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Τροπολογία 1
Nessa Childers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του 
Συμβουλίου για μια πρωτοβουλία κοινού 
προγράμματος ερευνητικών 
δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση 
των νευροεκφυλιστικών νόσων και 
ιδιαίτερα της νόσου του Αλτσχάιμερ,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του 
Συμβουλίου για μια πρωτοβουλία κοινού
προγράμματος ερευνητικών 
δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση 
των νευροεκφυλιστικών νόσων και 
ιδιαίτερα της νόσου του Αλτσχάιμερ, και 
τα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
σχετικά με στρατηγικές στον τομέα της 
δημόσιας υγείας για την καταπολέμηση 
νευροεκφυλιστικών νόσων, που 
συνδέονται με την ηλικία, και 
συγκεκριμένα, με τη νόσο Αλτσχάιμερ,

Or. en

Τροπολογία 2
Nessa Childers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Παγκόσμια Έκθεση 
του 2009 για το Αλτσχάιμερ που 
δημοσιεύθηκε από την ADI (Alzheimer's 
Disease International) στο πλαίσιο της 
Παγκόσμιας Ημέρας Αλτσχάιμερ που 
οργανώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2009,

– έχοντας υπόψη τα πορίσματα του 
ενωσιακού σχεδίου της Οργάνωσης 
Alzheimer Europe "EuroCoDe" 
(Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Άνοια) 
(2006/2008) που χρηματοδοτείται από τη 
ΓΔ Sanco, καθώς και την Παγκόσμια 
Έκθεση του 2009 για το Αλτσχάιμερ που 
δημοσιεύθηκε από την ADI (Alzheimer's 
Disease International) στο πλαίσιο της 
Παγκόσμιας Ημέρας Αλτσχάιμερ που 
οργανώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2009,

Or. en
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Τροπολογία 3
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Παγκόσμια Έκθεση 
του 2009 για το Αλτσχάιμερ που 
δημοσιεύθηκε από την ADI ( Alzheimer's 
Disease International) στο πλαίσιο της 
Παγκόσμιας Ημέρας Αλτσχάιμερ που 
οργανώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2009,

– έχοντας υπόψη την Παγκόσμια Έκθεση 
του 2010 για το Αλτσχάιμερ που 
δημοσιεύθηκε από την ADI ( Alzheimer's 
Disease International) στο πλαίσιο της 
Παγκόσμιας Ημέρας Αλτσχάιμερ που 
οργανώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2010,

Or. fr

Τροπολογία 4
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το EuroCoDe 
(Ευρωπαϊκή συνεργασία για την άνοια), 
ευρωπαϊκό σχέδιο για το Αλτσχάιμερ 
στην Ευρώπη το οποίο χρηματοδοτείται 
από την Επιτροπή·

Or. fr

Τροπολογία 5
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το στρατηγικό στόχο 
της ΕΕ για την προαγωγή της καλής 
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υγείας σε μια ηλικιωμένη Ευρώπη, που 
καθορίστηκε με βάση τη Λευκή Βίβλο της 
Επιτροπής "Μαζί για την υγεία: 
Στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για την 
περίοδο 2008-2013", και που τονίζει την 
ανάγκη να εντατικοποιηθεί η έρευνα 
χάριν της παρηγορητικής αρωγής και 
μιας καλύτερης κατανόησης των 
νευροεκφυλιστικών νόσων,

Or. en

Τροπολογία 6
Nessa Childers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη 
μακροπρόθεσμη φροντίδα των 
ηλικιωμένων (B7-0491/2010),

Or. en

Τροπολογία 7
Nessa Childers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση ιδίας 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για το ρόλο των γυναικών 
σε μια γηράσκουσα κοινωνία (A7-
0237/2010),

Or. en
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Τροπολογία 8
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμώνται σε 
35,6 εκατομμύρια παγκοσμίως τα άτομα 
που το 2010 θα πάσχουν από άνοια και ότι 
ο αριθμός αυτός εκτιμάται πως θα 
διπλασιάζεται κάθε 20 περίπου χρόνια, 
φθάνοντας στα 65,7 εκατομμύρια το 2030,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμώνται σε 
35,6 εκατομμύρια παγκοσμίως τα άτομα 
που το 2010 θα πάσχουν από άνοια και ότι 
ο αριθμός αυτός εκτιμάται πως θα 
διπλασιάζεται κάθε 20 περίπου χρόνια, 
φθάνοντας στα 65,7 εκατομμύρια το 2030, 
ενώ ο αριθμός των πασχόντων από τη 
νόσο Αλτσχάιμερ υποτιμάται λόγω 
δυσκολιών στη διάγνωση,

Or. en

Τροπολογία 9
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμώνται σε 
35,6 εκατομμύρια παγκοσμίως τα άτομα 
που το 2010 θα πάσχουν από άνοια κι ότι ο 
αριθμός αυτός εκτιμάται πως θα 
διπλασιάζεται κάθε 20 περίπου χρόνια, 
φθάνοντας στα 65,7 εκατομμύρια το 2030,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμώνται σε 
35,6 εκατομμύρια παγκοσμίως τα άτομα 
που το 2010 θα πάσχουν από άνοια, 
οποιασδήποτε μορφής, κι ότι ο αριθμός 
αυτός εκτιμάται πως θα διπλασιάζεται 
κάθε 20 περίπου χρόνια και ενδέχεται να 
ανέλθει στα 65,7 εκατομμύρια το 2030
(έκθεση 2010 του Alzheimer’s Disease 
international),

Or. fr
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Τροπολογία 10
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμώνται σε 
35,6 εκατομμύρια παγκοσμίως τα άτομα 
που το 2010 θα πάσχουν από άνοια και ότι 
ο αριθμός αυτός εκτιμάται πως θα 
διπλασιάζεται κάθε 20 περίπου χρόνια, 
φθάνοντας στα 65,7 εκατομμύρια το 2030,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμώνται σε 
35,6 εκατομμύρια παγκοσμίως τα άτομα 
που το 2010 θα πάσχουν από άνοια και ότι 
ο αριθμός αυτός αναμένεται πως θα 
διπλασιάζεται κάθε 20 περίπου χρόνια, 
φθάνοντας στα 65,7 εκατομμύρια το 2030,

Or. ro

Τροπολογία 11
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμώνται σε 
35,6 εκατομμύρια παγκοσμίως τα άτομα 
που το 2010 θα πάσχουν από άνοια και ότι 
ο αριθμός αυτός εκτιμάται πως θα 
διπλασιάζεται κάθε 20 περίπου χρόνια, 
φθάνοντας στα 65,7 εκατομμύρια το 2030,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμώνται σε 
35,6 εκατομμύρια παγκοσμίως τα άτομα 
που το 2010 θα πάσχουν από διαταραχές 
της μνήμης και ότι ο αριθμός αυτός 
εκτιμάται πως θα διπλασιάζεται κάθε 20 
περίπου χρόνια, φθάνοντας στα 65,7 
εκατομμύρια το 2030,

Or. en

Τροπολογία 12
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από νευροεκφυλιστικές νόσους 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από νευροεκφυλιστικές νόσους 
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στην Ευρώπη εκτιμάται σε 8,6 
εκατομμύρια, με το Αλτσχάιμερ να 
αντιπροσωπεύει την ευρεία πλειοψηφία·
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
νευροεκφυλιστικές νόσοι αποτελούν μια 
από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας των 
ηλικιωμένων, και ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από τέτοιες νόσους αναμένεται 
να αυξηθεί δραματικά μέχρι το 2020, λόγω 
του αυξημένου προσδόκιμου ζωής και της 
φθίνουσας αναλογίας εργαζομένων προς 
συνταξιούχους,

στην Ευρώπη εκτιμάται σε 8,6 
εκατομμύρια, με το Αλτσχάιμερ να 
αντιπροσωπεύει την ευρεία πλειοψηφία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 
ατόμων που έχει προσβληθεί από το 
Αλτσχάιμερ σχεδόν τριπλασιάζεται όταν 
ληφθεί υπόψη ο αριθμός των άτυπων 
νοσηλευτών ασθενών με άνοια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
νευροεκφυλιστικές νόσοι μπορούν να 
προσβάλουν άτομα όλων των ηλικιών 
αλλά αντιπροσωπεύουν μια από τις 
κυριότερες αιτίες αναπηρίας των 
ηλικιωμένων, και ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από τέτοιες νόσους αναμένεται 
να αυξηθεί δραματικά μέχρι το 2020, λόγω 
του αυξημένου προσδόκιμου ζωής και της 
φθίνουσας αναλογίας εργαζομένων προς 
συνταξιούχους,

Or. en

Τροπολογία 13
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από νευροεκφυλιστικές νόσους 
στην Ευρώπη εκτιμάται σε 8,6 
εκατομμύρια, με το Αλτσχάιμερ να 
αντιπροσωπεύει την ευρεία πλειοψηφία• 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
νευροεκφυλιστικές νόσοι αποτελούν μια 
από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας των 
ηλικιωμένων, κι ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από τέτοιες νόσους αναμένεται 
να αυξηθεί δραματικά μέχρι το 2020, λόγω 
του αυξημένου προσδόκιμου ζωής και της 
φθίνουσας αναλογίας εργαζομένων προς 
συνταξιούχους,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από νευροεκφυλιστικές νόσους 
στην Ευρώπη εκτιμάται σε 8,6 
εκατομμύρια, με το Αλτσχάιμερ να 
αντιπροσωπεύει την ευρεία πλειοψηφία• 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
νευροεκφυλιστικές νόσοι αποτελούν μια 
από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας των 
ηλικιωμένων, κι ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από τέτοιες νόσους αναμένεται 
να αυξηθεί δραματικά, λόγω του 
αυξημένου προσδόκιμου ζωής,

Or. de
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Τροπολογία 14
Glenis Willmott, Nessa Childers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από νευροεκφυλιστικές νόσους
στην Ευρώπη εκτιμάται σε 8,6
εκατομμύρια, με το Αλτσχάιμερ να 
αντιπροσωπεύει την ευρεία πλειοψηφία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
νευροεκφυλιστικές νόσοι αποτελούν μια 
από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας των 
ηλικιωμένων, και ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από τέτοιες νόσους αναμένεται 
να αυξηθεί δραματικά μέχρι το 2020, λόγω 
του αυξημένου προσδόκιμου ζωής και της 
φθίνουσας αναλογίας εργαζομένων προς 
συνταξιούχους,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από άνοια στην Ευρώπη 
εκτιμάται σε 7,3 εκατομμύρια, με το 
Αλτσχάιμερ να αντιπροσωπεύει την ευρεία 
πλειοψηφία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
άνοια αποτελεί μια από τις κυριότερες 
αιτίες αναπηρίας και εξάρτησης των 
ηλικιωμένων, και ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από τέτοιες νόσους αναμένεται 
να αυξηθεί δραματικά μέχρι το 2020, λόγω 
του αυξημένου προσδόκιμου ζωής,

Or. en

Τροπολογία 15
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από νευροεκφυλιστικές νόσους 
στην Ευρώπη εκτιμάται σε 8,6 
εκατομμύρια, με το Αλτσχάιμερ να 
αντιπροσωπεύει την ευρεία πλειοψηφία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
νευροεκφυλιστικές νόσοι αποτελούν μια 
από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας των 
ηλικιωμένων, κι ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από τέτοιες νόσους αναμένεται 
να αυξηθεί δραματικά μέχρι το 2020, λόγω 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από άνοια στην Ευρώπη 
εκτιμάται σε 9,9 εκατομμύρια (έκθεση 
2010 του Alzheimer’s Disease 
international)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
νευροεκφυλιστικές νόσοι αποτελούν μια 
από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας των 
ηλικιωμένων, κι ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από τέτοιες νόσους αναμένεται 
να αυξηθεί δραματικά μέχρι το 2020, λόγω 
του αυξημένου προσδόκιμου ζωής,



PE452.652v02-00 10/99 AM\838986EL.doc

EL

του αυξημένου προσδόκιμου ζωής και της 
φθίνουσας αναλογίας εργαζομένων προς 
συνταξιούχους,

Or. fr

Τροπολογία 16
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από νευροεκφυλιστικές νόσους 
στην Ευρώπη εκτιμάται σε 8,6
εκατομμύρια, με το Αλτσχάιμερ να 
αντιπροσωπεύει την ευρεία πλειοψηφία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
νευροεκφυλιστικές νόσοι αποτελούν μια 
από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας των 
ηλικιωμένων, και ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από τέτοιες νόσους αναμένεται 
να αυξηθεί δραματικά μέχρι το 2020, λόγω 
του αυξημένου προσδόκιμου ζωής και της 
φθίνουσας αναλογίας εργαζομένων προς 
συνταξιούχους,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από άνοια στην Ευρώπη 
εκτιμάται σε 7,3 εκατομμύρια, με το 
Αλτσχάιμερ να αντιπροσωπεύει την ευρεία 
πλειοψηφία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
οι νόσοι αποτελούν μια από τις κυριότερες 
αιτίες αναπηρίας και εξάρτησης των 
ηλικιωμένων, και ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από τέτοιες νόσους αναμένεται 
να αυξηθεί δραματικά μέχρι το 2020, λόγω 
του αυξημένου προσδόκιμου ζωής, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο αριθμός 
των ατόμων που προσβάλλονται σχεδόν 
τριπλασιάζεται όταν ληφθεί υπόψη ο 
αριθμός των άτυπων νοσηλευτών ατόμων 
με άνοια,

Or. en

Τροπολογία 17
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από νευροεκφυλιστικές νόσους
στην Ευρώπη εκτιμάται σε 8,6

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από άνοια στην Ευρώπη 
εκτιμάται σε 7,3 εκατομμύρια, με το 
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εκατομμύρια, με το Αλτσχάιμερ να 
αντιπροσωπεύει την ευρεία πλειοψηφία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
νευροεκφυλιστικές νόσοι αποτελούν μια 
από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας των 
ηλικιωμένων, και ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από τέτοιες νόσους αναμένεται 
να αυξηθεί δραματικά μέχρι το 2020, λόγω 
του αυξημένου προσδόκιμου ζωής και της 
φθίνουσας αναλογίας εργαζομένων προς
συνταξιούχους,

Αλτσχάιμερ να αντιπροσωπεύει την ευρεία 
πλειοψηφία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αριθμός των πασχόντων από τέτοιες 
νόσους αναμένεται να αυξηθεί δραματικά 
μέχρι το 2020, λόγω του αυξημένου 
προσδόκιμου ζωής και της απουσίας 
κοινωνικής ζωής για τους συνταξιούχους,

Or. ro

Τροπολογία 18
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από νευροεκφυλιστικές νόσους 
στην Ευρώπη εκτιμάται σε 8,6 
εκατομμύρια, με το Αλτσχάιμερ να 
αντιπροσωπεύει την ευρεία πλειοψηφία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
νευροεκφυλιστικές νόσοι αποτελούν μια 
από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας των 
ηλικιωμένων, και ότι ο αριθμός των 
πασχόντων από τέτοιες νόσους αναμένεται 
να αυξηθεί δραματικά μέχρι το 2020, λόγω 
του αυξημένου προσδόκιμου ζωής και της 
φθίνουσας αναλογίας εργαζομένων προς 
συνταξιούχους,

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 19
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
την Παγκόσμια Έκθεση του 2009 για το 
Αλτσχάιμερ, η Ευρώπη έχει το 28% του 
συνολικού αριθμού των πασχόντων από 
άνοια, ερχόμενη έτσι δεύτερη, πίσω μόνο 
από την Ασία (που έχει το 35%), ενώ από 
όλες τις περιφέρειες του πλανήτη η 
Δυτική Ευρώπη έχει το υψηλότερο 
ποσοστό πασχόντων (19%),

Or. ro

Τροπολογία 20
Nessa Childers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο 
αριθμός των ατόμων που προσβάλλονται 
σχεδόν τριπλασιάζεται όταν ληφθεί 
υπόψη ο αριθμός των άτυπων 
νοσηλευτών ατόμων με άνοια,

Or. en

Τροπολογία 21
Glenis Willmott, Nessa Childers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός 
πληθυσμός γηράσκει, με τους άνω των 80 
να αποτελούν την ταχύτερα αυξανόμενη 
ηλικιακή κατηγορία στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, και ότι αναμένεται 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός 
πληθυσμός γηράσκει, με τους άνω των 80 
να αποτελούν την ταχύτερα αυξανόμενη 
ηλικιακή κατηγορία στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, λαμβάνοντας υπόψη 
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συνεπώς να αποτελέσει η άνοια κατά τις 
ερχόμενες δεκαετίες ένα από τα κυριότερα 
προβλήματα των συστημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της άτυπης 
περίθαλψης και των εγκαταστάσεων 
μακρόχρονης περίθαλψης,

ότι υπάρχει φθίνουσα αναλογία 
εργαζομένων προς συνταξιούχους και ότι 
αναμένεται συνεπώς να αποτελέσει η 
άνοια κατά τις ερχόμενες δεκαετίες ένα 
από τα κυριότερα προβλήματα των 
συστημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της άτυπης 
περίθαλψης και των εγκαταστάσεων 
μακρόχρονης περίθαλψης,

Or. en

Τροπολογία 22
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός 
πληθυσμός γηράσκει, με τους άνω των 80 
να αποτελούν την ταχύτερα αυξανόμενη 
ηλικιακή κατηγορία στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, και ότι αναμένεται 
συνεπώς να αποτελέσει η άνοια κατά τις 
ερχόμενες δεκαετίες ένα από τα κυριότερα 
προβλήματα των συστημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της άτυπης 
περίθαλψης και των εγκαταστάσεων 
μακρόχρονης περίθαλψης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός 
πληθυσμός γηράσκει, με τους άνω των 80 
να αποτελούν την ταχύτερα αυξανόμενη 
ηλικιακή κατηγορία στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, και ότι αναμένεται 
συνεπώς να αποτελέσει η άνοια κατά τις 
ερχόμενες δεκαετίες ένα από τα κυριότερα 
προβλήματα των συστημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της άτυπης 
περίθαλψης και των εγκαταστάσεων 
μακρόχρονης περίθαλψης, καθώς και των 
συστημάτων κοινωνικής περίθαλψης και 
ασφάλειας,

Or. en

Τροπολογία 23
Nessa Childers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός 
πληθυσμός γηράσκει, με τους άνω των 80 
να αποτελούν την ταχύτερα αυξανόμενη 
ηλικιακή κατηγορία στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, και ότι αναμένεται 
συνεπώς να αποτελέσει η άνοια κατά τις 
ερχόμενες δεκαετίες ένα από τα κυριότερα 
προβλήματα των συστημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της άτυπης 
περίθαλψης και των εγκαταστάσεων 
μακρόχρονης περίθαλψης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός 
πληθυσμός γηράσκει, με τους άνω των 80 
να αποτελούν την ταχύτερα αυξανόμενη 
ηλικιακή κατηγορία στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, και ότι αναμένεται 
συνεπώς να αποτελέσει η άνοια κατά τις 
ερχόμενες δεκαετίες ένα από τα κυριότερα 
προβλήματα των συστημάτων υγείας και 
των κοινωνικών συστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της άτυπης 
περίθαλψης και των εγκαταστάσεων 
μακρόχρονης περίθαλψης,

