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9.2.2022 A9-0001/8

Predlog spremembe 8
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Krepitev Evrope v boju proti raku
(2020/2267(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 9 a

Predlog resolucije Predlog spremembe

a) zvišanje in navzgor usmerjena 
konvergenca trošarin za vse tobačne 
izdelke in njihove končne tržne cene, kar 
bi delovalo bolj preventivno, tako da bi se 
zmanjšala zasvojenost s tobačnimi izdelki 
in njihova uporaba, zlasti med obstoječimi 
kadilci, in bi se preprečilo, da bi mladi 
začeli kaditi;

črtano

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/9

Predlog spremembe 9
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Krepitev Evrope v boju proti raku
(2020/2267(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, da ima zdrava prehrana 
pomembno vlogo pri zmanjšanju 
pojavnosti in ponovitve raka in da je 
mogoče posamezno tveganje za nastanek 
raka zmanjšati, če uživamo več trajnostno 
pridelanih rastlin in hrane rastlinskega 
izvora, kot so sveže sadje in zelenjava ter 
polnozrnata živila in stročnice; poleg tega 
poudarja, da je treba obravnavati problem 
prekomernega uživanja mesa in možno 
predelanih živil ter živil z visoko 
vsebnostjo sladkorja, soli in maščob; zato 
pozdravlja prihodnjo revizijo sheme EU za 
sadje, zelenjavo in mleko v šolah ter 
politike EU za promocijo kmetijskih 
proizvodov; poziva Komisijo in države 
članice, naj potrošnike spodbujajo in jim 
pomagajo sprejeti informirane, zdrave in 
trajnostne odločitve v zvezi z živili ter naj 
zato sprejmejo obvezno in usklajeno 
označevanje hranilne vrednosti na sprednji 
strani embalaže, ki bo temeljilo na 
zanesljivih neodvisnih znanstvenih 
dokazih; pozdravlja poudarek na zdravi 
prehrani v jamstvu EU za otroke46 in 
poziva k oblikovanju novega akcijskega 
načrta EU za preprečevanje debelosti v 
otroštvu; podpira fiskalne ukrepe na 
nacionalni ravni, da bi bila sveža hrana 
(kot so sadje in zelenjava, stročnice in 
polnozrnata živila) cenovno ugodnejša in 
dostopnejša, zlasti za ljudi z nizkimi 

19. poudarja, da ima zdrava prehrana 
pomembno vlogo pri zmanjšanju 
pojavnosti in ponovitve raka in da je 
mogoče posamezno tveganje za nastanek 
raka zmanjšati, če uživamo več trajnostno 
pridelanih rastlin in hrane rastlinskega 
izvora, kot so sveže sadje in zelenjava ter 
polnozrnata živila in stročnice, pa tudi če 
je naša prehrana zdrava in raznovrstna 
ter primerna in uravnotežena; poleg tega 
poudarja, da je treba obravnavati problem 
prekomernega uživanja mesa in možno 
predelanih živil ter živil z visoko 
vsebnostjo sladkorja, soli in maščob; zato 
pozdravlja prihodnjo revizijo sheme EU za 
sadje, zelenjavo in mleko v šolah ter 
politike EU za promocijo kmetijskih 
proizvodov; poziva Komisijo in države 
članice, naj potrošnike spodbujajo in jim 
pomagajo sprejeti informirane, zdrave in 
trajnostne odločitve v zvezi z živili ter naj 
zato sprejmejo obvezno in usklajeno 
označevanje hranilne vrednosti na sprednji 
strani embalaže, ki bo temeljilo na 
zanesljivih neodvisnih znanstvenih 
dokazih; pozdravlja poudarek na zdravi 
prehrani v jamstvu EU za otroke46 in 
poziva k oblikovanju novega akcijskega 
načrta EU za preprečevanje debelosti v 
otroštvu; podpira fiskalne ukrepe na 
nacionalni ravni, da bi bila sveža hrana 
(kot so sadje in zelenjava, stročnice in 
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prihodki; spodbuja države članice, da 
uporabijo cenovne politike, kot so različne 
stopnje davka na dodano vrednost, in 
nadzirajo trženje, da bi vplivale na 
povpraševanje po hrani in pijači z nizko 
vsebnostjo nasičenih maščob, transmaščob, 
soli in sladkorja, dostop do nje in njeno 
cenovno ugodnost; podpira države članice 
pri reviziji ustreznih določb, da bi omejile 
oglaševanje sladkanih pijač in predelanih 
živil z visoko vsebnostjo maščob, soli in 
sladkorja, tudi oglaševanje na družbenih 
medijih, ter poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog za celovito vseevropsko uredbo o 
prepovedi oglaševanja te pijače in živil 
mladoletnikom;

