi 
bezplatného prověřování paměti u skupin 
populace, které mají podle vědeckých 
údajů vysoké riziko vzniku Alzheimerovy 
choroby a dalších druhů demence;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 12 d (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12d. doporučuje členským státům 
a Komisi, aby podporovaly etický přístup 
k nemocným a přemýšlení o této 
problematice, aby byla trvale zajištěna 
úcta k člověku, a zahájily debatu 
o právním postavení osob trpících 
neurodegenerativními onemocněními 
s cílem vytvořit právní rámec pro oblast 
zbavení svobody a právní ochrany 
pacientů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 183
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 12 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12e. vyzývá k tomu, aby byla sdružení 
zabývající se problematikou Alzheimerovy 
choroby uznána za hlavní partnery a aby 
byla zapojena 1) do práce na vytvoření 
preventivních doporučení a osvědčených 
postupů, které by šířila mezi své řadové 
členy, 2) do poskytování nezbytných 
informací a podpory osobám s demencí 
a jejich pečovatelům, 3) do zastupování 
potřeb osob s demencí a jejich pečovatelů 
vůči politickým činitelům 
a 4) do budování partnerství 
se zdravotnickými pracovníky s cílem 
dosáhnout holistického přístupu;  
podotýká, že evropské instituce by za tímto 
účelem měly zjistit, jaké jsou možnosti 
Evropského programu veřejného zdraví 
pravidelně poskytovat hlavní část 
finančních prostředků organizaci 
Alzheimer Europe, a doporučit členským 
státům, aby podporovaly sdružení 
pacientů s Alzheimerovou chorobou 
na úrovni jednotlivých členských států;
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Or. en

Pozměňovací návrh 184
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 12 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12f. doporučuje členským státům, aby 
vytvořily podpůrné skupiny 
pro zdravotnické pracovníky pracující 
ve zdravotnických zařízeních, podpůrné 
skupiny pro příbuzné hospitalizovaných 
pacientů, pro příbuzné, kteří pomáhají 
nemocným doma a pro zdravotnické 
pracovníky, kteří zajišťují domácí 
zdravotní péči;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 12 g (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12g. vyzývá Radu, Komisi, Evropský 
parlament a členské státy, aby na základě 
akčního pláni v oblasti zdravotnictví 
podporovaly samostatnost osob 
postižených demencí, jejich důstojnost 
a začlenění do společnosti a poskytovaly 
informace o osvědčených postupech 
v oblasti dodržování práv ohrožených osob 
a o boji proti špatnému zacházení 
s osobami postiženými demencí; 

Or. ro
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Pozměňovací návrh 186
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 12 h (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12h. vyzývá Komisi a Radu, aby v procesu 
realizace výzkumných projektů 
podporovaly jak rozvoj partnerství 
na úrovni veřejných institucí, tak 
i vytváření partnerství mezi veřejnými 
a soukromými subjekty, aby tak bylo 
možné využívat zařízení, zdroje 
a zkušenosti soukromého i veřejného 
sektoru, s cílem bojovat proti dopadům 
Alzheimerovy choroby a jiných druhů 
demence;

Or. ro

Pozměňovací návrh 187
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 12 i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12i. zdůrazňuje, že v oblasti přístupu 
pacientů trpícími Alzheimerovou 
chorobou a podobnými onemocněními 
k terapeutickým studiím je nutné 
dosáhnout značného pokroku, aby byla 
zajištěna účinnost nových molekul; 
poukazuje rovněž na to, že této 
problematice by se měla dále věnovat 
pozornost při příštím přepracování 
evropské směrnice o klinických 
hodnoceních léčivých přípravků 
(2001/20/ES);

Or. fr
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Pozměňovací návrh 188
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh usnesení
Bod 12 j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12j. vzhledem k značnému vlivu, který má 
Alzheimerova choroba na paměť 
a duševní schopnosti, žádá členské státy, 
aby vypracovaly vlastní strategie, 
na jejichž základě by orgány pověřené 
poskytováním finanční pomoci pacientům 
převzaly také kontrolní úlohu nad tím, aby 
byly tyto prostředky používány pouze 
k jejich prospěchu;

Or. es