Or. en

Τροπολογία 24
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός 
πληθυσμός γηράσκει, με τους άνω των 80 
να αποτελούν την ταχύτερα αυξανόμενη 
ηλικιακή κατηγορία στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, κι ότι αναμένεται 
συνεπώς να αποτελέσει η άνοια κατά τις 
ερχόμενες δεκαετίες ένα από τα κυριότερα 
προβλήματα των συστημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της άτυπης 
περίθαλψης και των εγκαταστάσεων 
μακρόχρονης περίθαλψης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός 
πληθυσμός γηράσκει, με τους άνω των 80 
να αποτελούν την ταχύτερα αυξανόμενη 
ηλικιακή κατηγορία στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, κι ότι αναμένεται 
συνεπώς να αποτελέσει η άνοια κατά τις 
ερχόμενες δεκαετίες ένα από τα κυριότερα 
προβλήματα για τη βιωσιμότητα των
εθνικών συστημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της άτυπης 
περίθαλψης και των εγκαταστάσεων 
μακρόχρονης περίθαλψης,

Or. fr
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Τροπολογία 25
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός 
πληθυσμός γηράσκει, με τους άνω των 80 
να αποτελούν την ταχύτερα αυξανόμενη 
ηλικιακή κατηγορία στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, και ότι αναμένεται 
συνεπώς να αποτελέσει η άνοια κατά τις 
ερχόμενες δεκαετίες ένα από τα κυριότερα 
προβλήματα των συστημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της άτυπης 
περίθαλψης και των εγκαταστάσεων 
μακρόχρονης περίθαλψης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός 
πληθυσμός γηράσκει, με τους άνω των 80 
να αποτελούν την ταχύτερα αυξανόμενη 
ηλικιακή κατηγορία στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, και ότι αναμένεται 
συνεπώς να αποτελέσει η άνοια κατά τις 
ερχόμενες δεκαετίες ένα από τα κυριότερα 
προβλήματα των κοινωνικών συστημάτων 
και των συστημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της άτυπης 
περίθαλψης και των εγκαταστάσεων 
μακρόχρονης περίθαλψης,

Or. ro

Τροπολογία 26
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός 
πληθυσμός γηράσκει, με τους άνω των 80 
να αποτελούν την ταχύτερα αυξανόμενη 
ηλικιακή κατηγορία στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, και ότι αναμένεται 
συνεπώς να αποτελέσει η άνοια κατά τις 
ερχόμενες δεκαετίες ένα από τα κυριότερα 
προβλήματα των συστημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της άτυπης 
περίθαλψης και των εγκαταστάσεων 
μακρόχρονης περίθαλψης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός 
πληθυσμός γηράσκει, με τους άνω των 80 
να αποτελούν την ταχύτερα αυξανόμενη 
ηλικιακή κατηγορία στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, και ότι αναμένεται 
συνεπώς οι διαταραχές της μνήμης να 
αποτελέσουν κατά τις ερχόμενες δεκαετίες 
ένα από τα κυριότερα προβλήματα των 
συστημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της άτυπης 
περίθαλψης και των εγκαταστάσεων 
μακρόχρονης περίθαλψης,

Or. en
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Τροπολογία 27
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δυο τρίτα 
των πασχόντων από τις συγκεκριμένες 
νόσους ζουν σε λιγότερο προηγμένες 
χώρες, και ότι το ποσοστό αυτό θα 
αυξηθεί λόγω του χαμηλού επιπέδου της 
ποιότητας ζωής στις συγκεκριμένες 
περιφέρειες,

Or. ro

Τροπολογία 28
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαταραχές της μνήμης και συμπτώματα 
επεξεργασίας δεδομένων και μνήμης 
αποτελούν αυξανόμενο πρόβλημα και 
εντός του εργαζόμενου πληθυσμού,

Or. en

Τροπολογία 29
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα) 



AM\838986EL.doc 17/99 PE452.652v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Αλτσχάιμερ και οι άλλες μορφές άνοιας 
αποτελούν μια από τις κύριες αιτίες της 
ανικανότητας και της εξάρτησης των 
ηλικιωμένων,

Or. ro

Τροπολογία 30
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό
άμεσο και έμμεσο κόστος περίθαλψης για 
τη νόσο του Αλτσχάιμερ και τις άλλες 
μορφές άνοιας το 2005 ανήλθε σε 130 δις 
ευρώ στην Ευρώπη των 27 ή περίπου σε 
21.000 ευρώ ετησίως ανά ασθενή (με το 
56% του κόστους να αφορά την άτυπη 
περίθαλψη),

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με 
ορισμένες εκτιμήσεις (έκθεση 2010 του
Alzheimer’s Disease international),το 
συνολικό κόστος της άμεσης ιατρικής και 
κοινωνικής φροντίδας για τη νόσο του 
Αλτσχάιμερ στην Ευρώπη θα ανέλθει σε 
135,04 δις δολάρια,

Or. fr

Τροπολογία 31
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό 
άμεσο και έμμεσο κόστος περίθαλψης για 
τη νόσο του Αλτσχάιμερ και τις άλλες 
μορφές άνοιας το 2005 ανήλθε σε 130 δισ. 
ευρώ στην Ευρώπη των 27 ή περίπου σε 
21.000 ευρώ ετησίως ανά ασθενή (με το 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό 
άμεσο και έμμεσο κόστος περίθαλψης για 
τη νόσο του Αλτσχάιμερ και τις άλλες 
μορφές διαταραχών της μνήμης το 2005 
ανήλθε σε 130 δισ. ευρώ στην Ευρώπη των 
27 ή περίπου σε 21.000 ευρώ ετησίως ανά 
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56% του κόστους να αφορά την άτυπη 
περίθαλψη),

ασθενή (με το 56% του κόστους να αφορά 
την άτυπη περίθαλψη),

Or. en

Τροπολογία 32
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό 
άμεσο και έμμεσο κόστος περίθαλψης για 
τη νόσο του Αλτσχάιμερ και τις άλλες 
μορφές άνοιας το 2005 ανήλθε σε 130 δισ. 
ευρώ στην Ευρώπη των 27 ή περίπου σε 
21.000 ευρώ ετησίως ανά ασθενή (με το 
56% του κόστους να αφορά την άτυπη 
περίθαλψη),

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό 
άμεσο και έμμεσο κόστος περίθαλψης για 
τη νόσο του Αλτσχάιμερ και τις άλλες 
μορφές άνοιας το 2005 ανήλθε σε 130 δισ. 
ευρώ στην Ευρώπη των 27 ή περίπου σε 
21.000 ευρώ ετησίως ανά ασθενή (με το 
56% του κόστους να αφορά την άτυπη 
περίθαλψη), η έγκαιρη διάγνωση μπορεί 
να βοηθήσει τη διαχείριση του κόστους 
υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την 
Ευρώπη,

Or. en

Τροπολογία 33
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ – υποσημείωση 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Alzheimer Europe, Dementia in Europe 
Yearbook (2008).

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 34
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει σήμερα 
αρκετά ακριβή αριθμητικά στοιχεία 
σχετικά με τις νευροεκφυλιστικές νόσους, 
με αποτέλεσμα να ποικίλουν οι εκτιμήσεις 
έως και το τριπλάσιο ανάλογα με τις 
μελέτες· κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να 
πραγματοποιηθούν ευρωπαϊκές 
επιδημιολογικές μελέτες με βάσει κοινούς 
και αυστηρούς δείκτες,

Or. fr

Τροπολογία 35
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις 
της άνοιας είναι και κοινωνικής και 
οικονομικής φύσης και βαρύνουν όλα τα 
συστήματα υγείας των κρατών μελών,

Or. ro

Τροπολογία 36
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη πως, για την 
πρόληψη των οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων της νόσου του 
Αλτσχάιμερ και των άλλων μορφών 
άνοιας, είναι απαραίτητο να γίνουν 
επενδύσεις σε επιστημονικές έρευνες και 
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση εκ 
μέρους των συστημάτων περίθαλψης,

Or. ro

Τροπολογία 37
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το βάρος της 
ερευνητικής προσπάθειας σε αυτό το πεδίο 
το φέρουν τα κράτη μέλη, με σχετικά 
χαμηλό επίπεδο διακρατικής 
συνεργασίας, που οδηγεί σε 
κατακερματισμό και περιορισμένη 
διάχυση των γνώσεων και των καλύτερων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το βάρος της 
ερευνητικής προσπάθειας σε αυτό το πεδίο 
το έφεραν τα κράτη μέλη· ότι με δύο όμως 
πρόσφατες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, 
ήτοι η κοινή δράση ALCOVE στον τομέα 
της υγείας και του σχετικού 
προγραμματισμού σε θέματα έρευνας, 
Κοινός Προγραμματισμός για την 
Νευροεκφυλιστική Ασθένεια, θα 
μπορούσε να μειωθεί ο κατακερματισμός
των γνώσεων και των καλύτερων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών,

Or. fr

Τροπολογία 38
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το βάρος της 
ερευνητικής προσπάθειας σε αυτό το πεδίο 
το φέρουν τα κράτη μέλη, με σχετικά 
χαμηλό επίπεδο διακρατικής συνεργασίας, 
που οδηγεί σε κατακερματισμό και 
περιορισμένη διάχυση των γνώσεων και 
των καλύτερων πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το βάρος της 
ερευνητικής προσπάθειας σε αυτό το πεδίο 
το φέρουν τα κράτη μέλη, με σχετικά 
χαμηλό επίπεδο διακρατικής συνεργασίας, 
που οδηγεί σε κατακερματισμό και 
περιορισμένη διάχυση των γνώσεων και 
των καλύτερων πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών, και λαμβάνοντας υπόψη
ότι η έρευνα για τη νόσο Αλτσχάιμερ 
υστερεί σε σχέση με την έρευνα για άλλες 
σημαντικές νόσους στην Ευρώπη,

Or. en

Τροπολογία 39
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα 
πορίσματα της οργάνωσης Alzheimer 
Europe δείχνουν ότι η διάγνωση της 
νόσου Αλτσχάιμερ εξακολουθεί να 
υστερεί στην ΕΕ και ότι υπάρχουν πολλές 
ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών σε 
ό,τι αφορά στην πρόληψη, την πρόσβαση 
στη θεραπεία και διατάξεις για την 
παροχή κατάλληλων υπηρεσιών,

Or. en

Τροπολογία 40
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη 
της άνοιας μέσω επεμβάσεων που 
μπορούν να τροποποιηθούν θα πρέπει να 
αποτελεί προτεραιότητα και ότι ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε 
προληπτικούς παράγοντες όπως η υγιεινή 
διατροφή, η ενθάρρυνση της φυσικής και 
ψυχικοπνευματικής δραστηριότητας και 
ο έλεγχος καρδιοαγγειακών παραγόντων 
κινδύνου όπως ο διαβήτης, η υψηλή 
χοληστερίνη, η υπέρταση και το 
κάπνισμα,

Or. en

Τροπολογία 41
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. εκτιμώντας ότι γίνεται όλο και 
ευρύτερα αντιληπτό πως οι 
νευροεκφυλιστικές νόσοι στον ευρωπαϊκό 
πληθυσμό είναι τέτοιας έκτασης που 
κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να τις 
αντιμετωπίσει μόνο του κι ότι συνεπώς 
οφείλει η ΕΕ να βελτιώσει πολύ τη 
συνεργασία και το συντονισμό των 
ερευνητικών προσπαθειών και το επίπεδο 
των επενδύσεων σε αυτό το πεδίο, ώστε να 
αντιμετωπίσει τις νευροεκφυλιστικές 
νόσους και ιδίως τη νόσο του Αλτσχάιμερ, 
που αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα για 
τις ευρωπαϊκές κοινωνίες,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι οι νευροεκφυλιστικές 
νόσοι στον ευρωπαϊκό πληθυσμό είναι 
τέτοιας έκτασης που κανένα κράτος μέλος 
δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει μόνο του 
κι ότι συνεπώς οφείλει η ΕΕ να βελτιώσει 
πολύ τη συνεργασία και το συντονισμό 
των ερευνητικών προσπαθειών και το 
επίπεδο των επενδύσεων σε αυτό το πεδίο, 
ώστε να αντιμετωπίσει τις 
νευροεκφυλιστικές νόσους και ιδίως τη 
νόσο του Αλτσχάιμερ, που αποτελεί το 
σοβαρότερο πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες,

Or. de
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Τροπολογία 42
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. εκτιμώντας ότι γίνεται όλο και 
ευρύτερα αντιληπτό πως οι 
νευροεκφυλιστικές νόσοι στον ευρωπαϊκό 
πληθυσμό είναι τέτοιας έκτασης που 
κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να τις 
αντιμετωπίσει μόνο του και ότι συνεπώς 
οφείλει η ΕΕ να βελτιώσει πολύ τη 
συνεργασία και το συντονισμό των 
ερευνητικών προσπαθειών και το επίπεδο 
των επενδύσεων σε αυτό το πεδίο, ώστε 
να αντιμετωπίσει τις νευροεκφυλιστικές 
νόσους και ιδίως τη νόσο του Αλτσχάιμερ, 
που αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα για 
τις ευρωπαϊκές κοινωνίες,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι γίνεται όλο και 
ευρύτερα αντιληπτό πως οι 
νευροεκφυλιστικές νόσοι στον ευρωπαϊκό 
πληθυσμό είναι τέτοιας έκτασης που 
κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να τις 
αντιμετωπίσει μόνο του και ότι συνεπώς 
οφείλουν τα κράτη μέλη να βελτιώσουν
πολύ τη συνεργασία και το συντονισμό 
των ερευνητικών προσπαθειών και τον 
επιμερισμό των πληροφοριών, ώστε να 
αντιμετωπίσουν τις νευροεκφυλιστικές 
νόσους και ιδίως τη νόσο του Αλτσχάιμερ, 
που αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα για 
τις ευρωπαϊκές κοινωνίες,

Or. en

Τροπολογία 43
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. εκτιμώντας ότι γίνεται όλο και 
ευρύτερα αντιληπτό πως οι 
νευροεκφυλιστικές νόσοι στον ευρωπαϊκό 
πληθυσμό είναι τέτοιας έκτασης που 
κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να τις 
αντιμετωπίσει μόνο του και ότι συνεπώς 
οφείλει η ΕΕ να βελτιώσει πολύ τη 
συνεργασία και το συντονισμό των 
ερευνητικών προσπαθειών και το επίπεδο 
των επενδύσεων σε αυτό το πεδίο, ώστε να 
αντιμετωπίσει τις νευροεκφυλιστικές 
νόσους και ιδίως τη νόσο του Αλτσχάιμερ, 
που αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα για 

ΣΤ. εκτιμώντας ότι γίνεται όλο και 
ευρύτερα αντιληπτό πως οι 
νευροεκφυλιστικές νόσοι στον ευρωπαϊκό 
πληθυσμό είναι τέτοιας έκτασης που 
κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να τις 
αντιμετωπίσει μόνο του και ότι συνεπώς 
οφείλει η ΕΕ να βελτιώσει πολύ τη 
συνεργασία και το συντονισμό των 
ερευνητικών προσπαθειών και το επίπεδο 
των πόρων σε αυτό το πεδίο, ώστε να 
αντιμετωπίσει τις νευροεκφυλιστικές 
νόσους και ιδίως τη νόσο του Αλτσχάιμερ, 
που αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα για 
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τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, τις ευρωπαϊκές κοινωνίες,

Or. en

Τροπολογία 44
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. εκτιμώντας ότι γίνεται όλο και 
ευρύτερα αντιληπτό πως οι 
νευροεκφυλιστικές νόσοι στον ευρωπαϊκό 
πληθυσμό είναι τέτοιας έκτασης που 
κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να τις 
αντιμετωπίσει μόνο του κι ότι συνεπώς 
οφείλει η ΕΕ να βελτιώσει πολύ τη 
συνεργασία και το συντονισμό των 
ερευνητικών προσπαθειών και το επίπεδο 
των επενδύσεων σε αυτό το πεδίο, ώστε να 
αντιμετωπίσει τις νευροεκφυλιστικές 
νόσους και ιδίως τη νόσο του Αλτσχάιμερ, 
που αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα για 
τις ευρωπαϊκές κοινωνίες,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι γίνεται όλο και 
ευρύτερα αντιληπτό πως οι 
νευροεκφυλιστικές νόσοι στον ευρωπαϊκό 
πληθυσμό είναι τέτοιας έκτασης που 
κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να τις 
αντιμετωπίσει μόνο του κι ότι συνεπώς 
οφείλει η ΕΕ να βελτιώσει πολύ τη 
συνεργασία και το συντονισμό των
κλινικών και πολυεπιστημονικών
ερευνητικών προσπαθειών και το επίπεδο 
των επενδύσεων σε αυτό το πεδίο, ώστε να 
αντιμετωπίσει τις νευροεκφυλιστικές 
νόσους και ιδίως τη νόσο του Αλτσχάιμερ, 
που αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα για 
τις ευρωπαϊκές κοινωνίες,

Or. fr

Τροπολογία 45
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. εκτιμώντας ότι γίνεται όλο και 
ευρύτερα αντιληπτό πως οι 
νευροεκφυλιστικές νόσοι στον ευρωπαϊκό 
πληθυσμό είναι τέτοιας έκτασης που 
κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να τις 
αντιμετωπίσει μόνο του και ότι συνεπώς 

ΣΤ. εκτιμώντας ότι γίνεται όλο και 
ευρύτερα αντιληπτό πως οι 
νευροεκφυλιστικές νόσοι στον ευρωπαϊκό 
πληθυσμό είναι τέτοιας έκτασης που 
κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να τις 
αντιμετωπίσει μόνο του και ότι συνεπώς 
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οφείλει η ΕΕ να βελτιώσει πολύ τη 
συνεργασία και το συντονισμό των 
ερευνητικών προσπαθειών και το επίπεδο 
των επενδύσεων σε αυτό το πεδίο, ώστε να 
αντιμετωπίσει τις νευροεκφυλιστικές 
νόσους και ιδίως τη νόσο του Αλτσχάιμερ, 
που αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα για 
τις ευρωπαϊκές κοινωνίες,

οφείλει η ΕΕ να βελτιώσει πολύ τη 
συνεργασία και το συντονισμό των 
ερευνητικών προσπαθειών σχετικά με τις 
αιτίες, την πρόληψη και τη θεραπεία του 
Αλτσχάιμερ και το επίπεδο των 
επενδύσεων σε αυτό το πεδίο, ώστε να 
αντιμετωπίσει τις νευροεκφυλιστικές 
νόσους και ιδίως τη νόσο του Αλτσχάιμερ, 
που αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα για 
τις ευρωπαϊκές κοινωνίες,