__________
46 Predlog priporočila Sveta o vzpostavitvi 
evropskega jamstva za otroke, ki ga je 24. 
marca 2021 objavila Komisija 
(COM(2021)0137).

polnozrnata živila) cenovno ugodnejša in 
dostopnejša, zlasti za ljudi z nizkimi 
prihodki; spodbuja države članice, da 
uporabijo cenovne politike, kot so različne 
stopnje davka na dodano vrednost, in 
nadzirajo trženje, da bi vplivale na 
povpraševanje po hrani in pijači z nizko 
vsebnostjo nasičenih maščob, transmaščob, 
soli in sladkorja, dostop do nje in njeno 
cenovno ugodnost; podpira države članice 
pri reviziji ustreznih določb, da bi omejile 
oglaševanje sladkanih pijač in predelanih 
živil z visoko vsebnostjo maščob, soli in 
sladkorja, tudi oglaševanje na družbenih 
medijih, ter poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog za celovito vseevropsko uredbo o 
prepovedi oglaševanja te pijače in živil 
mladoletnikom;

_____________
46 Predlog priporočila Sveta o vzpostavitvi 
evropskega jamstva za otroke, ki ga je 24. marca 
2021 objavila Komisija (COM(2021)0137).

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/10

Predlog spremembe 10
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Krepitev Evrope v boju proti raku
(2020/2267(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva zlasti k poostritvi zahtev 
glede informacij o rakotvornosti v okviru 
uredbe o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji 
in omejevanju kemikalij (REACH)55, da bi 
omogočili prepoznavo vseh proizvedenih 
ali uvoženih rakotvornih snovi, ne glede na 
količino, v skladu s strategijo na področju 
kemikalij za trajnostnost, ter k registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 
kemikalij, tudi endokrinih motilcev, v 
skladu z uredbo REACH, ki jih je treba 
izvajati v povezavi z ocenami Mednarodne 
agencije za raziskave raka in Svetovne 
zdravstvene organizacije; pozdravlja 
zavezo iz strategije na področju kemikalij 
za trajnostnost, da se bo splošni pristop 
razširil na obvladovanje tveganja, s čimer 
se bo zagotovilo, da izdelki za široko 
porabo ne bodo vsebovali kemikalij, ki 
povzročajo raka in genske mutacije, 
vplivajo na reproduktivni ali endokrini 
sistem ali pa so obstojne, se kopičijo v 
organizmih oziroma strupene; poziva 
Komisijo, naj hitro izvede ukrepe iz 
strategije na področju kemikalij za 
trajnostnost za zmanjšanje izpostavljenosti 
državljanov rakotvornim snovem in 
endokrinim motilcem prek vseh poti 
izpostavljenosti; poziva jo tudi, naj 
posebno pozornost nameni delom 
prebivalstva, ki so posebej občutljivi na 
nevarne kemikalije, in naj jih bolj upošteva 

30. poziva zlasti k poostritvi zahtev 
glede informacij o rakotvornosti v okviru 
uredbe o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji 
in omejevanju kemikalij (REACH)55, 
predvsem v zvezi z učinkom „koktajla“, da 
bi omogočili prepoznavo vseh 
proizvedenih ali uvoženih rakotvornih 
snovi, ne glede na količino, v skladu s 
strategijo na področju kemikalij za 
trajnostnost, ter k registraciji, evalvaciji, 
avtorizaciji in omejevanju kemikalij, tudi 
endokrinih motilcev, v skladu z uredbo 
REACH, ki jih je treba izvajati v povezavi 
z ocenami Mednarodne agencije za 
raziskave raka in Svetovne zdravstvene 
organizacije; pozdravlja zavezo iz 
strategije na področju kemikalij za 
trajnostnost, da se bo splošni pristop 
razširil na obvladovanje tveganja, s čimer 
se bo zagotovilo, da izdelki za široko 
porabo ne bodo vsebovali kemikalij, ki 
povzročajo raka in genske mutacije, 
vplivajo na reproduktivni ali endokrini 
sistem ali pa so obstojne, se kopičijo v 
organizmih oziroma strupene; poziva 
Komisijo, naj hitro izvede ukrepe iz 
strategije na področju kemikalij za 
trajnostnost za zmanjšanje izpostavljenosti 
državljanov rakotvornim snovem in 
endokrinim motilcem prek vseh poti 
izpostavljenosti; poziva jo tudi, naj 
posebno pozornost nameni delom 
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v oceni tveganja kemikalij; poudarja, da je 
obveščanje potrošnikov o poteh 
izpostavljenosti v vsakodnevnem življenju 
ključno za izboljšanje preprečevanja, in v 
zvezi s tem pozdravlja vzpostavitev 
podatkovne zbirke o problematičnih 
snoveh v izdelkih; poziva Evropsko 
agencijo za okolje, naj skupaj z Evropsko 
agencijo za kemikalije pripravi poročilo o 
kemikalijah v okolju v Evropi; poziva, naj 
se v poročilu oceni sistemska narava 
rakotvornih kemikalij in endokrinih 
motilcev v proizvodnih in potrošniških 
sistemih v Evropi, njihova uporaba v 
proizvodih, pojavitev v evropskem okolju 
ter škoda, ki jo povzročajo za zdravje ljudi, 
zlasti v zvezi z rakom;

