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9.2.2022 A9-0001/16

Predlog spremembe 16
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou)
v imenu skupine The Left

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

Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37a. poudarja, da je pomembno dodeliti 
ustrezna sredstva za znanstvene in 
socialno humanistične raziskave, s 
katerimi bi ocenili neenakost pri dostopu 
do standardov oskrbe in inovacij na 
področju raka pri otrocih po vsej Evropi, 
ki so razlog za razlike v stopnji preživetja 
do 20 % pri otrocih z rakom med 
državami članicami, in oblikovali blažilne 
ukrepe za zagotovitev enakih pravic in 
dostopa do zdravljenja za vse otroke in 
mlade z rakom v Evropi; v zvezi s tem 
obžaluje razlike v smislu dostopa do 
visokokakovostnih zdravstvenih storitev 
med državami članicami in tudi med 
različnimi regijami v državah članicah ter 
poziva Komisijo, naj te razlike odpravi z 
ustreznimi zakonodajnimi ukrepi za 
zagotovitev enakih pravic v EU;
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9.2.2022 A9-0001/17

Predlog spremembe 17
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou)
v imenu skupine The Left

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

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. obžaluje, da se pacienti v EU še 
vedno soočajo z izzivi pri dostopu do 
zdravstvenih storitev in pri sodelovanju v 
kliničnih preizkušanjih v drugih državah 
članicah in da se samo manjši del 
pacientov in tudi ne vsi zdravstveni delavci 
zavedajo pravice pacientov do 
uveljavljanja čezmejnega zdravstvenega 
varstva v skladu z veljavnima okviroma: 
direktivo o čezmejnem zdravstvenem 
varstvu in uredbo o socialni varnosti64; 
poziva k reformi direktive o čezmejnem 
zdravstvenem varstvu, predvsem da se 
omogočita mobilnost in dostop do visoko 
specializirane opreme in oskrbe z 
okrepitvijo nacionalnih kontaktnih točk, 
tako da se jim zagotovi več proračunskih 
sredstev, ter da se omogoči oblikovanje 
smernic Komisije, ki bodo določale 
sprejemljive in usklajene roke za pregled in 
odobritev, da bi skrajšali čas do začetka 
zdravljenja v EU v skladu z uredbo o 
socialni varnosti; poziva k povečanju 
števila kampanj obveščanja o pravicah 
pacientov do čezmejnega zdravstvenega 
varstva, tudi tistih, ki so namenjene 
zdravstvenim delavcem, in k razvoju 
sistema „vse na enem mestu“ za 
informacije o poteh čezmejnega dostopa v 
EU; poudarja, da je treba zmanjšati 
logistične in jezikovne ovire, s katerimi se 
soočajo pacienti pri dostopu do 