Or. en

Τροπολογία 46
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα 
για την άνοια θα πρέπει να αποτελεί 
πολιτική και δημόσια προτεραιότητα και 
ότι η χρηματοδότησή της θα πρέπει να 
οριοθετείται αυστηρά έτσι ώστε να μην 
είναι δυνατόν να εκτρέπεται σε άλλους 
τομείς έρευνας,

Or. en

Τροπολογία 47
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. εκτιμώντας ότι η παρούσα 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία δεν έχει σκοπό 
να αντικαταστήσει τα ήδη υφιστάμενα 
εθνικά σχέδια για την καταπολέμηση της 
ασθένειας του Αλτσχάιμερ και άλλων 
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μορφών άνοιας, αλλά οφείλει να 
χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για τον 
καλύτερο συντονισμό της έρευνας στο 
θέμα αυτό και για να εξετάσει το 
ενδεχόμενο ίδρυσης ενός ευρωπαϊκού 
κέντρου αριστείας που θα διευκόλυνε την 
ανταλλαγή μεταξύ ερευνητών πολλών 
τομέων,

Or. fr

Τροπολογία 48
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. εκτιμώντας ότι η άνοια είναι όχι μόνο 
νόσος που συνθλίβει τον ίδιο τον ασθενή 
αλλά και μεγάλο βάρος για τους οικείους,
λόγω των συγκινησιακών, σωματικών και 
οικονομικών δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν οι συγγενείς και φίλοι των 
πάσης φύσεως ανοϊκών,

Ζ. εκτιμώντας ότι ο ρόλος των 
οικογενειακών νοσηλευτών και συγγενών 
είναι ουσιαστικός για τη φροντίδα των 
πασχόντων από Αλτσχάιμερ και άλλες 
μορφές άνοιας· ότι δεδομένου, αφενός, 
του διαχωρισμού και του περίπλοκου των 
μέσων περίθαλψης και φροντίδας και, 
αφετέρου, της απόστασης ανάμεσα στις 
ανάγκες των ασθενών και των 
νοσηλευτών και της σχετικής 
επαγγελματικής κατάρτισης που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, η φροντίδα των 
ασθενών σημαίνει για τους
οικογενειακούς νοσηλευτές και συγγενείς 
αύξηση του βάρους στο σπίτι, επιδείνωση 
της κατάστασης της υγείας τους και 
ψυχολογικά προβλήματα,

Or. fr

Τροπολογία 49
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. εκτιμώντας ότι η άνοια είναι όχι μόνο
νόσος που συνθλίβει τον ίδιο τον ασθενή 
αλλά και μεγάλο βάρος για τους οικείους, 
λόγω των συγκινησιακών, σωματικών και 
οικονομικών δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν οι συγγενείς και φίλοι των 
πάσης φύσεως ανοϊκών,

Ζ. εκτιμώντας ότι οι διαταραχές της 
μνήμης μπορεί να είναι νόσος που 
συνθλίβει τον ίδιο τον ασθενή και τους 
οικείους του σε περίπτωση που δεν 
εξασφαλίζονται επαρκείς υπηρεσίες 
καλής ποιότητας, λόγω των 
συγκινησιακών, σωματικών και 
οικονομικών δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν οι συγγενείς και φίλοι των 
πάσης φύσεως ατόμων που πάσχουν από 
διαταραχές της μνήμης· εκτιμώντας ότι 
τα δικαιώματα και τα ενδιαφέροντα των 
προσώπων που υποφέρουν από 
διαταραχές της μνήμης, καθώς και των 
συγγενών τους, δεν εξασφαλίζονται 
επαρκώς,

Or. en

Τροπολογία 50
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. εκτιμώντας ότι η άνοια είναι όχι μόνο 
νόσος που συνθλίβει τον ίδιο τον ασθενή 
αλλά και μεγάλο βάρος για τους οικείους, 
λόγω των συγκινησιακών, σωματικών και 
οικονομικών δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν οι συγγενείς και φίλοι των 
πάσης φύσεως ανοϊκών,

Ζ. εκτιμώντας ότι η άνοια είναι όχι μόνο 
νόσος που πλήττει τον ίδιο τον ασθενή 
αλλά και μεγάλο βάρος για τους οικείους, 
λόγω των συγκινησιακών, σωματικών και 
οικονομικών δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν οι συγγενείς και φίλοι των 
πάσης φύσεως ανοϊκών,

Or. de
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Τροπολογία 51
Glenis Willmott, Nessa Childers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. εκτιμώντας ότι η άνοια είναι όχι μόνο 
νόσος που συνθλίβει τον ίδιο τον ασθενή 
αλλά και μεγάλο βάρος για τους οικείους,
λόγω των συγκινησιακών, σωματικών και 
οικονομικών δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν οι συγγενείς και φίλοι των 
πάσης φύσεως ανοϊκών,

Ζ. εκτιμώντας ότι η άνοια είναι όχι μόνο 
νόσος που συνθλίβει τον ίδιο τον ασθενή 
αλλά και μεγάλο βάρος για τους οικείους, 
λόγω των συγκινησιακών, σωματικών και 
οικονομικών δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν οι συγγενείς και φίλοι των 
πάσης φύσεως ανοϊκών, και εκτιμώντας 
ότι σε κάθε οικογένεια με ασθενή 
επιβαρύνονται, κατά μέσο όρο, τρία 
άτομα, γεγονός που σημαίνει ότι, κατ' 
εκτίμηση, η άνοια επηρεάζει άμεσα 19 
εκατομμύρια Ευρωπαίους,
(Είναι χρήσιμο να συμπεριληφθεί αυτή η 
στατιστική διότι δείχνει τον εκτεταμένο 
χαρακτήρα του Αλτσχάιμερ και των άλλων 
μορφών άνοιας.)

Or. en

Τροπολογία 52
Antonyia Parvanova, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. εκτιμώντας ότι η άνοια είναι όχι μόνο 
νόσος που συνθλίβει τον ίδιο τον ασθενή 
αλλά και μεγάλο βάρος για τους οικείους, 
λόγω των συγκινησιακών, σωματικών και 
οικονομικών δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν οι συγγενείς και φίλοι των 
πάσης φύσεως ανοϊκών,

Ζ. εκτιμώντας ότι η άνοια είναι όχι μόνο 
νόσος που συνθλίβει τον ίδιο τον ασθενή 
αλλά και μεγάλο βάρος για τους οικείους 
και τους νοσηλευτές, λόγω των 
συγκινησιακών, σωματικών και 
οικονομικών δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν οι συγγενείς και φίλοι των 
πάσης φύσεως ανοϊκών,

Or. en
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Τροπολογία 53
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. εκτιμώντας ότι η άνοια είναι όχι μόνο 
νόσος που συνθλίβει τον ίδιο τον ασθενή 
αλλά και μεγάλο βάρος για τους οικείους, 
λόγω των συγκινησιακών, σωματικών και 
οικονομικών δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν οι συγγενείς και φίλοι των 
πάσης φύσεως ανοϊκών,

Ζ. εκτιμώντας ότι η άνοια είναι όχι μόνο 
νόσος που συνθλίβει τον ίδιο τον ασθενή 
αλλά και μεγάλο βάρος για τους συγγενείς 
και λοιπούς οικείους, λόγω των 
συγκινησιακών, σωματικών και 
οικονομικών δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν οι συγγενείς και φίλοι των 
πάσης φύσεως ανοϊκών,

Or. cs

Τροπολογία 54
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. εκτιμώντας ότι υπάρχουν ελλείψεις 
στην ιδρυματική μέριμνα για άτομα 
πάσχοντα από Αλτσχάιμερ κι ότι οι 
ελλείψεις θα επιδεινωθούν στο μέλλον· 
εκτιμώντας ότι υπάρχουν ελλείψεις σε 
επαγγελματικό υγειονομικό προσωπικό 
και σε κοινωνικούς αρωγούς 
ασχολούμενους με άτομα που πάσχουν 
από Αλτσχάιμερ κι ότι οι ελλείψεις θα 
επιδεινωθούν στο μέλλον· εκτιμώντας 
ταυτόχρονα πως είναι σαφές ότι το 
καλύτερο για αυτούς τους ασθενείς είναι 
να λάβουν βοήθεια για να παραμείνουν 
σπίτι τους, μέσα στο οικογενειακό τους 
περιβάλλον,

Or. cs
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Τροπολογία 55
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ β. εκτιμώντας ότι σε ό,τι αφορά την 
περίθαλψη των ασθενών και τη φροντίδα 
τους από νοσηλευτές, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να 
επιδιώξουν έναν τριπλό στόχο: να 
εγγυηθούν την ποιοτική περίθαλψη των 
ασθενών, να εξασφαλίσουν χρόνο 
ανάπαυλας για τους νοσηλευτές 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους και να 
επιτρέψουν την κατ' οίκο φροντίδα των 
ασθενών ή τη χρήση ποιοτικών και 
καινοτόμων δομών στέγασής τους,

Or. fr

Τροπολογία 56
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζγ. εκτιμώντας πως οι σύγχρονες 
υπηρεσίες τηλε-ιατρικής μπορούν να 
προσφέρουν μια πολύ αποτελεσματική 
υποστήριξη στους ασθενείς που πάσχουν 
από Αλτσχάιμερ και στα άτομα που τους 
φροντίζουν και μπορούν κατά συνέπεια 
να συμβάλουν σε μια καλύτερη ποιότητα
ζωής για τους ασθενείς εντός του 
οικογενειακού τους περιβάλλοντος και να 
προσφέρουν μια καλή εναλλακτική λύση 
αντί της ιδρυματικής μέριμνας,

Or. cs
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Τροπολογία 57
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζδ. εκτιμώντας ότι χρειάζεται να υπάρξει 
καλύτερη κατανόηση του στίγματος, της 
προκατάληψης και των διακρίσεων που 
συνδέονται με την άνοια· εκτιμώντας ότι 
χρειάζεται επίσης να διερευνηθεί ο 
τρόπος με τον οποίο θα παρεμποδιστεί ο 
κοινωνικός αποκλεισμός και θα 
ενθαρρυνθεί η ενεργός συμμετοχή στην 
κοινωνία των πολιτών έτσι ώστε να 
διατηρηθεί η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός 
των ατόμων με άνοια στον πυρήνα κάθε 
δράσης,

Or. en

Τροπολογία 58
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης των ασθενών 
συνδέεται συχνά με τη συναισθηματική 
κατάσταση των συγγενών τους και με τον 
τρόπο με τον οποίο κατορθώνουν να 
συγκρατούν τα αισθήματα οργής και 
επιθετικότητας,

Or. en
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Τροπολογία 59
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζστ. εκτιμώντας ότι οι ομάδες στήριξης 
αντιπροσωπεύουν ένα κατάλληλο χώρο 
ομαδικής διανόησης για την υποστήριξη 
και τον καταμερισμό της "συνειδητής 
ευθύνης" των συγγενών των ασθενών, 
γεγονός που τους βοηθά να μην ενεργούν 
υποκινούμενοι από συναισθήματα οργής 
και επιθετικότητας,

Or. en

Τροπολογία 60
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ ζ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζζ. λαμβάνοντας υπόψη πως η νόσος του 
Αλτσχάιμερ και οι άλλοι τύποι άνοιας δεν 
πρέπει να θεωρούνται ως ένα φυσιολογικό 
πρόβλημα με το οποίο έρχονται 
αντιμέτωποι οι πολίτες στο πλαίσιο της 
διαδικασίας γήρανσης χωρίς να μπορούν 
να τύχουν της δέουσας αγωγής, ιατρικής 
αρωγής και εξειδικευμένης περίθαλψης,

Or. ro

Τροπολογία 61
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ η (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζη. λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη προς 
το παρόν επικρατεί η τελείως εσφαλμένη 
αντιμετώπιση του προβλήματος, ο 
στιγματισμός των εμπλεκομένων 
προσώπων (και των ασθενών και των 
συγγενών τους), με αποτέλεσμα τον 
κοινωνικό αποκλεισμό τους,

Or. ro

Τροπολογία 62
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. εκτιμώντας πως, αν και η κοινωνική 
συνειδητοποίηση και η επιστημονική 
γνώση για το Αλτσχάιμερ βελτιώθηκαν 
σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια, οι 
θεραπευτικές επιλογές ακόμη 
περιορίζονται σε αντισυμπτωματικά 
φάρμακα, η δε διάγνωση στηρίζεται 
ευρέως στην προσωπική εμπειρία του 
ιατρού και στην υποκειμενική κρίση του,

H. εκτιμώντας πως, αν και η κοινωνική 
συνειδητοποίηση και η επιστημονική 
γνώση για το Αλτσχάιμερ βελτιώθηκαν 
σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια, οι 
θεραπευτικές επιλογές ακόμη 
περιορίζονται σε αντισυμπτωματικά 
φάρμακα, 

Or. de

Τροπολογία 63
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. εκτιμώντας πως, αν και η κοινωνική 
συνειδητοποίηση και η επιστημονική 
γνώση για το Αλτσχάιμερ βελτιώθηκαν 

H. εκτιμώντας πως, αν και η κοινωνική 
συνειδητοποίηση και η επιστημονική 
γνώση για το Αλτσχάιμερ βελτιώθηκαν 
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σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια, οι 
θεραπευτικές επιλογές ακόμη 
περιορίζονται σε αντισυμπτωματικά 
φάρμακα, η δε διάγνωση στηρίζεται 
ευρέως στην προσωπική εμπειρία του 
ιατρού και στην υποκειμενική κρίση του,

σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια, οι 
θεραπευτικές επιλογές ακόμη 
περιορίζονται σε αντισυμπτωματικά 
φάρμακα και ότι υπάρχουν σήμερα 
εντυπωσιακές διαφορές μεταξύ και εντός 
των ίδιων των κρατών μελών και σοβαρά 
κενά σε θέματα κατάρτισης και 
προσόντων του προσωπικού καθώς και 
ιατρικού εξοπλισμού για τη διάγνωση και 
την έρευνα,

Or. fr

Τροπολογία 64
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. εκτιμώντας πως, αν και η κοινωνική 
συνειδητοποίηση και η επιστημονική 
γνώση για το Αλτσχάιμερ βελτιώθηκαν 
σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια, οι 
θεραπευτικές επιλογές ακόμη 
περιορίζονται σε αντισυμπτωματικά 
φάρμακα, η δε διάγνωση στηρίζεται 
ευρέως στην προσωπική εμπειρία του 
ιατρού και στην υποκειμενική κρίση του,

H. εκτιμώντας πως, αν και η κοινωνική 
συνειδητοποίηση και η επιστημονική 
γνώση για το Αλτσχάιμερ βελτιώθηκαν 
σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια, οι 
θεραπευτικές επιλογές ακόμη 
περιορίζονται σε αντισυμπτωματικά 
φάρμακα, η δε διάγνωση στηρίζεται 
ευρέως στην προσωπική εμπειρία του 
ιατρού και στην υποκειμενική κρίση του,
και εκτιμώντας ότι η διάγνωση του 
Αλτσχάιμερ γίνεται συχνά μετά την 
παρέλευση ετών από την έναρξη της 
νόσου, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η 
κάθε δυνατή θεραπεία για την 
επιβράδυνσή της,

Or. en

Τροπολογία 65
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. εκτιμώντας πως, αν και η κοινωνική 
συνειδητοποίηση και η επιστημονική 
γνώση για το Αλτσχάιμερ βελτιώθηκαν 
σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια, οι 
θεραπευτικές επιλογές ακόμη 
περιορίζονται σε αντισυμπτωματικά 
φάρμακα, η δε διάγνωση στηρίζεται 
ευρέως στην προσωπική εμπειρία του 
ιατρού και στην υποκειμενική κρίση του,

H. εκτιμώντας πως, αν και η κοινωνική 
συνειδητοποίηση και η επιστημονική 
γνώση για το Αλτσχάιμερ βελτιώθηκαν 
σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια, 
υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα ότι η νόσος 
δεν χαρακτηρίζεται μόνο από τα κλινικά 
συμπτώματα της άνοιας αλλά και από 
την έναρξη συμπτωμάτων πριν από την 
εκδήλωση της νόσου, οι θεραπευτικές 
επιλογές ακόμη περιορίζονται σε 
αντισυμπτωματικά φάρμακα, η δε 
διάγνωση στηρίζεται ευρέως στην 
προσωπική εμπειρία του ιατρού και στην 
υποκειμενική κρίση του,

Or. en

Τροπολογία 66
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. εκτιμώντας ότι η πρόσφατη πρόοδος 
στη χρήση αξιόπιστων βιοδεικτών της 
νόσου Αλτσχάιμερ έχει συμβάλει στην 
ανάπτυξη νέων κριτηρίων για τον 
καθορισμό της νόσου Αλτσχάιμερ ως 
κλινικής οντότητας που περιλαμβάνει όχι 
μόνο μία φάση που επηρεάζει τη μνήμη 
και το πνεύμα αλλά και μία φάση που 
προηγείται της διαταραχής της μνήμης,

Or. en
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Τροπολογία 67
Daciana Octavia Sârbu, Glenis Willmott, Linda McAvan, Nessa Childers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. εκτιμώντας ότι η διατροφή αποτελεί 
βασικό προσδιοριστικό στοιχείο τόσο της 
φυσικής όσο και της πνευματικής υγείας 
και ότι η σύγχρονη έρευνα υποστηρίζει 
ότι η δίαιτα αποτελεί ενδεχομένως 
σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη 
του Αλτσχάιμερ,

Or. en

Τροπολογία 68
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηγ. εκτιμώντας ότι η ασθένεια του 
Αλτσχάιμερ και οι λοιπές μορφές άνοιας 
δεν αφορούν μόνο τους ηλικιωμένους 
αλλά μπορούν να πλήξουν και νεότερους· 
ότι κρίνεται σκόπιμο λοιπόν να βελτιωθεί 
η πρόσβαση στη διάγνωση, την έρευνα 
και τις υπηρεσίες περίθαλψης, φροντίδας 
και στέγασης των νεαρών ασθενών,

Or. fr

Τροπολογία 69
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η δ (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηδ. εκτιμώντας ότι η ασθένεια του 
Αλτσχάιμερ αποτελεί αντικείμενο 
στιγματισμού· ότι το βλέμμα του ευρέος 
κοινού επί της ασθένειας και εκείνων που 
πάσχουν από αυτή οδηγεί τους ασθενείς 
και τους οικείους τους στην απομόνωση· 
ότι είναι επομένως καθήκον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών να ευαισθητοποιήσουν το ευρύ 
κοινό στην ασθένεια του Αλτσχάιμερ,