_____________

55 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o 
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 
kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske 
agencije za kemikalije (UL L 396, 30.12. 2006, str. 
1)

prebivalstva, ki so posebej občutljivi na 
nevarne kemikalije, in naj jih bolj upošteva 
v oceni tveganja kemikalij; poudarja, da je 
obveščanje potrošnikov o poteh 
izpostavljenosti v vsakodnevnem življenju 
ključno za izboljšanje preprečevanja, in v 
zvezi s tem pozdravlja vzpostavitev 
podatkovne zbirke o problematičnih 
snoveh v izdelkih; poziva Evropsko 
agencijo za okolje, naj skupaj z Evropsko 
agencijo za kemikalije pripravi poročilo o 
kemikalijah v okolju v Evropi; poziva, naj 
se v poročilu oceni sistemska narava 
rakotvornih kemikalij in endokrinih 
motilcev v proizvodnih in potrošniških 
sistemih v Evropi, njihova uporaba v 
proizvodih, pojavitev v evropskem okolju 
ter škoda, ki jo povzročajo za zdravje ljudi, 
zlasti v zvezi z rakom;

_________________

55 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o 
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 
kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske 
agencije za kemikalije (UL L 396, 30.12. 2006, str. 
1)

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/11

Predlog spremembe 11
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Krepitev Evrope v boju proti raku
(2020/2267(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. poziva EU in države članice, naj 
okrepijo sodelovanje s Svetovno 
zdravstveno organizacijo in si prizadevajo 
za izvajanje priporočil politike in smernic 
SZO;

60. poziva EU in države članice, naj 
znova ocenijo svoje sodelovanje s 
Svetovno zdravstveno organizacijo in si 
prizadevajo za izvajanje priporočil politike 
in smernic SZO;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/12

Predlog spremembe 12
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Krepitev Evrope v boju proti raku
(2020/2267(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 86

Predlog resolucije Predlog spremembe

86. se odločno zavzema za podaljšanje 
postopkov skupnega javnega naročanja, 
zlasti zdravil in načinov zdravljenja (zelo) 
redkih vrst raka in raka pri otrocih ter 
novih zdravil in načinov zdravljenja raka, 
diagnostičnih postopkov, dopolnilnih 
diagnostičnih testov ter cepiv za 
preprečevanje raka, kot sta cepivi proti 
HPV in hepatitisu B, da bi preprečili 
pomanjkanje in izboljšali cenovno 
dostopnost in dostop do zdravljenja raka 
na ravni EU; ugotavlja, da bi morali biti 
postopki javnega naročanja pregledni in 
izboljšati odzivni čas; poudarja, da 
skupna javna naročila ne smejo ovirati 
dostopa pacientov in zdravstvenih 
inovacij;

črtano

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/13

Predlog spremembe 13
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Krepitev Evrope v boju proti raku
(2020/2267(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 98

Predlog resolucije Predlog spremembe

98. je seznanjen z zakonodajnim 
predlogom Komisije o ustanovitvi organa 
za pripravljenost in odzivanje na izredne 
zdravstvene razmere (HERA); ugotavlja, 
da bi Komisija do leta 2023 in nato vsaki 
dve leti morala izvajati poglobljen pregled 
izvajanja dejavnosti organa HERA, 
vključno z njegovo strukturo, 
upravljanjem, financiranjem in 
človeškimi viri; pri teh pregledih je treba 
obravnavati zlasti katero koli potrebo po 
spremembi strukture organa, med drugim 
tudi možnost njegove nadgraditve v 
samostojno agencijo, spremembe 
njegovega mandata in razumevanja 
finančnih posledic tovrstnih sprememb; 
Komisija bi morala Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročati o 
ugotovitvah teh pregledov, ki bi morale 
biti objavljene; tem pregledom bi bilo 
treba po potrebi priložiti zakonodajni 
predlog za obravnavo navedenih vprašanj, 
ob polnem spoštovanju vloge Evropskega 
parlamenta kot sozakonodajalca; meni, da 
če bo organ HERA nadgrajen v 
samostojno agencijo, bi ta lahko 
predvideval, spodbujal, sorazvijala in 
omogočala hiter, enak in trajnosten 
dostop do onkoloških inovacij za paciente 
z rakom, vključno z diagnostičnimi 
postopki in dopolnilnimi diagnostičnimi 
testi; meni, da bi ta organ dolgoročno 

