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1.10.2018 A8-0289/209 

Predlog spremembe  209 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Vrednotenje zdravstvenih tehnologij 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice za člane 

koordinacijske skupine in njenih podskupin 

imenujejo svoje nacionalne organe in 

telesa, pristojne za vrednotenje 

zdravstvenih tehnologij, ter o tem in o vseh 

poznejših spremembah obvestijo Komisijo. 

Države članice lahko za člane 

koordinacijske skupine in ene ali več 

njenih podskupin imenujejo več kot en 

organ ali telo, pristojno za vrednotenje 

zdravstvenih tehnologij. 

2. Države članice za člane 

koordinacijske skupine in njenih podskupin 

imenujejo svoje nacionalne organe in 

telesa, pristojne za vrednotenje 

zdravstvenih tehnologij, ter o tem in o vseh 

poznejših spremembah obvestijo Komisijo. 

Države članice lahko za člane 

koordinacijske skupine in ene ali več 

njenih podskupin imenujejo več kot en 

organ ali telo, pristojno za vrednotenje 

zdravstvenih tehnologij. 

 Poleg predstavnikov držav članic Komisija 

imenuje: 

 (a) dva predstavnika organizacij 

pacientov kot polnopravna člana 

koordinacijske skupine in njenih 

podskupin, izbranih s seznama primernih 

kandidatov, ki ga pripravi Komisija po 

javnem razpisu za prijavo interesa, tako 

da na seznam vključi znatno več imen, kot 

je prostih mest; 

 (b) dva dodatna člana, izbrana na 

podlagi njunih specifičnih znanstvenih 

kompetenc, kot polnopravna člana 

koordinacijske skupine. 

 Predstavniki iz točk (a) in (b) imajo 

glasovalno pravico. Njihov glas se 

zabeleži v zapisniku seje, vendar ne šteje 

pri glasovanju o skupnih poročilih. 
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Or. en 

Obrazložitev 

Z imenovanjem pacientov za polnopravne člane se izpolnjuje potreba po primerni vključitvi 

civilne družbe in poveča demokratičnost postopka odločanja, kot je zapisano v Pogodbi o EU 

(izjava št. 17 priloge):„[...] preglednost postopka odločanja krepi demokratičnost institucij in 

zaupanje javnosti v upravo.“ 

 

To je skladno s pomembnim načelom, po katerem bi morali zagovorniki pacientov sodelovati 

na vseh ravneh odločanja o vsem, kar vpliva na življenje pacientov, in bi morali v vseh 

forumih nastopati enako verodostojno kot drugi udeleženci. 

 

Vzajemno zaupanje in potrebno partnerstvo je mogoče ustvariti le s polnopravnim članstvom, 

ki je pravi dokaz, da so dejavnosti vrednotenja zdravstvenih tehnologij usmerjene v paciente. 

Status opazovalca iz člena 26 uredbe predstavnikom pacientov ne podeljuje enake 

verodostojnosti ali odgovornosti. 

 

Poleg tega morajo biti institucije EU pri vključevanju predstavnikov civilne družbe dosledne. 

Predstavniki pacientov so polnopravni člani upravnega odbora Evropske agencije za zdravila 

in njenih znanstvenih odborov. 

 

Sprejemljivo pa je, da se glasovi članov, ki ne predstavljajo držav članic, ne štejejo pri 

glasovanju o skupnih poročilih, se pa beležijo v zapisnikih sej. Tako bi zagotovili, da države 

članice ohranijo nadzor na sprejetjem poročil, vendar bo javnost vseeno vedela, kaj pacienti 

in znanstveni strokovnjaki mislijo o postopku, ali je potekalo primerno posvetovanje s 

pacienti itd. 
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1.10.2018 A8-0289/210 

Predlog spremembe  210 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Vrednotenje zdravstvenih tehnologij 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija na zahtevo 

koordinacijske skupine povabi paciente in 

klinične strokovnjake, ki jih imenuje 

mreža zainteresiranih strani, da se 

sestankov koordinacijske skupine 

udeležijo kot opazovalci. 

črtano 

Or. en 

 

 