Or. fr

Τροπολογία 70
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηε. εκτιμώντας ότι μια μεγαλύτερη 
ευαισθητοποίηση των πολιτών και των 
επαγγελματικώς αρμοδίων προσώπων για 
τη νόσο του Αλτσχάιμερ, τόσο σε εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει 
να δώσει τη δυνατότητα στον πληθυσμό 
να αναγνωρίζει τις πρώτες ενδείξεις της 
νόσου, να επιδιώκει έγκαιρη διάγνωση, 
πρόσβαση στη θεραπεία και στην παροχή 
υπηρεσιών σε πρώιμο στάδιο,

Or. en

Τροπολογία 71
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η στ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηστ. εκτιμώντας ότι μία μεγαλύτερη 
επικέντρωση στη φάση εκδήλωσης 
συμπτωμάτων πριν από την εκδήλωση 
της νόσου του Αλτσχάιμερ θα μπορούσε 
να συμβάλει στην ανάπτυξη κατάλληλων 
θεραπευτικών παρεμβάσεων με γνώμονα 
την επιβράδυνση της προόδου της νόσου 
και, σε τελική ανάλυση, της 
επιβράδυνσης της εμφάνισης στους 
ασθενείς των πλέον σοβαρών 
αποδυναμωτικών στοιχείων της νόσου 
του Αλτσχάιμερ,

Or. en

Τροπολογία 72
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηζ. εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη 
αποτελεσματικών τροποποιητικών 
παραγόντων της νόσου (κατ' αντίθεση με 
αμιγώς συμπτωματικούς παράγοντες) 
αντιπροσωπεύει ένα τομέα κρίσιμης και 
επείγουσας ανεκπλήρωτης ανάγκης για 
ασθενείς με τη νόσου του Αλτσχάιμερ,

Or. en

Τροπολογία 73
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η η (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηη. εκτιμώντας επίσης ότι η διάγνωση 
της ασθένειας του Αλτσχάιμερ, η οποία 
εφαρμόζεται σε περίπου το 70% των 
περιπτώσεων άνοιας, δεν λαμβάνει 
εντελώς υπόψη την ποικιλία των 
εμφανιζόμενων βλαβών στον εγκέφαλο 
ούτε και ότι οι νέοι και ηλικιωμένοι 
ασθενείς δεν παρουσιάζουν την ίδια 
παθολογική και κλινική κατάσταση,

Or. fr

Τροπολογία 74
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί το Συμβούλιο να κηρύξει την 
άνοια "ευρωπαϊκή προτεραιότητα" στον 
τομέα της υγείας και καλεί τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για 
την παροχή υπηρεσιών και στήριξης στους 
ανοϊκούς και στις οικογένειές τους·

1. καλεί το Συμβούλιο να κηρύξει την 
άνοια "ευρωπαϊκή προτεραιότητα" στον 
τομέα της υγείας και καλεί τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για 
την παροχή υπηρεσιών και στήριξης στους 
ανοϊκούς και στις οικογένειές τους, όπως 
συμβαίνει σε ορισμένες χώρες μέλη, και 
συγκεκριμένα στη Γαλλία όπου με το 
Σχέδιο « Αλτσχάιμερ και συναφείς 
ασθένειες» το οποίο ξεκίνησε ήδη από το 
2008 κατέστη δυνατό να διαρθρωθεί η 
ιατρο-κοινωνική περίθαλψη και η κλινική 
έρευνα, η οποία είναι θεμελιώδους 
σημασίας για την ασθένεια αυτή σε 
εθνικό επίπεδο·

Or. fr
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Τροπολογία 75
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί το Συμβούλιο να κηρύξει την 
άνοια "ευρωπαϊκή προτεραιότητα" στον 
τομέα της υγείας και καλεί τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για 
την παροχή υπηρεσιών και στήριξης στους 
ανοϊκούς και στις οικογένειές τους·

1. καλεί το Συμβούλιο να κηρύξει την 
άνοια "ευρωπαϊκή προτεραιότητα" στον 
τομέα της υγείας και καλεί τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν συγκεκριμένα εθνικά 
σχέδια και στρατηγικές για τη νόσο 
Αλτσχάιμερ προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και 
υγειονομικές συνέπειες της άνοιας και να 
παράσχουν υπηρεσίες και στήριξη στους 
ανοϊκούς και στις οικογένειές τους·

Or. en

Τροπολογία 76
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί το Συμβούλιο να κηρύξει την 
άνοια "ευρωπαϊκή προτεραιότητα" στον 
τομέα της υγείας και καλεί τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για 
την παροχή υπηρεσιών και στήριξης στους 
ανοϊκούς και στις οικογένειές τους·

1. καλεί το Συμβούλιο να κηρύξει τις 
διαταραχές μνήμης "ευρωπαϊκή 
προτεραιότητα" στον τομέα της υγείας και 
καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
εθνικές στρατηγικές για την παροχή 
υπηρεσιών και στήριξης στα άτομα με 
διαταραχές μνήμης και στις οικογένειές 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 77
Justas Vincas Paleckis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί το Συμβούλιο να κηρύξει την 
άνοια "ευρωπαϊκή προτεραιότητα" στον 
τομέα της υγείας και καλεί τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για 
την παροχή υπηρεσιών και στήριξης στους 
ανοϊκούς και στις οικογένειές τους·

1. καλεί το Συμβούλιο να κηρύξει την
άνοια "ευρωπαϊκή προτεραιότητα" στον 
τομέα της υγείας και καλεί με έμφαση τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικές 
στρατηγικές για την παροχή υπηρεσιών και 
στήριξης στους ανοϊκούς και στις 
οικογένειές τους·

Or. en

Τροπολογία 78
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. χαιρετίζει την ενωσιακή κοινή 
προγραμματική πρωτοβουλία, που 
ενθαρρύνεται από τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να προωθηθεί η έρευνα για 
το Αλτσχάιμερ και για άλλες 
νευροεκφυλιστικές νόσους και ενθαρρύνει 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εξακολουθήσει να εγκαινιάζει 
δραστηριότητες για την αντιμετώπιση 
κοινωνικών, τεχνολογικών, 
περιβαλλοντικών και με τον τομέα της 
υγείας συνδεομένων προκλήσεων με 
σκοπό τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ και 
άλλων νευροεκφυλιστικών νόσων·

Or. en



PE452.652v02-00 42/99 AM\838986EL.doc

EL

Τροπολογία 79
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή 
να λαμβάνουν υπόψη τους το θέμα της 
άνοιας κατά την επεξεργασία 
μελλοντικών δράσεων στον τομέα της 
πρόληψης στην υγεία, σε συνδυασμό 
ειδικότερα με τη διασύνδεση της άνοιας 
με τα καρδιοαγγειακά νοσήματα, τη 
διανοητική υγεία, τη σωματική 
δραστηριότητα, την εκπαίδευση στους 
τομείς της υγείας και των νέων 
τεχνολογιών·

Or. ro

Τροπολογία 80
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν 
τους πολίτες της Ένωσης για τον τρόπο 
ζωής που μπορεί να καθυστερήσει και να 
προλάβει την εμφάνιση της νόσου του 
Αλτσχάιμερ και των άλλων μορφών 
άνοιας, προάγοντας επομένως την έννοια 
του "υγιεινού τρόπου ζωής για ένα υγιές 
μυαλό"·

Or. ro
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Τροπολογία 81
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτείνει να εξετάσουν το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή τη δυνατότητα 
οργάνωσης ενός Ευρωπαϊκού Έτους 
Εγκεφάλου, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη 
συνειδητοποίηση για τις εγκεφαλικές 
νόσους που συνδέονται με τη γήρανση και 
για τα σχετικά μέτρα πρόληψης·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 82
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτείνει να εξετάσουν το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή τη δυνατότητα 
οργάνωσης ενός Ευρωπαϊκού Έτους 
Εγκεφάλου, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη 
συνειδητοποίηση για τις εγκεφαλικές 
νόσους που συνδέονται με τη γήρανση και 
για τα σχετικά μέτρα πρόληψης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 83
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτείνει να εξετάσουν το Συμβούλιο 2. προτείνει να εξετάσουν το Συμβούλιο 
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και η Επιτροπή τη δυνατότητα οργάνωσης 
ενός Ευρωπαϊκού Έτους Εγκεφάλου, ώστε 
να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση 
για τις εγκεφαλικές νόσους που συνδέονται 
με τη γήρανση και για τα σχετικά μέτρα 
πρόληψης·

και η Επιτροπή τη δυνατότητα οργάνωσης 
ενός Ευρωπαϊκού Έτους Εγκεφάλου, ώστε 
να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση 
για τις εγκεφαλικές νόσους που συνδέονται 
με τη γήρανση καθώς και ενημερωτικές 
εκστρατείες πρόληψης και ενημέρωσης
σχετικά με τις θεραπείες των 
εγκεφαλικών επεισοδίων·

Or. fr

Τροπολογία 84
Justas Vincas Paleckis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτείνει να εξετάσουν το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή τη δυνατότητα οργάνωσης 
ενός Ευρωπαϊκού Έτους Εγκεφάλου, ώστε 
να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση 
για τις εγκεφαλικές νόσους που συνδέονται 
με τη γήρανση και για τα σχετικά μέτρα 
πρόληψης·

2. προτείνει να εξετάσουν το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή τη δυνατότητα οργάνωσης 
ενός Ευρωπαϊκού Έτους Εγκεφάλου, ώστε 
να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση 
για τις εγκεφαλικές νόσους που συνδέονται 
με τη γήρανση, να ανιχνευθούν τρόποι και 
να προσδιοριστούν έγκαιρα συμπτώματα 
τέτοιων νόσων, καθώς και για τα σχετικά 
μέτρα πρόληψης·

Or. en

Τροπολογία 85
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτείνει να εξετάσουν το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή τη δυνατότητα οργάνωσης 
ενός Ευρωπαϊκού Έτους Εγκεφάλου, ώστε 
να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση 
για τις εγκεφαλικές νόσους που συνδέονται 

2. προτείνει να εξετάσουν το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή τη δυνατότητα οργάνωσης 
ενός Ευρωπαϊκού Έτους Διανοητικής 
Υγείας και του Εγκεφάλου, ώστε να 
υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για 
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με τη γήρανση και για τα σχετικά μέτρα 
πρόληψης·

τις εγκεφαλικές νόσους που συνδέονται με 
τη γήρανση και για τα σχετικά μέτρα 
πρόληψης·

Or. en

Τροπολογία 86
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτείνει να εξετάσουν το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή τη δυνατότητα οργάνωσης 
ενός Ευρωπαϊκού Έτους Εγκεφάλου, ώστε 
να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση 
για τις εγκεφαλικές νόσους που συνδέονται 
με τη γήρανση και για τα σχετικά μέτρα 
πρόληψης·

2. προτείνει να εξετάσουν το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή τη δυνατότητα οργάνωσης 
ενός Ευρωπαϊκού Έτους Εγκεφάλου, ώστε 
να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση 
για τις εγκεφαλικές νόσους που συνδέονται 
με τη γήρανση καθώς και ενημερωτικές 
εκστρατείες προς το ευρύ κοινό για τη 
σχετική πρόληψη·

Or. fr

Τροπολογία 87
Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτείνει να εξετάσουν το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή τη δυνατότητα οργάνωσης 
ενός Ευρωπαϊκού Έτους Εγκεφάλου, ώστε 
να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση 
για τις εγκεφαλικές νόσους που συνδέονται 
με τη γήρανση και για τα σχετικά μέτρα 
πρόληψης·

2. προτείνει να εξετάσουν το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή τη δυνατότητα οργάνωσης 
ενός Ευρωπαϊκού Έτους Εγκεφάλου, ώστε 
να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση 
για τις εγκεφαλικές νόσους που συνδέονται 
με τη γήρανση και για τα σχετικά μέτρα 
πρόληψης· το Ευρωπαϊκό Έτος θα πρέπει 
επίσης να αποτελέσει αφορμή για την 
προώθηση της ανταλλαγής καλών 
πρακτικών σε ευρωπαϊκές χώρες·

Or. en
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Τροπολογία 88
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτείνει να εξετάσουν το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή τη δυνατότητα οργάνωσης
ενός Ευρωπαϊκού Έτους Εγκεφάλου, ώστε 
να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση 
για τις εγκεφαλικές νόσους που συνδέονται 
με τη γήρανση και για τα σχετικά μέτρα 
πρόληψης·

2. προτείνει να εξετάσουν το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή τη δυνατότητα οργάνωσης 
ενός Ευρωπαϊκού Έτους Εγκεφάλου,
συμπληρωματικά προς την Παγκόσμια 
Ημέρα του Αλτσχάιμερ στις 21 
Σεπτεμβρίου 2009, ώστε να υπάρξει 
μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για τις 
εγκεφαλικές νόσους που συνδέονται με τη 
γήρανση και για τα σχετικά μέτρα 
πρόληψης·

Or. fr

Τροπολογία 89
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι (α) η συνεχώς 
αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού και 
(β) η έντονη πίεση που ασκείται στα 
δημόσια οικονομικά και στην ιδιωτική 
παραγωγικότητα, λόγω της αύξησης των 
δαπανών για τον γηράσκοντα πληθυσμό, 
θα δημιουργήσει διαρθρωτικό πρόβλημα 
για τα κράτη μέλη· η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει, κατά συνέπεια, να υιοθετήσει στη 
μακροπρόθεσμη στρατηγική της μία 
πολιτική για την αποφασιστική 
προώθηση της αρχής της πρόληψης 
(όσον αφορά τις ιατρικές υπηρεσίες 
καθώς και την ενθάρρυνση περισσότερο 
υγιεινών προτύπων διαβίωσης)· οι δείκτες 
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υγείας θα συμβάλουν στη σημαντική 
βελτίωση των οικονομικών δεικτών·

Or. en

Τροπολογία 90
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή 
να αναγνωρίσουν το ρόλο των ενώσεων 
των ασθενών στον τομέα των 
νευροεκφυλιστικών ασθενειών και να 
καταστήσουν την "Alzheimer Europe" 
ως προνομιακό εταίρο στις εκστρατείες 
ενημέρωσης, πρόληψης και στήριξης των 
ατόμων που πάσχουν από άνοια αλλά και 
στην κατάρτιση των ερευνητικών 
προγραμμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 91
Nessa Childers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2γ. προτείνει η Επιτροπή να εξετάσει την 
καθιέρωση της "Ημέρας του νοσηλευτή" 
(όπως έγινε στη Γαλλία) προκειμένου να 
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να 
αναγνωρισθεί ο κρίσιμος ρόλος τυπικών 
και άτυπων νοσηλευτών σε όλη την 
Ευρώπη·

Or. en
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Τροπολογία 92
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2δ. τονίζει ότι η ανακάλυψη 
αποτελεσματικών παρεμβάσεων που 
αποτρέπουν την έναρξη του Αλτσχάιμερ ή 
καθυστερούν την πρόοδο της νόσου 
αποκτά έναν ιδιαιτέρως κατεπείγοντα 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 93
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 ε (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2ε. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή 
να βελτιώσουν το βαθμό 
συνειδητοποίησης των πολιτών της 
Ένωσης απέναντι στην άνοια, ώστε να 
αναγνωρίζουν τα πρώιμα συμπτώματα 
της άνοιας και να μπορεί να γίνεται η 
έγκαιρη διάγνωσή της, να προωθείται η 
σχετική αγωγή και να παρέχεται η 
αναγκαία υποστήριξη·

Or. ro

Τροπολογία 94
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει τη σημασία της έγκαιρης 
διάγνωσης με σκοπό τις προληπτικές 
επεμβάσεις, και την ανάγκη
επιδημιολογικών στοιχείων για τη στήριξη 
της άμεσης έρευνας και δράσης·

3. τονίζει τη σημασία της έγκαιρης 
διάγνωσης και της συλλογής
επιδημιολογικών δεδομένων που να 
ανοίγουν το δρόμο σε ιδέες έρευνας και σε 
παρεμβάσεις πρωτογενούς και 
δευτερογενούς πρόληψης·

Or. fr

Τροπολογία 95
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει τη σημασία της έγκαιρης 
διάγνωσης με σκοπό τις προληπτικές 
επεμβάσεις, και την ανάγκη 
επιδημιολογικών στοιχείων για τη στήριξη 
της άμεσης έρευνας και δράσης·

3. τονίζει την πρωταρχικότητα της 
πρόληψης καθώς και τη σημασία της 
έγκαιρης διάγνωσης με σκοπό τις 
αποτελεσματικές επεμβάσεις· 
υπογραμμίζει την ανάγκη επιδημιολογικών 
στοιχείων για τη στήριξη της άμεσης 
έρευνας, αποκατάστασης και δράσης·

Or. en

Τροπολογία 96
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει τη σημασία της έγκαιρης 
διάγνωσης με σκοπό τις προληπτικές 
επεμβάσεις, και την ανάγκη 
επιδημιολογικών στοιχείων για τη στήριξη 
της άμεσης έρευνας και δράσης·

3. τονίζει τη σημασία της έγκαιρης 
διάγνωσης με σκοπό τις προληπτικές 
επεμβάσεις, και την ανάγκη 
επιδημιολογικών και κλινικών στοιχείων 
για τη στήριξη της άμεσης έρευνας και 
δράσης· συγκεκριμένα, κατά τα 
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ασυμπτωματικά στάδια και πριν από την 
έναρξη της αναπηρίας· 

Or. fr

Τροπολογία 97
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει προς το 
παρόν ειδική πρόληψη της ασθένειας του 
Αλτσχάιμερ και προς τούτο ενθαρρύνει τη 
χάραξη μιας τέτοιας πολιτικής, ακόμα 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία να 
στηρίζεται στην τάση που ευνοεί τη 
σωματική και πνευματική
δραστηριοποίηση των ασθενών, σε μια 
διατροφή σύμφωνη προς όλα όσα 
συστήνει η Πλατφόρμα ευρωπαϊκής 
δράσης σχετικά με τη διατροφή, τη 
σωματική άσκηση και την υγεία καθώς 
και στην ενθάρρυνση κάθε πολιτικής για 
τη μείωση του καπνίσματος, ενεργού ή 
παθητικού·

Or. fr

Τροπολογία 98
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. είναι πεπεισμένο ότι τα τεστ έγκαιρης 
διάγνωσης τα οποία πρόσφατα πρότεινε η 
Διεθνής Ομάδα εργασίας σχετικά με τα 
νέα κριτήρια της ασθένειας του 
Αλτσχάιμερ (άτυπη ομάδα και νέα 
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κριτήρια AD) η έρευνα σχετικά με τους 
παράγοντες κινδύνου και ο καθορισμός 
των κριτηρίων έγκαιρης διάγνωσης είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας·

Or. fr

Τροπολογία 99
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να 
ασχοληθούν ενεργά με τη σύνταξη, 
ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών 
πρωτοκόλλων έγκαιρης διάγνωσης και 
μιας κοινής ερευνητικής "ατζέντας" στο 
πεδίο των νευροεκφυλιστικών νόσων, 
ώστε να μειωθούν οι κυριότερες 
ανισότητες μεταξύ και εντός των κρατών 
μελών ως προς τη διάγνωση και την
αγωγή· τονίζει πως οι τυποποιημένες 
διαδικασίες αξιολόγησης των δεικτών 
υγείας θα είναι το κλειδί για την 
ανακάλυψη φαρμάκων και για την 
ανάπτυξη αποτελεσματικότερης 
τεχνολογικά υποβοηθούμενης περίθαλψης 
των πασχόντων από Αλτσχάιμερ·

4. προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να 
ασχοληθούν ενεργά με τη σύνταξη, 
ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών 
πρωτοκόλλων έγκαιρης διάγνωσης και 
μιας κοινής ερευνητικής "ατζέντας" στο 
πεδίο των νευροεκφυλιστικών νόσων, να 
ανταλλάζουν δε ορθές πρακτικές σε 
θέματα έρευνας στον τομέα στο πεδίο 
των νευροεκφυλιστικών νόσων, ώστε να 
μειωθούν οι κυριότερες ανισότητες μεταξύ 
και εντός των κρατών μελών ως προς τη 
διάγνωση και την αγωγή• 

Or. fr

Τροπολογία 100
Salvatore Tatarella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να 
ασχοληθούν ενεργά με τη σύνταξη, 

4. προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να 
ασχοληθούν ενεργά με τη σύνταξη, 
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ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών 
πρωτοκόλλων έγκαιρης διάγνωσης και 
μιας κοινής ερευνητικής "ατζέντας" στο 
πεδίο των νευροεκφυλιστικών νόσων, 
ώστε να μειωθούν οι κυριότερες 
ανισότητες μεταξύ και εντός των κρατών 
μελών ως προς τη διάγνωση και την 
αγωγή· τονίζει πως οι τυποποιημένες 
διαδικασίες αξιολόγησης των δεικτών 
υγείας θα είναι το κλειδί για την 
ανακάλυψη φαρμάκων και για την 
ανάπτυξη αποτελεσματικότερης 
τεχνολογικά υποβοηθούμενης περίθαλψης 
των πασχόντων από Αλτσχάιμερ·

ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών 
πρωτοκόλλων με σκοπό τον καθορισμό 
νέων κριτηρίων έγκαιρης διάγνωσης, τη 
δημιουργία βιοδεικτών που θα 
ιχνηλατούν την πρόοδο της ασθένειας με 
σκοπό την αξιοποίηση των 
νεοεμφανιζόμενων θεραπειών στους 
τομείς τόσο της άνοιας όσο και του 
Αλτσχάιμερ, και την εκπόνηση μιας 
κοινής ερευνητικής "ατζέντας" στο πεδίο 
των νευροεκφυλιστικών νόσων, ώστε να 
μειωθούν οι κυριότερες ανισότητες μεταξύ 
και εντός των κρατών μελών ως προς τη 
διάγνωση και την αγωγή· τονίζει πως οι 
τυποποιημένες διαδικασίες αξιολόγησης 
των δεικτών υγείας θα είναι το κλειδί για 
την ανακάλυψη φαρμάκων και για την 
ανάπτυξη αποτελεσματικότερης 
τεχνολογικά υποβοηθούμενης περίθαλψης 
των πασχόντων από Αλτσχάιμερ·

Or. it

Τροπολογία 101
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι τα φάρμακα που 
μπορούν να επιβραδύνουν την έναρξη του 
Αλτσχάιμερ είναι διαθέσιμα για όλους 
τους ασθενείς που υποφέρουν από τη 
νόσο και όχι μόνο για ασθενείς που η 
σχετική διάγνωση αναφέρεται σε σοβαρές 
περιπτώσεις Αλτσχάιμερ·

Or. en
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Τροπολογία 102
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν την περίπτωση να υιοθετήσουν 
την πιο πρόσφατη και καλύτερη πρακτική 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι 
αξονικές τομογραφίες εγκεφάλου και 
άλλες εξετάσεις χρησιμοποιούνται για τη 
διάκριση των ασθενών σε τρεις 
διαφορετικές ομάδες διανοητικών 
διαταραχών, προκειμένου να διαπιστωθεί 
με τον καλύτερο τρόπο ποιος τύπος 
θεραπείας θα είναι, ενδεχομένως, 
αποτελεσματικότερος για τη θεραπεία 
κάθε σταδίου της νόσου·

Or. en

Τροπολογία 103
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για 
την εκπόνηση και εφαρμογή μιας κοινής 
έγκαιρης διάγνωσης βάσει ενός 
πολυεπιστημονικού ελέγχου της μνήμης 
και ενός κατάλληλου πρωτοκόλλου 
κοινοποίησης και ενημέρωσης που να 
επιτρέπει στον ασθενή και το περιβάλλον 
του να ετοιμαστούν κατάλληλα για την 
ασθένεια·

Or. fr
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Τροπολογία 104
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 δ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4δ. τονίζει πως οι τυποποιημένες 
διαδικασίες αξιολόγησης των δεικτών 
ασθενειών θα είναι το κλειδί για την 
ανακάλυψη φαρμάκων και για την 
ανάπτυξη αποτελεσματικότερης 
περίθαλψης των πασχόντων από 
Αλτσχάιμερ με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών·

Or. fr

Τροπολογία 105
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 ε (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4ε. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ιδρύσουν σε όλη την επικράτειά τους 
ειδικευμένα κέντρα και να τα εξοπλίσουν 
με τα κατάλληλα ιατρικά μηχανήματα 
(συγκεκριμένα μαγνητικούς τομογράφους 
των οποίων η συμβολή στην έρευνα των 
ανοιών είναι αναμφισβήτητη)·

Or. fr

Τροπολογία 106
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 στ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4στ. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
τα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με 
τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές 
άνοιας, ιδίως όσον αφορά τα 
ασυμπτωματικά στάδια και πριν από την 
έναρξη της αναπηρίας·

Or. en

Τροπολογία 107
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 ζ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4ζ. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, 
κατά την επεξεργασία σχεδίων δράσης 
στον τομέα της έρευνας, να λαμβάνουν 
υπόψη τους την ταχεία επέκταση της 
άνοιας και της νόσου του Αλτσχάιμερ και 
τις επιπτώσεις τους·

Or. ro

Τροπολογία 108
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 η (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4η. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν πολιτικές για μια καλύτερη 
πρόσβαση των ερευνητικών κονδυλίων 
στον τομέα της άνοιας και της νόσου του 
Αλτσχάιμερ, συμπεριλαμβανομένης της 
έρευνας στον τομέα της πρόληψης, σε 
επίπεδο ανάλογο προς τις οικονομικές 
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τους επιπτώσεις για την κοινωνία·

Or. ro

Τροπολογία 109
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει τη σημασία μιας 
πολυκλαδικής αντίληψης των τρόπων με 
τους οποίους η συνεργασία και ο 
συντονισμός των ερευνών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μπορούν να βελτιώσουν τις 
γνώσεις, τη διάγνωση, την αγωγή, την 
πρόληψη και την κοινωνική έρευνα προς 
το συμφέρον των ασθενών και των
οικείων τους και των νοσηλευτών τους· 
εκτιμά πως τα τεστ έγκαιρης διάγνωσης, 
η έρευνα για τους παράγοντες κινδύνου 
και τα κριτήρια έγκαιρης διάγνωσης είναι 
ζωτική· αποδίδει συνεπώς υψηλή 
προστιθέμενη αξία στη διενέργεια 
επιδημιολογικών και κλινικών μελετών 
ευρείας κλίμακας με διακρατική 
συνεργασία·

5. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
κατευθυντήριες γραμμές για το 
συντονισμό, τη συνεργασία των κρατών 
μελών και ερευνητικών κέντρων καθώς 
και την ανάπτυξη μιας καινοτόμου και 
πολυεπιστημονικής ευρωπαϊκής 
προσέγγισης και δικτύου έρευνας. Η 
μελέτες θα αφορούν την εφαρμογή νέων 
μεθόδων, και συγκεκριμένα σχετικά με 
θεραπείες με φάρμακα ή χωρίς φάρμακα, 
με εμβόλια, καθώς και την ποιότητα 
φροντίδας και ζωής των ασθενών και των 
νοσηλευτών η δε δημιουργία και μελέτη 
παρακολούθησης κοορτών καθώς και η
διενέργεια επιδημιολογικών και κλινικών 
μελετών ευρείας κλίμακας στο πλαίσιο 
διακρατικής συνεργασίας θα προσδώσει 
αναμφισβήτητα υψηλή προστιθέμενη 
αξία στην κατανόηση των μηχανισμών 
της ασθένειας του Αλτσχάιμερ,

Or. fr

Τροπολογία 110
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει τη σημασία μιας 5. επισημαίνει τη σημασία μιας 
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πολυκλαδικής αντίληψης των τρόπων με 
τους οποίους η συνεργασία και ο 
συντονισμός των ερευνών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μπορούν να βελτιώσουν τις 
γνώσεις, τη διάγνωση, την αγωγή, την 
πρόληψη και την κοινωνική έρευνα προς 
το συμφέρον των ασθενών και των οικείων 
τους και των νοσηλευτών τους· εκτιμά 
πως τα τεστ έγκαιρης διάγνωσης, η 
έρευνα για τους παράγοντες κινδύνου και 
τα κριτήρια έγκαιρης διάγνωσης είναι 
ζωτική· αποδίδει συνεπώς υψηλή 
προστιθέμενη αξία στη διενέργεια 
επιδημιολογικών και κλινικών μελετών 
ευρείας κλίμακας με διακρατική 
συνεργασία·

πολυκλαδικής αντίληψης των τρόπων με 
τους οποίους η συνεργασία και ο 
συντονισμός των ερευνών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μπορούν να βελτιώσουν τις 
γνώσεις, τη διάγνωση, την αγωγή, την 
πρόληψη και την κοινωνική έρευνα προς 
το συμφέρον των ασθενών και των οικείων 
τους και των νοσηλευτών τους·

Or. fr

Τροπολογία 111
Salvatore Tatarella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει τη σημασία μιας 
πολυκλαδικής αντίληψης των τρόπων με 
τους οποίους η συνεργασία και ο 
συντονισμός των ερευνών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μπορούν να βελτιώσουν τις 
γνώσεις, τη διάγνωση, την αγωγή, την 
πρόληψη και την κοινωνική έρευνα προς 
το συμφέρον των ασθενών και των οικείων 
τους και των νοσηλευτών τους· εκτιμά πως 
τα τεστ έγκαιρης διάγνωσης, η έρευνα για 
τους παράγοντες κινδύνου και τα 
κριτήρια έγκαιρης διάγνωσης είναι 
ζωτική· αποδίδει συνεπώς υψηλή 
προστιθέμενη αξία στη διενέργεια 
επιδημιολογικών και κλινικών μελετών 
ευρείας κλίμακας με διακρατική 
συνεργασία·

5. επισημαίνει τη σημασία μιας 
πολυκλαδικής αντίληψης των τρόπων με 
τους οποίους η συνεργασία και ο 
συντονισμός των ερευνών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μπορούν να βελτιώσουν τις 
γνώσεις, τη διάγνωση, την αγωγή, την 
πρόληψη και την κοινωνική έρευνα προς 
το συμφέρον των ασθενών και των οικείων 
τους και των νοσηλευτών τους· εκτιμά πως 
η έρευνα για την επικύρωση νέων 
διαγνωστικών κριτηρίων, την ανάπτυξη 
τεστ έγκαιρης ανίχνευσης και τον 
εντοπισμό παραγόντων κινδύνου σε ό,τι 
αφορά την πρόοδο της ασθένειας από το 
προ-ανοϊκό στάδιο στα προχωρημένα 
στάδια είναι ζωτική· αποδίδει συνεπώς 
υψηλή προστιθέμενη αξία στη διενέργεια 
επιδημιολογικών και κλινικών μελετών 
ευρείας κλίμακας με διακρατική 
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συνεργασία·

Or. it

Τροπολογία 112
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει τη σημασία μιας 
πολυκλαδικής αντίληψης των τρόπων με 
τους οποίους η συνεργασία και ο 
συντονισμός των ερευνών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μπορούν να βελτιώσουν τις 
γνώσεις, τη διάγνωση, την αγωγή, την 
πρόληψη και την κοινωνική έρευνα προς 
το συμφέρον των ασθενών και των οικείων 
τους και των νοσηλευτών τους· εκτιμά 
πως τα τεστ έγκαιρης διάγνωσης, η 
έρευνα για τους παράγοντες κινδύνου και 
τα κριτήρια έγκαιρης διάγνωσης είναι 
ζωτική· αποδίδει συνεπώς υψηλή 
προστιθέμενη αξία στη διενέργεια 
επιδημιολογικών και κλινικών μελετών 
ευρείας κλίμακας με διακρατική 
συνεργασία·

5. επισημαίνει τη σημασία μιας 
πολυκλαδικής αντίληψης των τρόπων με 
τους οποίους η συνεργασία και ο 
συντονισμός των ερευνών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μπορούν να βελτιώσουν τις 
γνώσεις, τη διάγνωση, την αγωγή, την 
πρόληψη και την κοινωνική έρευνα προς 
το συμφέρον των ασθενών και των οικείων 
τους και των νοσηλευτών τους· συνιστά τη 
συμμετοχή εκπροσώπων των ασθενών, 
οργανισμών περίθαλψης και φορέων 
παροχής ιατρικών υπηρεσιών στην 
ανωτέρω διεργασία·

Or. ro

Τροπολογία 113
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει τη σημασία μιας 
πολυκλαδικής αντίληψης των τρόπων με 
τους οποίους η συνεργασία και ο 
συντονισμός των ερευνών σε ευρωπαϊκό 

5. επισημαίνει τη σημασία μιας 
πολυκλαδικής αντίληψης των τρόπων με 
τους οποίους η συνεργασία και ο 
συντονισμός των ερευνών σε ευρωπαϊκό 
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επίπεδο μπορούν να βελτιώσουν τις 
γνώσεις, τη διάγνωση, την αγωγή, την 
πρόληψη και την κοινωνική έρευνα προς 
το συμφέρον των ασθενών και των 
οικείων τους και των νοσηλευτών τους· 
εκτιμά πως τα τεστ έγκαιρης διάγνωσης, η 
έρευνα για τους παράγοντες κινδύνου και 
τα κριτήρια έγκαιρης διάγνωσης είναι 
ζωτική· αποδίδει συνεπώς υψηλή 
προστιθέμενη αξία στη διενέργεια 
επιδημιολογικών και κλινικών μελετών 
ευρείας κλίμακας με διακρατική 
συνεργασία·

επίπεδο μπορούν να βελτιώσουν τις 
γνώσεις, τη διάγνωση, την αγωγή, την 
πρόληψη· εκτιμά πως τα τεστ έγκαιρης 
διάγνωσης, η έρευνα για τους παράγοντες 
κινδύνου και τα κριτήρια έγκαιρης 
διάγνωσης είναι ζωτική· αποδίδει συνεπώς 
υψηλή προστιθέμενη αξία στη διενέργεια 
επιδημιολογικών και κλινικών μελετών 
ευρείας κλίμακας με διακρατική 
συνεργασία·

Or. de

Τροπολογία 114
Justas Vincas Paleckis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει τη σημασία μιας 
πολυκλαδικής αντίληψης των τρόπων με 
τους οποίους η συνεργασία και ο 
συντονισμός των ερευνών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μπορούν να βελτιώσουν τις 
γνώσεις, τη διάγνωση, την αγωγή, την 
πρόληψη και την κοινωνική έρευνα προς 
το συμφέρον των ασθενών και των οικείων 
τους και των νοσηλευτών τους· εκτιμά πως 
τα τεστ έγκαιρης διάγνωσης, η έρευνα για 
τους παράγοντες κινδύνου και τα κριτήρια 
έγκαιρης διάγνωσης είναι ζωτική· αποδίδει 
συνεπώς υψηλή προστιθέμενη αξία στη 
διενέργεια επιδημιολογικών και κλινικών 
μελετών ευρείας κλίμακας με διακρατική 
συνεργασία·

5. επισημαίνει τη σημασία μιας 
πολυκλαδικής αντίληψης των τρόπων με 
τους οποίους η συνεργασία και ο 
συντονισμός των ερευνών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μπορούν να βελτιώσουν τις 
γνώσεις, τη διάγνωση, την αγωγή, την 
πρόληψη και την κοινωνική έρευνα προς 
το συμφέρον των ασθενών και των οικείων 
τους και των νοσηλευτών τους· εκτιμά πως 
τα τεστ έγκαιρης διάγνωσης, η έρευνα για 
τους παράγοντες κινδύνου και τα κριτήρια 
έγκαιρης διάγνωσης είναι ζωτική· αποδίδει 
συνεπώς υψηλή προστιθέμενη αξία στη 
διενέργεια επιδημιολογικών και κλινικών 
μελετών ευρείας κλίμακας με διακρατική 
συνεργασία· ενθαρρύνει τις 
φαρμακευτικές εταιρείες να εμπλακούν σε 
συνεργατικά σχέδια και να ανταλλάσσουν 
σε εθελοντική βάση περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη 
φαρμάκων για τη νόσο του Αλτσχάιμερ, 
προκειμένου να αποφευχθεί η δαπανηρή 
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επικάλυψη σε ερευνητικές προσπάθειες 
και να επιταχυνθεί το λανσάρισμα του 
φαρμάκου·

Or. en

Τροπολογία 115
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. Αναγνωρίζει πως είναι σημαντικό 
σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
στηρίξει 34 σχέδια για τις 
νευροεκφυλιστικές ασθένειες κόστους 159 
εκατ. ευρώ, φρονεί ωστόσο ότι είναι 
αναγκαίο στο πλαίσιο του επερχόμενου 
8ου ΠΠΕΤΑ να διορθωθεί ο 
κατακερματισμένος χαραχτήρας της 
έρευνας, και συγκεκριμένα για το 
Αλτσχάιμερ, και ότι είναι σκόπιμο να 
επικεντρωθεί το ενδιαφέρον σε ορισμένα 
μεγάλα σχέδια συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που αφορούν ανεπαρκώς 
διερευνημένους τομείς μη 
φαρμακευτικών, συμπεριφορικών και 
γνωστικών θεραπειών·

Or. fr

Τροπολογία 116
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. εκτιμά πως τα τεστ έγκαιρης 
διάγνωσης, η έρευνα για τους παράγοντες 
κινδύνου και τα κριτήρια έγκαιρης 
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διάγνωσης είναι ζωτική· αποδίδει 
συνεπώς υψηλή προστιθέμενη αξία στη 
διενέργεια επιδημιολογικών και κλινικών 
μελετών ευρείας κλίμακας με διακρατική 
συνεργασία· εκτιμά ως εξίσου σημαντική 
την Ευρωπαϊκή Έρευνα για την 
Κατάσταση της Υγείας που, μέσω 
ενδιαμέσων γνωστικών τεστ, θα είναι σε 
θέση να παρέχει πληροφορίες ως προς 
την επέκταση του αριθμού των ατόμων 
που παρουσιάζουν πρώιμες γνωστικές 
δυσλειτουργίες·