črtano
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lahko tesno sodeloval z javnimi in 
zasebnimi subjekti pri načrtovanju, 
usklajevanju in izgradnji ekosistema 
zasebnih in javnih zmogljivosti, ki bo 
lahko zagotovil primeren okvir za izredne 
razmere za dostop EU do ključnih surovin 
v primeru motenj v svetovnih dobavnih 
verigah;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/14

Predlog spremembe 14
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Krepitev Evrope v boju proti raku
(2020/2267(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 139

Predlog resolucije Predlog spremembe

139. podpira priporočilo iz skupnega 
ukrepa na področju redkih vrst raka za 
uvedbo evropskega edinstvenega 
identifikatorja pacienta, potrdila o 
preživetju in smernic za dolgotrajno 
spremljanje in prehod oskrbe s 
pediatrične na odraslo, s katerimi bi se 
zagotovilo spremljanje dolgoročnih izidov 
oseb, ki so preživele raka v otroštvu, v 
čezmejnem okolju; poudarja, da se mora 
pri tej populaciji ustrezno spoštovati 
pravica do pozabe;

črtano

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/15

Predlog spremembe 15
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Krepitev Evrope v boju proti raku
(2020/2267(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 186

Predlog resolucije Predlog spremembe

186. pozdravlja ustanovitev središča 
znanja o raku v letu 2021, ki bo prispevalo 
k izmenjavi in usklajevanju znanstvenih 
in tehničnih pobud v zvezi z rakom na 
ravni EU; meni, da bi moralo središče 
znanja vključevati vse deležnike 
(predstavnike nacionalnih programov za 
obvladovanje raka, združenj pacientov in 
oskrbovalcev, akademskih združenj, 
ustreznih organov in agencij EU, 
predstavnikov gospodarskih subjektov 
itd.); meni, da bi moralo to središče 
temeljiti na pregledovanju podatkov, 
poročilih evropskih referenčnih mrež in 
registrih raka; meni, da bi moralo biti 
njegovo poslanstvo jasno opredeljeno in 
vključevati:

a) koordiniranje mreže vseh 
nacionalnih programov za 
obvladovanje raka;

b) pripravo evropskega načrta za 
začetek obsežnih preventivnih 
kampanj in izobraževalnih 
programov za promocijo 
zdravja;

c) usklajevanje oblikovanja 
skupnih meril kakovosti za 
usmerjanje nacionalne 
akreditacije presejalnih 
programov, registrov raka in 

črtano
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centrov za oskrbo raka;
d) razvijanje, na podlagi 

najnovejših znanstvenih 
dokazov, smernic klinične 
prakse in shem zagotavljanja 
kakovosti za izboljšanje 
celotnega procesa oskrbe za vse 
vrste raka, zlasti za redke vrste 
raka in vrste raka pri otrocih;

e) priprava letnih poročil in 
vzpostavitev okvirov za 
izboljšanje zbiranja podatkov iz 
presejalnih programov, 
registrov raka in evropskih 
referenčnih mrež na ravni EU;

f) predstavitev študij o vplivu 
preprečevanja in diagnoze, 
vključno z ocenami o 
zmanjšanju gospodarskih 
stroškov, ki nastanejo zaradi 
povečanih naložb na teh 
področjih;

g) usklajevanje izmenjave dobrih 
praks in rezultatov med 
evropskimi referenčnimi 
mrežami in celovitimi 
onkološkimi centri;

h) oblikovanje celovitega modela, 
ki bo temeljil na evropskem 
načrtu za boj proti raku in 
programu Obzorje Evropa, s 
prispevki bolnikov in 
oskrbovalcev, da se opredelijo 
prednostne naloge raziskav in 
po možnosti omogoči razvoj 
usklajene in učinkovite skupine 
za raziskovanje raka v Evropi;

i) lajšanje izmenjave 
anonimiziranih podatkov, 
zbranih v evropskem oblaku za 
raka, zdravnikom in 
raziskovalcem, pa tudi 
subjektom, ki razvijajo 
zdravstvene storitve in sodobne 
tehnološke rešitve za paciente z 
rakom;
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j) podpiranje skupnih programov 
usposabljanja za zdravstveno 
osebje, paciente in oskrbovalce;

k) zagotavljanje posodobljenih, 
preverjenih in preglednih 
informacij državljanom in 
strokovnjakom o vzrokih in 
zdravljenju raka ter zakonodaji 
EU v zvezi z rakom;

l) spremljanje ravni izvajanja 
ustreznih priporočil v 
nacionalnih programih za 
obvladovanje raka držav članic 
in redno omogočanje dostopa 
do rezultatov tega spremljanja;

m) predlaganje merljivih in 
ponovljivih kazalnikov glavnih 
izidov, ki so navedeni v 
evropskem načrtu za boj proti 
raku;

Or. en