61. obžaluje, da se pacienti v EU še 
vedno soočajo z izzivi pri dostopu do 
zdravstvenih storitev in pri sodelovanju v 
kliničnih preizkušanjih v drugih državah 
članicah in da se samo manjši del 
pacientov in tudi ne vsi zdravstveni delavci 
zavedajo pravice pacientov do 
uveljavljanja čezmejnega zdravstvenega 
varstva v skladu z veljavnima okviroma: 
direktivo o čezmejnem zdravstvenem 
varstvu in uredbo o socialni varnosti64; 
poziva k reformi direktive o čezmejnem 
zdravstvenem varstvu, predvsem da se 
omogočita mobilnost in dostop do visoko 
specializirane opreme in oskrbe z 
okrepitvijo nacionalnih kontaktnih točk, 
tako da se jim zagotovi več proračunskih 
sredstev, ter da se omogoči oblikovanje 
smernic Komisije, ki bodo določale 
sprejemljive in usklajene roke za pregled in 
odobritev, da bi skrajšali čas do začetka 
zdravljenja v EU v skladu z uredbo o 
socialni varnosti; poziva k povečanju 
števila kampanj obveščanja o pravicah 
pacientov do čezmejnega zdravstvenega 
varstva, tudi tistih, ki so namenjene 
zdravstvenim delavcem, in k razvoju 
sistema „vse na enem mestu“ za 
informacije o poteh čezmejnega dostopa v 
EU; poudarja, da je treba zmanjšati 
logistične in jezikovne ovire, s katerimi se 
soočajo pacienti pri dostopu do 
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zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici EU; poudarja, da je treba pacientom 
zagotoviti jasne informacije o zahtevah po 
predhodni odobritvi, ki veljajo za nekatere 
države članice; poudarja, da je treba 
postopek poenostaviti s celostno revizijo 
okvirov o čezmejnem zdravstvenem 
varstvu, pri čemer je treba enakovredno 
upoštevati direktivo o čezmejnem 
zdravstvenem varstvu in uredbo o socialni 
varnosti, za paciente, ki zaradi 
neizpolnjenih potreb in potencialnih koristi 
potujejo v tujino zaradi kliničnega 
preizkušanja in se lahko soočajo s 
težavami, kot je pomanjkanje jasnosti 
glede nadaljnjih protokolov po vrnitvi 
domov in glede kritja stroškov, povezanih 
z njihovim sodelovanjem v kliničnem 
preizkušanju, s strani državnih 
zavarovalnih agencij; poudarja, da je treba 
pojasniti dostop do čezmejnih kliničnih 
preskušanj, kar v direktivi o čezmejnem 
zdravstvenem varstvu ni jasno določeno; 
poudarja, da je treba vse stroške, povezane 
z zdravljenjem, financirati pred začetkom 
zdravljenja, da bi preprečili izključitev 
pacientov z nizkimi prihodki; poziva 
Komisijo, naj v okviru naslednje revizije 
obstoječih okvirov razmisli o vzpostavitvi 
enotnega sklopa pravil o odobritvi in 
povračilu za dostop do čezmejnega 
zdravstvenega varstva, vključno s pravico 
do drugega mnenja; poziva Komisijo in 
države članice, naj sodelujejo pri izvajanju 
rednih ocen strategije Komisije za e-
zdravje iz leta 2018, da se zagotovijo 
povezani elektronski zdravstveni zapisi, 
večja interoperabilnosti in boljša kakovost 
podatkov, zasebnost in varnost pacientov z 
rakom na regionalni in nacionalni ravni ter 
ravni EU, pri čemer naj poskrbijo za strogo 
spoštovanje pravil glede zasebnosti in 
varnosti zdravstvenih podatkov pacientov; 
ugotavlja, da ima register neenakosti v raku 
potencial kot sredstvo za poročanje in 
merjenje izboljšav na teh področjih;