Or. ro

Τροπολογία 117
Nessa Childers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να λάβουν 
υπόψη τις ειδικές ανάγκες των γυναικών, 
οι οποίες αποτελούν τον διπλάσιο αριθμό 
πασχόντων, και ένα δυσανάλογο αριθμό 
νοσηλευτών, στους τομείς της ιατρικής 
και κοινωνικής έρευνας, της υγείας, της 
απασχόλησης και των κοινωνικών 
πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 118
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 δ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5δ. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 



PE452.652v02-00 62/99 AM\838986EL.doc

EL

μακροπρόθεσμες πολιτικές και 
μακροπρόθεσμα σχέδια δράσης στους 
τομείς της περίθαλψης και της 
πρόληψης, που να προβλέπουν και να 
προλαμβάνουν τις κοινωνικές και 
δημογραφικές τάσεις και να εστιάζονται 
στην υποστήριξη που προσφέρουν στην 
οικογένεια του ασθενούς εκείνοι που τον 
φροντίζουν, παρέχοντας έτσι κοινωνική 
προστασία στα ευπαθή άτομα που 
πάσχουν από άνοια·

Or. ro

Τροπολογία 119
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5ε. τονίζει τη σημασία της πρόληψης της 
νόσου του Αλτσχάιμερ, ενθαρρύνοντας 
έναν υγιεινό τρόπο ζωής, 
συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής 
και κοινωνικής δραστηριότητας, και 
προάγοντας την καλή διατροφή και τη 
φυσική άσκηση·

Or. en

Τροπολογία 120
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια 
"Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα" που 
θα καθορίζει τις μεσομακροπρόθεσμες 
ερευνητικές ανάγκες και στόχους στο 

6. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα 
στρατηγικό σχέδιο δράσης που θα 
καθορίζει τις μεσομακροπρόθεσμες 
ερευνητικές ανάγκες και στόχους στο 



AM\838986EL.doc 63/99 PE452.652v02-00

EL

πεδίο των νευροεκφυλιστικών νόσων, 
ιδίως του Αλτσχάιμερ· εκτιμά πως η εν 
λόγω στρατηγική ατζέντα θα πρέπει
αναπτυχθεί περισσότερο προς την 
κατεύθυνση ενός προγράμματος 
εφαρμογής που θα ορίζει τις 
προτεραιότητες και τα 
χρονοδιαγράμματα και θα διευκρινίζει τις 
δράσεις, τα μέσα και τους πόρους που θα 
απαιτηθούν για την εφαρμογή της·

πεδίο των νευροεκφυλιστικών νόσων, 
ιδίως του Αλτσχάιμερ· Αυτά τα σχέδια 
δράσης πρέπει να επενδύσουν στην 
ενίσχυση του δυναμικού των νέων 
ερευνητών και να στηρίξουν καινοτόμες 
μεθόδους έρευνας μέσα από τη 
συνεργασία δημόσιο και ιδιωτικού τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 121
Antonyia Parvanova, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια 
"Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα" που θα 
καθορίζει τις μεσομακροπρόθεσμες 
ερευνητικές ανάγκες και στόχους στο 
πεδίο των νευροεκφυλιστικών νόσων, 
ιδίως του Αλτσχάιμερ· εκτιμά πως η εν 
λόγω στρατηγική ατζέντα θα πρέπει 
αναπτυχθεί περισσότερο προς την 
κατεύθυνση ενός προγράμματος 
εφαρμογής που θα ορίζει τις 
προτεραιότητες και τα χρονοδιαγράμματα 
και θα διευκρινίζει τις δράσεις, τα μέσα και 
τους πόρους που θα απαιτηθούν για την 
εφαρμογή της·

6. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια 
"Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα" που θα 
καθορίζει τις μεσομακροπρόθεσμες 
ερευνητικές ανάγκες και στόχους στο 
πεδίο των νευροεκφυλιστικών νόσων, 
συμπεριλαμβανομένων των αναγκών για 
την εξασφάλιση περίθαλψης, ιδίως στον 
τομέα του Αλτσχάιμερ· εκτιμά πως η εν 
λόγω στρατηγική ατζέντα θα πρέπει 
αναπτυχθεί περισσότερο προς την 
κατεύθυνση ενός προγράμματος 
εφαρμογής που θα ορίζει τις 
προτεραιότητες και τα χρονοδιαγράμματα 
και θα διευκρινίζει τις δράσεις, τα μέσα και 
τους πόρους που θα απαιτηθούν για την 
εφαρμογή της·

Or. en
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Τροπολογία 122
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια 
"Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα" που θα 
καθορίζει τις μεσομακροπρόθεσμες 
ερευνητικές ανάγκες και στόχους στο 
πεδίο των νευροεκφυλιστικών νόσων, 
ιδίως του Αλτσχάιμερ· εκτιμά πως η εν 
λόγω στρατηγική ατζέντα θα πρέπει 
αναπτυχθεί περισσότερο προς την 
κατεύθυνση ενός προγράμματος 
εφαρμογής που θα ορίζει τις 
προτεραιότητες και τα χρονοδιαγράμματα 
και θα διευκρινίζει τις δράσεις, τα μέσα και 
τους πόρους που θα απαιτηθούν για την 
εφαρμογή της·

6. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια 
"Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα" που θα 
καθορίζει τις μεσομακροπρόθεσμες 
ερευνητικές ανάγκες και στόχους στο 
πεδίο των νευροεκφυλιστικών νόσων, 
ιδίως του Αλτσχάιμερ· εκτιμά πως η εν 
λόγω στρατηγική ατζέντα θα πρέπει 
αναπτυχθεί περισσότερο προς την 
κατεύθυνση ενός προγράμματος 
εφαρμογής που θα ορίζει τις 
προτεραιότητες και τα χρονοδιαγράμματα 
και θα διευκρινίζει τις δράσεις, τα μέσα και 
τους πόρους που θα απαιτηθούν για την 
εφαρμογή της· συνιστά την ενθάρρυνση 
της ανάπτυξης κέντρων αριστείας για 
ειδικούς ερευνητικούς τομείς και την 
εμπλοκή σε αυτά εκπροσώπων ασθενών, 
οργανώσεων νοσηλευτών και παρόχων 
δημόσιας/ιδιωτικής υγειονομικής 
περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 123
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν 
με την Επιτροπή για τη διερεύνηση 
πιθανών πρωτοβουλιών για την παροχή 
βοήθειας στα κράτη μέλη κατά την 
ανάπτυξη και εφαρμογή του κοινού 
ερευνητικού θεματολογίου·
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Or. en

Τροπολογία 124
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. καλεί τα κράτη μέλη να 
επεξεργασθούν σχέδια δράσης για τη 
βελτίωση της ευεξίας και της ποιότητας 
ζωής των ασθενών που πάσχουν από τη 
νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές 
άνοιας, καθώς και των οικογενειών τους·

Or. ro

Τροπολογία 125
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
να υποστηρίξουν στο μέτρο του δυνατού 
το Παρατηρητήριο Ερευνών για την 
Άνοια της Οργάνωσης Alzheimer Europe, 
ως χρήσιμο εργαλείο για τη διάδοση 
βέλτιστών πρακτικών και ερευνητικών 
αποτελεσμάτων σε ασθενείς και στους 
νοσηλευτές τους·

Or. en

Τροπολογία 126
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει τη σημασία της έρευνας 
ως προς τη σχέση της διαδικασίας 
γήρανσης με την άνοια και της άνοιας και 
της κατάθλιψης με τους ηλικιωμένους· 
προτρέπει ακόμη τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν ερευνητικά προγράμματα 
που να δίνουν μεγάλη σημασία στις 
επιλογές και τις προοπτικές του ίδιου του 
ασθενή·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 127
Justas Vincas Paleckis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει τη σημασία της έρευνας ως 
προς τη σχέση της διαδικασίας γήρανσης 
με την άνοια και της άνοιας και της 
κατάθλιψης με τους ηλικιωμένους· 
προτρέπει ακόμη τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν ερευνητικά προγράμματα που 
να δίνουν μεγάλη σημασία στις επιλογές 
και τις προοπτικές του ίδιου του ασθενή·

7. επισημαίνει τη σημασία της έρευνας ως 
προς τη σχέση της διαδικασίας γήρανσης 
με την άνοια, της άνοιας και της 
κατάθλιψης με τους ηλικιωμένους, και των 
διαφορών του φύλου και των διαφόρων 
μορφών άνοιας· προτρέπει ακόμη τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν ερευνητικά 
προγράμματα που να δίνουν μεγάλη 
σημασία στις επιλογές και τις προοπτικές 
του ίδιου του ασθενή·

Or. en

Τροπολογία 128
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7



AM\838986EL.doc 67/99 PE452.652v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει τη σημασία της έρευνας ως 
προς τη σχέση της διαδικασίας γήρανσης 
με την άνοια και της άνοιας και της 
κατάθλιψης με τους ηλικιωμένους· 
προτρέπει ακόμη τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν ερευνητικά προγράμματα που 
να δίνουν μεγάλη σημασία στις επιλογές 
και τις προοπτικές του ίδιου του ασθενή·

7. επισημαίνει τη σημασία της έρευνας ως 
προς τη σχέση της διαδικασίας γήρανσης 
με την άνοια και της άνοιας και της 
κατάθλιψης με τους ηλικιωμένους· 
προτρέπει τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
ερευνητικά προγράμματα που να δίνουν 
μεγάλη σημασία στις επιλογές και τις 
προοπτικές του ίδιου του ασθενή και να 
διατυπώνουν συστάσεις με επίκεντρο τις 
αρχές της αξιοπρέπειας και της 
κοινωνικής ένταξης, προάγοντας έτσι την 
αυτονομία και την αυτοδιάθεση των 
ατόμων με άνοια·

Or. en

Τροπολογία 129
Paolo Bartolozzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει τη σημασία της έρευνας ως 
προς τη σχέση της διαδικασίας γήρανσης 
με την άνοια και της άνοιας και της 
κατάθλιψης με τους ηλικιωμένους· 
προτρέπει ακόμη τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν ερευνητικά προγράμματα που 
να δίνουν μεγάλη σημασία στις επιλογές 
και τις προοπτικές του ίδιου του ασθενή·

7. επισημαίνει τη σημασία της έρευνας ως 
προς τη σχέση της διαδικασίας γήρανσης 
με την άνοια και της άνοιας και της 
κατάθλιψης με τους ηλικιωμένους· 
προτρέπει ακόμη τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν προγράμματα ειδικής 
υγειονομικής υποστήριξης και ερευνητικά 
προγράμματα στον ίδιο τομέα που να 
δίνουν προτεραιότητα στον πλήρη 
σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
του ασθενή·

Or. it
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Τροπολογία 130
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει τη σημασία της έρευνας ως 
προς τη σχέση της διαδικασίας γήρανσης 
με την άνοια και της άνοιας και της 
κατάθλιψης με τους ηλικιωμένους· 
προτρέπει ακόμη τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν ερευνητικά προγράμματα που 
να δίνουν μεγάλη σημασία στις επιλογές 
και τις προοπτικές του ίδιου του ασθενή·

7. τονίζει τη σπουδαιότητα της έρευνας 
όσον αφορά τη σχέση, καθώς και τη 
διάκριση μεταξύ της διαδικασίας 
γήρανσης και της άνοιας και μεταξύ άνοιας 
και κατάθλιψης στους ηλικιωμένους· 
προτρέπει ακόμη τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν ερευνητικά προγράμματα που 
να δίνουν μεγάλη σημασία στις επιλογές 
και τις προοπτικές του ίδιου του ασθενή·

Or. en

Τροπολογία 131
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει τη σημασία της έρευνας ως 
προς τη σχέση της διαδικασίας γήρανσης 
με την άνοια και της άνοιας και της 
κατάθλιψης με τους ηλικιωμένους· 
προτρέπει ακόμη τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν ερευνητικά προγράμματα που 
να δίνουν μεγάλη σημασία στις επιλογές 
και τις προοπτικές του ίδιου του ασθενή·

7. επισημαίνει τη σημασία της έρευνας ως 
προς τη σχέση της διαδικασίας γήρανσης 
με τις διαταραχές της μνήμης και μεταξύ 
των διαταραχών της μνήμης και της 
κατάθλιψης με τους ηλικιωμένους· 
προτρέπει ακόμη τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν ερευνητικά προγράμματα που 
να δίνουν μεγάλη σημασία στις επιλογές 
και τις προοπτικές του ίδιου του ασθενή, 
αξιοπρέπεια, προοπτική και δικαίωμα να 
αποφασίζει και να επιλέγει σχετικά με τη 
θεραπεία και την περίθαλψη που του 
εξασφαλίζεται·

Or. en
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Τροπολογία 132
Paolo Bartolozzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 a. καλεί τα κράτη μέλη να αφιερώσουν 
τους δέοντες πόρους στην υγειονομική 
υποστήριξη των ασθενών που πάσχουν 
από τις συγκεκριμένες νόσους, όπως και 
στην ανταλλαγή πληροφοριών και στη 
δικτυακή εγγραφή των αποτελεσμάτων 
που επιτυγχάνονται στον τομέα αυτό·

Or. it

Τροπολογία 133
Paolo Bartolozzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. τονίζει τη σημασία της κατ΄οίκον 
νοσηλείας των ασθενών και των 
ηλικιωμένων όπως και τη θεμελιώδη 
συμβολή των οργανώσεων μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των 
οργανώσεων εθελοντών σε ό,τι αφορά την 
υποστήριξη των ασθενών που πάσχουν 
από Αλτσχάιμερ και άλλες ανοϊκές 
νόσους· προτρέπει τα κράτη μέλη να 
καθιερώσουν μορφές σύμπραξης με αυτές 
τις οργανώσεις, προσφέροντας 
υποστήριξη στις δραστηριότητές τους· 
καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν το 
ρόλο της ανεπίσημης νοσηλείας που 
παρέχουν τα μέλη της οικογένειας του 
ασθενή που πάσχει από τις συγκεκριμένες 
νόσους·

Or. it
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Τροπολογία 134
Daciana Octavia Sârbu, Glenis Willmott, Linda McAvan, Nessa Childers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. τονίζει την ανάγκη για ενέργειες οι 
οποίες δεν εστιάζονται απλώς στη 
θεραπεία του Αλτσχάιμερ με βάση τα 
φάρμακα όταν η νόσος έχει εκδηλωθεί, 
αλλά και σε προληπτικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της δίαιτας και 
της διατροφής, προκειμένου να μειωθούν 
οι πιθανότητες για την ανάπτυξη του 
Αλτσχάιμερ· ζητεί εκτεταμένη έρευνα 
σχετικά με τα αποτελέσματα της δίαιτας 
και της διατροφής για το Αλτσχάιμερ, 
καθώς και την παροχή συμβουλών, 
συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για το 
θέμα της διατροφής, με στόχο να 
παρεμποδιστεί η ανάπτυξη της νόσου και 
να διαδοθούν στο κοινό μέσω 
εκστρατειών ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 135
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7δ. υπογραμμίζει ότι για να γίνουν 
κατανοητές οι ψυχολογικές και 
κοινωνικές πτυχές της άνοιας χρειάζεται 
να πραγματοποιηθεί έρευνα στις 
οικονομίες της υγείας, στις κοινωνικές 
και ανθρωπιστικές επιστήμες και σε μη 
φαρμακολογικές προσεγγίσεις·
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Or. en

Τροπολογία 136
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7ε. θεωρεί ότι η διάγνωση έγκαιρων 
συμπτωμάτων διαταραχών της μνήμης 
θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους 
κομβικούς τομείς στον τομέα της 
επαγγελματικής υγειονομικής 
περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 137
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 στ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7στ. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο 
και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη 
δυνατότητα επεξεργασίας προδιαγραφών 
ασφαλείας που θα ισχύουν για τα 
ειδικευμένα ιδρύματα περίθαλψης 
ηλικιωμένων, για τις κοινότητες στις 
οποίες αυτοί ανήκουν και για τις 
περιπτώσεις κατ΄οίκον περίθαλψης·

Or. ro

Τροπολογία 138
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές για την
κατάρτιση του προσωπικού που 
εργάζεται υπό οιαδήποτε ιδιότητα με 
ασθενείς Αλτσχάιμερ (ιατρικά και
παραϊατρικά επαγγέλματα), και για την 
κατάρτιση των οικογενειακών
νοσηλευτών, ώστε να διασφαλιστεί η 
σωστή και αποτελεσματική χρήση των 
υπαρχόντων πόρων·

8. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
δημιουργία επίσημων επαγγελμάτων, 
ειδικευμένων και αναγνωρισμένων, για
την περίθαλψη και φροντίδα των 
ασθενών Αλτσχάιμερ (ιατρικά, 
παραϊατρικά και κοινωνικά επαγγέλματα), 
και για την κατάρτιση και 
παρακολούθηση των νοσηλευτών, και 
συγκεκριμένα σ' ό, τι αφορά τις τεχνικές 
περίθαλψης, μη λεκτικής επικοινωνίας, 
διαχείρισης του στρες και διατήρησης 
της σχέσης με τον υπό φροντίδα ασθενή·

Or. fr

Τροπολογία 139
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει
κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση 
του προσωπικού που εργάζεται υπό 
οιαδήποτε ιδιότητα με ασθενείς 
Αλτσχάιμερ (ιατρικά και παραϊατρικά 
επαγγέλματα), και για την κατάρτιση των 
οικογενειακών νοσηλευτών, ώστε να 
διασφαλιστεί η σωστή και αποτελεσματική 
χρήση των υπαρχόντων πόρων·

8. καλεί τα κράτη μέλη, σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, να 
εκδώσουν κοινές κατευθυντήριες γραμμές 
για την κατάρτιση του προσωπικού που 
εργάζεται υπό οιαδήποτε ιδιότητα με 
ασθενείς Αλτσχάιμερ (ιατρικά και 
παραϊατρικά επαγγέλματα), και για την 
κατάρτιση των οικογενειακών 
νοσηλευτών, ώστε να διασφαλιστεί η 
σωστή και αποτελεσματική χρήση των 
υπαρχόντων πόρων, ειδικότερα με τη 
στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου·

Or. en
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Τροπολογία 140
János Áder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση 
του προσωπικού που εργάζεται υπό 
οιαδήποτε ιδιότητα με ασθενείς 
Αλτσχάιμερ (ιατρικά και παραϊατρικά 
επαγγέλματα), και για την κατάρτιση των 
οικογενειακών νοσηλευτών, ώστε να 
διασφαλιστεί η σωστή και αποτελεσματική 
χρήση των υπαρχόντων πόρων·

8. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση 
του προσωπικού που εργάζεται υπό 
οιαδήποτε ιδιότητα με ασθενείς 
Αλτσχάιμερ (ιατρικά και παραϊατρικά 
επαγγέλματα), και για την κατάρτιση των 
οικογενειακών νοσηλευτών, ώστε να 
διασφαλιστεί η σωστή και αποτελεσματική 
χρήση των υπαρχόντων πόρων, με σκοπό 
επίσης -λόγω της σοβαρότητας του 
προβλήματος- να λάβουν υποστήριξη, 
μέσω διαγωνισμών, τα ιδρύματα εκείνα 
των κρατών μελών που προσφέρουν 
εκπαίδευση ειδικότητας σε προσωπικό 
εργαζόμενο με ασθενείς πάσχοντες από 
άνοια και Αλτσχάιμερ·

Or. hu

Τροπολογία 141
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
κατάρτιση του προσωπικού που εργάζεται 
υπό οιαδήποτε ιδιότητα με ασθενείς 
Αλτσχάιμερ (ιατρικά και παραϊατρικά 
επαγγέλματα), και για την κατάρτιση των 
οικογενειακών νοσηλευτών, ώστε να 
διασφαλιστεί η σωστή και αποτελεσματική 
χρήση των υπαρχόντων πόρων·

8. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
συστάσεις για την κατάρτιση του 
προσωπικού που εργάζεται υπό οιαδήποτε 
ιδιότητα με ασθενείς Αλτσχάιμερ (ιατρικά 
και παραϊατρικά επαγγέλματα), και για την 
κατάρτιση των οικογενειακών νοσηλευτών 
και άλλων ανεπίσημων νοσηλευτών, ώστε 
να διασφαλιστεί η σωστή και 
αποτελεσματική χρήση των υπαρχόντων 
πόρων·
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Or. cs

Τροπολογία 142
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση 
του προσωπικού που εργάζεται υπό 
οιαδήποτε ιδιότητα με ασθενείς 
Αλτσχάιμερ (ιατρικά και παραϊατρικά 
επαγγέλματα), και για την κατάρτιση των 
οικογενειακών νοσηλευτών, ώστε να 
διασφαλιστεί η σωστή και αποτελεσματική 
χρήση των υπαρχόντων πόρων·

8. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση 
του προσωπικού που εργάζεται υπό 
οιαδήποτε ιδιότητα με ασθενείς με 
διαταραχές της μνήμης (ιατρικά και
παραϊατρικά επαγγέλματα), και για την 
κατάρτιση των οικογενειακών 
νοσηλευτών, ώστε να διασφαλιστεί η 
σωστή και αποτελεσματική χρήση των 
υπαρχόντων πόρων· επισημαίνει ότι 
κλιμακώνεται ταχέως η ανάγκη άτομα με 
δεξιότητες να εργάζονται με άτομα που 
πάσχουν από διαταραχές της μνήμης·

Or. en

Τροπολογία 143
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση 
του προσωπικού που εργάζεται υπό 
οιαδήποτε ιδιότητα με ασθενείς 
Αλτσχάιμερ (ιατρικά και παραϊατρικά 
επαγγέλματα), και για την κατάρτιση των 
οικογενειακών νοσηλευτών, ώστε να 
διασφαλιστεί η σωστή και αποτελεσματική 
χρήση των υπαρχόντων πόρων·

8. καλεί τα κράτη μέλη να εκδώσουν
κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση 
του προσωπικού που εργάζεται υπό 
οιαδήποτε ιδιότητα με ασθενείς 
Αλτσχάιμερ (ιατρικά και παραϊατρικά 
επαγγέλματα), και για την κατάρτιση των 
οικογενειακών νοσηλευτών, ώστε να 
διασφαλιστεί η σωστή και αποτελεσματική 
χρήση των υπαρχόντων πόρων·
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Or. en

Τροπολογία 144
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση 
του προσωπικού που εργάζεται υπό 
οιαδήποτε ιδιότητα με ασθενείς 
Αλτσχάιμερ (ιατρικά και παραϊατρικά 
επαγγέλματα), και για την κατάρτιση των 
οικογενειακών νοσηλευτών, ώστε να 
διασφαλιστεί η σωστή και αποτελεσματική 
χρήση των υπαρχόντων πόρων·

8. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει , σε 
συνεργασία με τα ερευνητικά ιδρύματα, 
κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση 
του προσωπικού που εργάζεται υπό 
οιαδήποτε ιδιότητα με ασθενείς 
Αλτσχάιμερ (ιατρικά και παραϊατρικά 
επαγγέλματα), και για την κατάρτιση των 
οικογενειακών νοσηλευτών, ώστε να 
διασφαλιστεί η σωστή και αποτελεσματική 
χρήση των υπαρχόντων πόρων·

Or. de

Τροπολογία 145
Nessa Childers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, 
καθώς και τους ίδιους τους εργοδότες και 
τους φορείς λήψης αποφάσεων, να 
συμπεριλάβουν τη "διάσταση της 
άνοιας" σε ευέλικτες ευρωπαϊκές 
πολιτικές σχετικά με την εργασία, τις 
συντάξεις και τη συνταξιοδότηση, καθώς 
και στο πλαίσιο δράσης για ηλικιωμένους 
στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ψυχική 
Υγεία και την Ευεξία· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να θεωρήσουν την επίσημη 
αμειβόμενη άδεια των νοσηλευτών 
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παρόμοια με την ισχύουσα αμειβόμενη 
γονική άδεια·

Or. en

Τροπολογία 146
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συνεκτιμήσουν τη "διάσταση της 
άνοιας" σε ευέλικτες πολιτικές για την 
εργασία προκειμένου να συνδράμουν 
άτυπους νοσηλευτές ασθενών της νόσου 
του Αλτσχάιμερ·

Or. en

Τροπολογία 147
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
ευκαιρίες που προσφέρονται από τις 
στρατηγικές της ΕΕ 2020 "Μία νέα 
ατζέντα για θέσεις εργασίας" και "Νέες 
δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας" 
προκειμένου να ενισχυθεί η μελλοντική 
ικανότητα του εργατικού δυναμικού που 
ασχολείται με τη φροντίδα ατόμων που 
πάσχουν από το Αλτσχάιμερ και άλλες 
μορφές άνοιας· νέες εξειδικευμένες θέσεις 
εργασίας πρέπει να προωθηθούν σε όλη 
την Ευρώπη με στόχο τη φροντίδα ενός 
ολοένα και μεγαλύτερου εξαρτώμενου 
γηράσκοντος πληθυσμού·
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Τροπολογία 148
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει πως ή πρόσφατη πρόοδος στους 
τομείς της απεικονιστικής και των 
βιολογικών δεικτών έδειξε πως η νόσος 
του Αλτσχάιμερ αναπτύσσεται ως 
αποτέλεσμα εναπόθεσης στον εγκέφαλο 
πεπτιδίου αμυλοειδούς-βήτα, μιας μικρής 
νευροτοξικής πρωτεΐνης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 149
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει πως ή πρόσφατη πρόοδος στους 
τομείς της απεικονιστικής και των 
βιολογικών δεικτών έδειξε πως η νόσος
του Αλτσχάιμερ αναπτύσσεται ως 
αποτέλεσμα εναπόθεσης στον εγκέφαλο 
πεπτιδίου αμυλοειδούς-βήτα, μιας μικρής 
νευροτοξικής πρωτεΐνης·

9. τονίζει πως ή πρόσφατη πρόοδος στους 
τομείς της απεικονιστικής και των 
βιολογικών δεικτών ανοίγει νέους δρόμους 
έρευνας ως προς τις αιτίες και τους 
μηχανισμούς που δρουν στη νόσο του 
Αλτσχάιμερ, και τείνει να πιστέψει ότι 
ορισμένα είδη πρωτεϊνών (αμυλοειδής-
βήτα, ταου) έχουν σχέση με την εμφάνιση 
και εξέλιξη αυτής της ασθένειας·

Or. fr
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Τροπολογία 150
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει πως ή πρόσφατη πρόοδος στους 
τομείς της απεικονιστικής και των 
βιολογικών δεικτών έδειξε πως η νόσος
του Αλτσχάιμερ αναπτύσσεται ως 
αποτέλεσμα εναπόθεσης στον εγκέφαλο
πεπτιδίου αμυλοειδούς-βήτα, μιας μικρής 
νευροτοξικής πρωτεΐνης·

9. τονίζει πως ή πρόσφατη πρόοδος στους 
τομείς της απεικονιστικής και των 
βιολογικών δεικτών ανοίγει το δρόμο του
εντοπισμού σιωπηρών μοριακών 
διαδικασιών και πρώιμων σημαδιών της 
νόσου του Αλτσχάιμερ μέσω, για 
παράδειγμα, ενός ιχνηθέτη που μελετάται 
σήμερα και με τον οποίο μπορούν να 
γίνουν ορατές στον εγκέφαλο οι 
αμυλοειδείς πλάκες, μια από τις δυο 
βλάβες που συνδέονται με αυτή τη νόσο·

Or. fr

Τροπολογία 151
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. αναγνωρίζει το ζωτικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οικογένειες, νοσηλευτές 
και κοινότητες στο να καταστήσουν 
δυνατή τη συνειδητοποίηση των 
δυνατοτήτων τους εκ μέρους των 
πασχόντων ασθενών και ζητεί από τα 
κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη ζωή που 
αφορά την οικογένεια, τους νοσηλευτές 
και την κοινότητα·

Or. en
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Τροπολογία 152
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει τη σημασία της ψυχολογικής 
υποστήριξης των ασθενειών και των 
οικογενειών τους· τονίζει τη σημασία του 
συνδυασμού της ψυχολογικής 
αντιμετώπισης της γήρανσης με τα 
αποτελέσματα της ιατρικής και 
βιοϊατρικής έρευνας·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 153
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει τη σημασία της ψυχολογικής 
υποστήριξης των ασθενειών και των 
οικογενειών τους· τονίζει τη σημασία του 
συνδυασμού της ψυχολογικής 
αντιμετώπισης της γήρανσης με τα 
αποτελέσματα της ιατρικής και βιοϊατρικής 
έρευνας·

10. τονίζει τη σημασία της ψυχολογικής 
υποστήριξης των ασθενειών και των 
οικογενειών τους· τονίζει τη σημασία του 
συνδυασμού της ψυχολογικής 
αντιμετώπισης της γήρανσης με τα 
αποτελέσματα της ιατρικής και βιοϊατρικής 
έρευνας· τονίζει την ανάγκη έρευνας 
στους τομείς της οικονομίας της υγείας, 
των κοινωνικο-ανθρωπιστικών πτυχών 
και στις μορφές μη φαρμακευτικής 
αντιμετώπισης στις οποίες εκείνο που 
ενδιαφέρει είναι η κατανόηση των 
ψυχολογικών, οικονομικών και 
κοινωνικών πτυχών της άνοιας και η 
προώθηση της χρήσης των υφισταμένων 
τεχνολογιών (τηλε-ιατρική, ITC, 
υποστηρικτικές τεχνολογίες κ.λπ.)·

Or. ro
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Τροπολογία 154
Nessa Childers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. συνιστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εξετάσει πως είναι δυνατόν να 
επεκταθούν ενωσιακές πρωτοβουλίες 
στον τομέα των δικαιωμάτων των 
ατόμων με άνοια, συμπεριλαμβανομένης 
της χρήσης προηγμένων οδηγιών 
(διαθήκες) και του ζητήματος των 
συστημάτων δικαιωμάτων επιμέλειας·

Or. en

Τροπολογία 155
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν την περίπτωση να περιοριστεί 
η χρήση αντιψυχωτικών φαρμάκων στα 
σχέδια δράσης τους για την παροχή 
βοήθειας σε πάσχοντες από το 
Αλτσχάιμερ, δεδομένου ότι ενώ τα εν 
λόγω φάρμακα συνταγογραφούνται επί 
του παρόντος ευρέως για την 
καταπολέμηση των συνεπειών της 
άνοιας, έχει αποδειχθεί ότι το ευεργετικό 
τους αποτέλεσμα είναι περιορισμένο και 
ότι, επιπλέον, συμβάλουν σε υπερβολικό 
αριθμό θανάτων κάθε χρόνο λόγω της 
συνταγογράφησής τους·

Or. en
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Τροπολογία 156
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. τονίζει με έμφαση ότι η αξιοπρέπεια 
των ατόμων με Αλτσχάιμερ θα πρέπει να 
διατηρηθεί και το στίγμα και οι 
διακρίσεις εναντίον τους θα πρέπει να 
εξαλειφθούν· κατά συνέπεια, ζητεί από τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν κοινωνικές 
και υγειονομικές πολιτικές οι οποίες θα 
συνεκτιμούν κομβικά θέματα όπως η 
πρόσβαση στην περίθαλψη και η 
χρηματοδότηση της υγειονομικής 
περίθαλψης, καθώς και βασικά 
ανθρώπινα δικαιώματα, με τελικό στόχο 
να αποτραπεί η απομόνωση των ασθενών 
με Αλτσχάιμερ και των οικογενειών τους 
και να διευκολυνθεί η κοινωνική τους 
ένταξη·

Or. en

Τροπολογία 157
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 δ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10δ. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη 
μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα 
συνεκτίμησης της "ανοϊκής διάστασης" 
κατά την επεξεργασία των ευρωπαϊκών 
πολιτικών για τα ευέλικτα ωράρια 
εργασίας, των εξ ίσου ευέλικτων 
ευρωπαϊκών συνταξιοδοτικών πολιτικών 
και στο πλαίσιο των δράσεων του 
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Ευρωπαϊκού Συμφώνου Διανοητικής 
Υγείας και Ευεξίας που αφορούν τους 
ηλικιωμένους·

Or. ro

Τροπολογία 158
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10ε. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξουν 
νέες πρωτοβουλίες για να διευκολυνθεί η 
διάδοση πληροφοριών και στρατηγικών 
πρόσβασης στην αγορά για καινοτόμες 
θεραπείες και διαγνωστικές εξετάσεις με 
σκοπό να αντιμετωπισθούν οι τρέχουσες 
ανεκπλήρωτες ανάγκες ασθενών με τη 
νόσου του Αλτσχάιμερ·

Or. en

Τροπολογία 159
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν υπηρεσίες με κεντρική 
αποστολή τη μέγιστη δυνατή κάλυψη και 
τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης όλων των 
ανοϊκών, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, 
περιουσίας, αναπηρίας, αγροτικής ή 
αστικής κατοικίας·

11. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν υπηρεσίες με κεντρική 
αποστολή τη μέγιστη δυνατή κάλυψη και 
τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης όλων των 
ανοϊκών, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, 
περιουσίας, αναπηρίας, αγροτικής ή 
αστικής κατοικίας· θεωρεί σημαντικό, 
κατά το σχεδιασμό και την περαιτέρω 
ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών, να 
δοθεί έμφαση στην υποστήριξη της 
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κατ΄οίκον νοσηλείας, της κατ΄οίκον 
επίσκεψης ή των εξατομικευμένων 
υπηρεσιών, και ειδικότερα να δοθεί 
έμφαση στην υποστήριξη των 
ανεπίσημων νοσηλευτών που φροντίζουν 
τον ασθενή· επισημαίνει τη δυνατότητα 
αξιοποίησης των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας (τηλε-
ιατρική) για την υποστήριξη των 
ασθενών και των νοσηλευτών τους ως 
εναλλακτική λύση αντί της ιδρυματικής 
μέριμνας·

Or. cs

Τροπολογία 160
Nessa Childers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν υπηρεσίες με κεντρική 
αποστολή τη μέγιστη δυνατή κάλυψη και 
τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης όλων των 
ανοϊκών, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, 
περιουσίας, αναπηρίας, αγροτικής ή 
αστικής κατοικίας·

11. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν υπηρεσίες με κεντρική 
αποστολή τη μέγιστη δυνατή κάλυψη και 
τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης όλων των 
ανοϊκών, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, 
περιουσίας, αναπηρίας, αγροτικής ή 
αστικής κατοικίας· προτρέπει τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν δράση για να 
εξαλείψουν αυτούς τους παράγοντες που 
επηρεάζουν άνισα την υγεία του 
πληθυσμού με τρόπο που είναι δυνατόν 
να αποφευχθεί· ενθαρρύνει την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν περαιτέρω τη συλλογή 
δεδομένων σχετικά με τις ανισότητες 
στον τομέα της υγείας·

Or. en
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Τροπολογία 161
János Áder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν υπηρεσίες με κεντρική 
αποστολή τη μέγιστη δυνατή κάλυψη και 
τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης όλων των 
ανοϊκών, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, 
περιουσίας, αναπηρίας, αγροτικής ή 
αστικής κατοικίας·

11. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν υπηρεσίες με κεντρική 
αποστολή τη μέγιστη δυνατή κάλυψη και 
τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης όλων των 
ανοϊκών, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, 
περιουσίας, αναπηρίας, αγροτικής ή 
αστικής κατοικίας, και να προσφέρουν 
στήριξη σε εκείνους τους οίκους ευγηρίας 
όπου ήδη υπάρχουν προγράμματα 
ειδικότητας, για να επεκτείνουν τις 
δραστηριότητές τους ώστε να
προσφέρουν το δέον επίπεδο μέριμνας σε 
ασθενείς πάσχοντες από άνοια και 
Αλτσχάιμερ·

Or. hu

Τροπολογία 162
Justas Vincas Paleckis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν υπηρεσίες με κεντρική 
αποστολή τη μέγιστη δυνατή κάλυψη και 
τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης όλων των 
ανοϊκών, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, 
περιουσίας, αναπηρίας, αγροτικής ή 
αστικής κατοικίας·

11. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν κοινωνικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης με 
κεντρική αποστολή τη μέγιστη δυνατή 
κάλυψη και τη διασφάλιση ίσης 
πρόσβασης και ισότητας όλων των 
ανοϊκών, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, 
περιουσίας, αναπηρίας, αγροτικής ή 
αστικής κατοικίας, ενθαρρύνοντας την 
ανάπτυξη της παροχής ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών σε κοινότητες και κατ' οίκον·

Or. en
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Τροπολογία 163
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν υπηρεσίες με κεντρική 
αποστολή τη μέγιστη δυνατή κάλυψη και 
τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης όλων των 
ανοϊκών, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, 
περιουσίας, αναπηρίας, αγροτικής ή 
αστικής κατοικίας·

11. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν υπηρεσίες με κεντρική 
αποστολή τη μέγιστη δυνατή κάλυψη και 
τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης όλων των 
ανοϊκών, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου,
εθνότητας, περιουσίας, αναπηρίας, 
αγροτικής ή αστικής κατοικίας·

Or. fr

Τροπολογία 164
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν υπηρεσίες με κεντρική 
αποστολή τη μέγιστη δυνατή κάλυψη και 
τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης όλων των 
ανοϊκών, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, 
περιουσίας, αναπηρίας, αγροτικής ή 
αστικής κατοικίας·

11. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν υπηρεσίες με κεντρική 
αποστολή τη μέγιστη δυνατή κάλυψη και 
τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης στην 
έγκαιρη διάγνωση όλων εκείνων που 
πάσχουν από διαταραχές της μνήμης, 
ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, περιουσίας, 
αναπηρίας, αγροτικής ή αστικής κατοικίας·

Or. en

Τροπολογία 165
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. για τους εθνικούς φορείς σχετικά με 
τη νόσο του Αλτσχάιμερ και για τον 
οργανισμό Alzheimer Europe 
εξασφαλίζεται καθεστώς στο πλαίσιο του 
οποίου έχουν το δικαίωμα εποπτείας των 
συμφερόντων των ατόμων που πάσχουν 
από διαταραχές της μνήμης· η δικαστική 
αρμοδιότητα αυτού του εποπτικού ρόλου 
θα πρέπει να είναι παρόμοια με το 
μηχανισμό ελέγχου της συμμόρφωσης, 
που εισάγεται στη Σύμβαση του Aarhus·

Or. en

Τροπολογία 166
Nessa Childers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. καλεί τα κράτη μέλη να είναι 
ενήμερα για την προληπτική θεραπεία 
που συμβάλει στην επιβράδυνση της 
έναρξης της άνοιας και να διασφαλίσουν 
πρόσβαση σε προσιτή και ποιοτική 
περίθαλψη για τους πάσχοντες· τονίζει 
για τα κράτη μέλη ότι τέτοιες υπηρεσίες 
θα πρέπει να προστατεύονται καθ'ον 
χρόνο επιδιώκεται δημοσιονομική 
εξυγίανση σε όλη την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 167
János Áder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 
διασυνδεδεμένων κέντρων αναφοράς που 
θα μπορούσαν να λειτουργούν 
συγκεντρωτικά για τις διαγνώσεις, τις 
θεραπείες και τη μέριμνα στον τομέα της 
άνοιας και του Αλτσχάιμερ και θα 
επέτρεπαν την ανταλλαγή και αξιολόγηση 
πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των 
κρατών μελών·

Or. hu

Τροπολογία 168
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 δ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11δ. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
χαράξουν εξατομικευμένες οδούς 
περίθαλψης και φροντίδας πολλαπλών 
ειδικοτήτων και επιστημών που θα 
συντονίζονται από έναν και μόνο 
παραπέμποντα ιατρό εξαρχής από τη 
στιγμή που θα κοινοποιηθεί η διάγνωση, 
να διευκολύνουν την κατ' οίκο περίθαλψη 
με την ενισχυμένη χρήση ποικίλων και 
ειδικευμένων υπηρεσιών κατ' οίκον 
φροντίδας και περίθαλψης, οικιακών 
εφαρμογών πληροφορικής και νέων 
τεχνολογικών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας·

Or. fr
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Τροπολογία 169
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 ε (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11ε. καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν 
ποικίλες καινοτόμες και ποιοτικές δομές 
ανάπαυλας για τους νοσηλευτές, όπως τα 
προσωρινά κέντρα στέγασης και 
υποδοχής και να εξασφαλίσουν την 
παρακολούθηση της υγείας των 
νοσηλευτών προτείνοντάς τους, για 
παράδειγμα, κατάλληλη ιατρική 
περίθαλψη και ψυχολογική ή κοινωνική 
στήριξη·

Or. fr

Τροπολογία 170
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 στ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11στ. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τα κράτη μέλη, να ενισχύσουν την έρευνα, 
να βελτιώσουν την πρόσβαση στη 
διάγνωση και να προσαρμόσουν τις 
υπηρεσίας περίθαλψης και φροντίδας 
στις ανάγκες των νεαρών ασθενών·

Or. fr

Τροπολογία 171
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 ζ (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11ζ. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, μόλις 
κυκλοφορούν νέες θεραπείες των οποίων 
η θεραπευτική αποτελεσματικότητα έχει 
ελεγχθεί και αποδειχθεί, να τις θέτουν το 
συντομότερο δυνατόν στη διάθεση των 
ασθενών που πάσχουν από αυτή την 
ασθένεια·

Or. fr

Τροπολογία 172
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 η (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11η. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός ειδικού μέσου 
χρηματοδότησης για την πρόσβαση των 
ασθενών σε νέες θεραπείες·

Or. fr

Τροπολογία 173
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11θ. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση, σε ό,τι 
αφορά στην άνοια, ειδικευμένων/ημι-
ειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης, εκείνων 
που χαράσσουν την πολιτική στον τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και 
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των μέσων ενημέρωσης, με σκοπό την 
καλύτερη αναγνώριση των συμπτωμάτων 
του Αλτσχάιμερ και την κατανόηση της 
νόσου και της θεραπείας της· η 
ευαισθητοποίηση πρέπει να εστιαστεί σε 
διάφορες παραμέτρους όπως η διάγνωση, 
η θεραπεία και η ενδεδειγμένη 
υποστήριξη·

Or. en

Τροπολογία 174
Nessa Childers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11ι. υπενθυμίζει στην Επιτροπή την 
έκθεση Bowis του 2006, βάσει της οποίας 
οι εργοδότες καλούνται να καθιερώσουν 
πολιτικές για την "ψυχική υγεία στον 
τόπο εργασίας", ως απαραίτητο μέρος 
της υγείας των εργαζομένων και της 
ασφάλειας στον τόπο εργασίας, με στόχο 
να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή 
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 
ατόμων με ψυχικές διαταραχές, και ότι 
αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται και να 
παρακολουθούνται στο πλαίσιο της 
υφιστάμενης νομοθεσίας στους τομείς 
της υγείας και της ασφάλειας· 
υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το 
Κοινοβούλιο εξακολουθεί να αναμένει τη 
δημοσιοποίηση των εν λόγω πολιτικών·

Or. en
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Τροπολογία 175
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 ια (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11ια. τονίζει το μέγεθος των ιατρικών 
δαπανών που συνεπάγονται η νόσος του 
Αλτσχάιμερ και οι άλλες μορφές άνοιας 
και την ανάγκη εξεύρεσης βιώσιμων 
λύσεων που θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη: το άμεσο ιατρικό κόστος 
(συμπεριλαμβανομένου του κόστους του 
συστήματος υγείας: δαπάνες ειδικών, 
φάρμακα, ιατρικές επισκέψεις, περιοδικοί 
έλεγχοι), το άμεσο κοινωνικό κόστος 
(συμπεριλαμβανομένου του κόστους των 
επίσημων υπηρεσιών εκτός ιατρικού 
συστήματος: δημοτικές υπηρεσίες, 
κατ΄οίκον περίθαλψη, προμήθεια 
τροφίμων, μεταφορές, και εισαγωγή των 
ασθενών σε ειδικευμένους οίκους 
ευγηρίας, όπου μπορούν να τυγχάνουν 
ιατρικής περίθαλψης), και τα ανεπίσημα 
έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των 
δαπανών που συνδέονται με τη μειωμένη 
αποδοτικότητα σε περίπτωση παράτασης 
των ετών εργασίας, τη μειωμένη 
παραγωγή λόγω πρόωρης 
συνταξιοδότησης των ατόμων, 
ενδεχόμενων αδειών ασθενείας, ή 
ενδεχόμενου θανάτου)·

Or. ro

Τροπολογία 176
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να 12. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 



PE452.652v02-00 92/99 AM\838986EL.doc

EL

ετοιμάσουν ενημερωτικές εκστρατείες για 
το ευρύ κοινό αλλά και για ειδικές 
πληθυσμιακές κατηγορίες, όπως π.χ. 
μαθητές, επαγγελματίες νοσηλευτές και 
κοινωνικούς λειτουργούς, με σύγκριση 
και ανταλλαγή εμπειριών για τα μέτρα 
στήριξης των οικογενειακών νοσηλευτών, 
των ενώσεων ασθενών και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, μέσω της 
δημοσίευσης και διανομής ενημερωτικών 
φυλλαδίων για την κατάρτιση και 
οργάνωση των εθελοντών λειτουργών και 
των βοηθών σε θέματα νομικών, 
ψυχολογίας και υγείας που εργάζονται 
τόσο στο σπίτι όσο και σε διημερεύοντες 
σταθμούς, μέσω της προώθησης ή 
ίδρυσης ενώσεων Αλτσχάιμερ, ώστε να
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 
ανταλλάσσουν εμπειρίες·

μέλη να ετοιμάσουν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό για 
το πρόβλημα των ασθενών και των 
οικείων τους, να εξασφαλίσουν την 
ενημέρωση σχετικά με την κατάρτιση και 
το καθεστώς των ατόμων που εργάζονται 
με ασθενείς, με τα πρωτόκολλα και το 
σύνολο των ερευνών που διεξάγονται 
σήμερα σε επίπεδο περιφερειακό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό, την περίθαλψη και την 
κατ' οίκο φροντίδα και τα υφιστάμενα 
μέτρα ανάπαυλας (η πρόσβαση στις 
πληροφορίες αυτές μπορεί να 
εξασφαλισθεί με την πρόβλεψη ενός 
ενιαίου εθνικού αριθμού τηλεφώνου και 
τη δημιουργία ενός ιστότοπου στο 
Διαδίκτυο)· τέλος, να υποστηρίξουν ή 
δημιουργήσουν ενώσεις γύρω από τη 
νόσο του Αλτσχάιμερ για να μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να ανταλλάσσουν τις
εμπειρίες τους·

Or. fr

Τροπολογία 177
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ετοιμάσουν ενημερωτικές εκστρατείες για 
το ευρύ κοινό αλλά και για ειδικές 
πληθυσμιακές κατηγορίες, όπως π.χ. 
μαθητές, επαγγελματίες νοσηλευτές και 
κοινωνικούς λειτουργούς, με σύγκριση και 
ανταλλαγή εμπειριών για τα μέτρα 
στήριξης των οικογενειακών νοσηλευτών, 
των ενώσεων ασθενών και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, μέσω της 
δημοσίευσης και διανομής ενημερωτικών 
φυλλαδίων για την κατάρτιση και 
οργάνωση των εθελοντών λειτουργών και 
των βοηθών σε θέματα νομικών, 

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ετοιμάσουν ενημερωτικές εκστρατείες για 
το ευρύ κοινό αλλά και για ειδικές 
πληθυσμιακές κατηγορίες, όπως π.χ. 
επαγγελματίες νοσηλευτές και κοινωνικούς 
λειτουργούς, με σύγκριση και ανταλλαγή 
εμπειριών για τα μέτρα στήριξης των 
οικογενειακών νοσηλευτών, των ενώσεων 
ασθενών και των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων·
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ψυχολογίας και υγείας που εργάζονται 
τόσο στο σπίτι όσο και σε διημερεύοντες 
σταθμούς, μέσω της προώθησης ή 
ίδρυσης ενώσεων Αλτσχάιμερ, ώστε να 
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 
ανταλλάσσουν εμπειρίες·

Or. fr

Τροπολογία 178
Nessa Childers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ετοιμάσουν ενημερωτικές εκστρατείες για 
το ευρύ κοινό αλλά και για ειδικές 
πληθυσμιακές κατηγορίες, όπως π.χ. 
μαθητές, επαγγελματίες νοσηλευτές και 
κοινωνικούς λειτουργούς, με σύγκριση και 
ανταλλαγή εμπειριών για τα μέτρα 
στήριξης των οικογενειακών νοσηλευτών, 
των ενώσεων ασθενών και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, μέσω της 
δημοσίευσης και διανομής ενημερωτικών 
φυλλαδίων για την κατάρτιση και 
οργάνωση των εθελοντών λειτουργών και 
των βοηθών σε θέματα νομικών, 
ψυχολογίας και υγείας που εργάζονται 
τόσο στο σπίτι όσο και σε διημερεύοντες 
σταθμούς, μέσω της προώθησης ή ίδρυσης 
ενώσεων Αλτσχάιμερ, ώστε να μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να ανταλλάσσουν 
εμπειρίες·

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ετοιμάσουν ενημερωτικές εκστρατείες για 
το ευρύ κοινό αλλά και για ειδικές 
πληθυσμιακές κατηγορίες, όπως π.χ. 
μαθητές, επαγγελματίες νοσηλευτές και 
κοινωνικούς λειτουργούς, με σύγκριση και 
ανταλλαγή εμπειριών για τα μέτρα 
στήριξης των οικογενειακών νοσηλευτών, 
των ενώσεων ασθενών και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, μέσω της 
δημοσίευσης και διανομής ενημερωτικών 
φυλλαδίων, συμπεριλαμβανομένων online 
πληροφοριών, για την κατάρτιση και 
οργάνωση των εθελοντών λειτουργών και 
των βοηθών σε θέματα νομικών, 
ψυχολογίας και υγείας που εργάζονται 
τόσο στο σπίτι όσο και σε διημερεύοντες 
σταθμούς, μέσω της προώθησης ή ίδρυσης 
ενώσεων Αλτσχάιμερ, ώστε να μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να ανταλλάσσουν 
εμπειρίες· τονίζει τη σημασία, σε όλες τις 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 
επιμόρφωσης, της ικανότητας για την 
αναγνώριση των συμπτωμάτων της 
άνοιας·

Or. en
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Τροπολογία 179
Nessa Childers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
λάβει υπόψη τις ευκαιρίες που 
προσφέρονται από τις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες της στρατηγικής ΕΕ 2020 
"Μία νέα ατζέντα για θέσεις 
απασχόλησης" και "Νέες δεξιότητες για 
νέες θέσεις απασχόλησης" και να 
εντοπίσουν νέες θέσεις εργασίας που θα 
προέλθουν από τις προκλήσεις και τις 
ειδικές ανάγκες ενός γηράσκοντος 
πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των 
πασχόντων από άνοια και των 
νοσηλευτών τους·

Or. en

Τροπολογία 180
Nessa Childers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
μόχλευση των πόρων της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας "Ένωση καινοτομίας" στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020, καθώς και της 
σχεδιασθείσας πιλοτικής σύμπραξης 
σχετικά με τα ενεργά και υγιή γηρατειά (η 
εκκίνηση της οποίας αναμένεται να γίνει 
στις αρχές του 2011) για την 
καταπολέμηση της άνοιας στην Ευρώπη·

Or. en
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Τροπολογία 181
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν, σε εθελοντική βάση, την 
πρακτική ελεύθερων προσυμπτωματικών 
ελέγχων της μνήμης, για εκείνες τις 
ομάδες του πληθυσμού οι οποίες, 
σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, 
παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο για την 
ανάπτυξη της νόσου του Αλτσχάιμερ ή 
άλλων ασθενειών άνοιας·

Or. en

Τροπολογία 182
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 δ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12δ. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να προωθήσουν τον 
προβληματισμό και μια ηθική προσέγγιση 
έναντι των ασθενών για να εγγυηθούν τη 
διαρκή φροντίδα τους και το σεβασμό 
του ανθρώπου· να διερευνήσουν τις 
πτυχές του νομικού καθεστώτος του 
πάσχοντος από νευροεκφυλιστικές 
ασθένειες για να καλυφθεί νομικά το 
πεδίο στέρησης της ελευθερίας και 
νομικής προστασίας του ασθενούς·

Or. fr
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Τροπολογία 183
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12ε. ζητεί να αναγνωρισθούν οι ενώσεις 
Αλτσχάιμερ ως πρωταρχικοί εταίροι και 
να επιδιωχθεί η συμμετοχή τους 1) στον 
καθορισμό συστάσεων πρόληψης και 
βέλτιστων πρακτικών και στη διάδοσή 
τους στο ευρύ κοινό, 2) στην παροχή 
εξαιρετικά αναγκαίων πληροφοριών και 
στήριξης σε άτομα με άνοια και στους 
νοσηλευτές τους, 3) στην εκπροσώπηση 
των αναγκών ατόμων με άνοια και των 
νοσηλευτών τους έναντι των υπευθύνων 
για τη χάραξη της πολιτικής, και 4) στην 
προώθηση συμπράξεων με το ιατρικό 
επάγγελμα για την εξασφάλιση μιας 
ολιστικής προσέγγισης· επισημαίνει ότι 
προκειμένου να επιτευχθεί τούτο, τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δημόσιας 
Υγείας για την εξασφάλιση τακτικής 
βασικής χρηματοδότησης του φορέα 
Alzheimer Europe, και να ενθαρρύνουν τα 
κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις ενώσεις 
Αλτσχάιμερ σε εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 184
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12στ. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν ομάδες στήριξης 
επαγγελματιών στον τομέα της 
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υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι 
εργάζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα, 
ομάδες στήριξης συγγενών 
νοσηλευομένων ασθενών, συγγενών που 
συνδράμουν τον ασθενή κατ' οίκον και 
επαγγελματιών στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης που παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους κατ' οίκον·

Or. en

Τροπολογία 185
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 ζ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12ζ. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη 
μέλη να προαγάγουν την αυτονομία των 
ατόμων που πάσχουν από άνοια, την 
αξιοπρέπειά τους, την κοινωνική ένταξή 
τους, και τούτο μέσω του Σχεδίου 
Δράσης στον Τομέα της Υγείας, και να 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις 
καλύτερες πρακτικές για το σεβασμό των 
δικαιωμάτων των ευπαθών ατόμων και 
την καταπολέμηση της κακομεταχείρισης 
των ανοϊκών·

Or. ro

Τροπολογία 186
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 η (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12η. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να προωθήσουν τόσο την 
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ανάπτυξη συμπράξεων σε επίπεδο 
δημοσίων ιδρυμάτων όσο και την 
ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ δημοσίων 
και ιδιωτικών ιδρυμάτων, για την 
εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων 
που θα αξιοποιήσουν έτσι τις 
εγκαταστάσεις, τους πόρους και την 
εμπειρία τόσο του ιδιωτικού όσο και του 
δημόσιου τομέα, ώστε να 
αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις της νόσου 
του Αλτσχάιμερ και των άλλων μορφών 
άνοιας·

Or. ro

Τροπολογία 187
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 θ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12θ. υπογραμμίζει την τεράστια πρόοδο 
που εναπομένει να σημειωθεί σε θέματα 
πρόσβασης στις θεραπευτικές δοκιμές για 
τους πάσχοντες από Αλτσχάιμερ ή 
συναφείς ασθένειες προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των 
νέων μορίων, τονίζει δε ότι αυτός ο 
προβληματισμός πρέπει να συνεχισθεί και 
κατά την προσεχή αναθεώρηση της 
ευρωπαϊκής οδηγίας για τις κλινικές 
δοκιμές φαρμάκων (2001/20/ΕΚ)·

Or. fr

Τροπολογία 188
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – στοιχείο ι (νέο) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12ι. δεδομένου του βίαιου αντίκτυπου που 
έχει το Αλτσχάιμερ επί της μνήμης και 
των πνευματικών ικανοτήτων, ζητεί από 
τα κράτη μέλη να χαράξουν εθνικές 
στρατηγικές προκειμένου οι αρμόδιες 
αρχές να παρέχουν τις οικονομικές 
ενισχύσεις στους ασθενείς και να 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 
ελέγχουν ότι αυτές χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά και μόνο υπέρ του 
ασθενούς·

Or. es