_______________________
64 Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega 

zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici EU; poudarja, da je treba pacientom 
zagotoviti jasne informacije o zahtevah po 
predhodni odobritvi, ki veljajo za nekatere 
države članice; poudarja, da je treba 
staršem z nizkimi dohodki, ki spremljajo 
svojega otroka na zdravljenje v tujini, 
zagotoviti posebno finančno podporo; 
poudarja, da je treba postopek poenostaviti 
s celostno revizijo okvirov o čezmejnem 
zdravstvenem varstvu, pri čemer je treba 
enakovredno upoštevati direktivo o 
čezmejnem zdravstvenem varstvu in 
uredbo o socialni varnosti, za paciente, ki 
zaradi neizpolnjenih potreb in potencialnih 
koristi potujejo v tujino zaradi kliničnega 
preizkušanja in se lahko soočajo s 
težavami, kot je pomanjkanje jasnosti 
glede nadaljnjih protokolov po vrnitvi 
domov in glede kritja stroškov, povezanih 
z njihovim sodelovanjem v kliničnem 
preizkušanju, s strani državnih 
zavarovalnih agencij; poudarja, da je treba 
pojasniti dostop do čezmejnih kliničnih 
preskušanj, kar v direktivi o čezmejnem 
zdravstvenem varstvu ni jasno določeno; 
poudarja, da je treba vse stroške, povezane 
z zdravljenjem, financirati pred začetkom 
zdravljenja, da bi preprečili izključitev 
pacientov z nizkimi prihodki; poziva 
Komisijo, naj v okviru naslednje revizije 
obstoječih okvirov razmisli o vzpostavitvi 
enotnega sklopa pravil o odobritvi in 
povračilu za dostop do čezmejnega 
zdravstvenega varstva, vključno s pravico 
do drugega mnenja; poziva Komisijo in 
države članice, naj sodelujejo pri izvajanju 
rednih ocen strategije Komisije za e-
zdravje iz leta 2018, da se zagotovijo 
povezani elektronski zdravstveni zapisi, 
večja interoperabilnosti in boljša kakovost 
podatkov, zasebnost in varnost pacientov z 
rakom na regionalni in nacionalni ravni ter 
ravni EU, pri čemer naj poskrbijo za strogo 
spoštovanje pravil glede zasebnosti in 
varnosti zdravstvenih podatkov pacientov; 
ugotavlja, da ima register neenakosti v raku 
potencial kot sredstvo za poročanje in 
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parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti 
(UL L 166, 30.4.2004, str. 1).

merjenje izboljšav na teh področjih;

_______________________
64 Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti 
(UL L 166, 30.4.2004, str. 1).
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9.2.2022 A9-0001/18

Predlog spremembe 18
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou)
v imenu skupine The Left

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

Predlog resolucije
Odstavek 78

Predlog resolucije Predlog spremembe

78. poziva Komisijo h krepitvi trga 
zdravil EU, da bi se izboljšal enak dostop 
do zdravljenja, vključno z inovacijami in 
personalizirano medicino, zmanjšalo 
pomanjkanje zdravil, premagala težava 
visokih cen inovativnih tehnologij in 
inovativnega zdravljenja, spodbudila 
uporaba generičnih in podobnih bioloških 
zdravil ter izboljšalo zdravljenje raka pri 
odraslih in otrocih; poziva Komisijo in 
nacionalne organe za varstvo konkurence, 
naj ocenijo trg zdravil EU, pri čemer naj 
bodo pozorni na mala in srednja podjetja, 
ki jih kupujejo velike farmacevtske družbe, 
kar ogroža lojalno konkurenco; spodbuja 
dialog z več deležniki o dostopu do zdravil 
in inovacij na podlagi modelov, kot je 
platforma ACCELERATE67 na področju 
raka pri otrocih, ter s sodelovanjem vseh 
ustreznih akterjev, vključno s predstavniki 
akademskega sveta, industrije, 
zdravstvenih delavcev in pacientov;

________________________
67 https://www.accelerate-platform.org/

78. poziva Komisijo, naj oceni in 
oblikuje trg zdravil EU, da bi se izboljšal 
in zagotovil enak dostop do zdravljenja, 
vključno z inovacijami,  personalizirano 
medicino, kirurgijo in radioterapijo, 
zmanjšalo pomanjkanje zdravil, premagala 
težava visokih cen inovativnih tehnologij 
in inovativnega zdravljenja, spodbudila 
uporaba generičnih in podobnih bioloških 
zdravil ter izboljšalo zdravljenje raka pri 
odraslih in otrocih, s čimer bi zdravje 
postalo človekova pravica in javno dobro 
za vse; poziva Komisijo in nacionalne 
organe za varstvo konkurence, naj ocenijo 
trg zdravil EU, pri čemer naj bodo pozorni 
na mala in srednja podjetja, ki jih kupujejo 
velike farmacevtske družbe, kar ogroža 
lojalno konkurenco; spodbuja dialog z več 
deležniki o dostopu do zdravil in inovacij 
na podlagi modelov, kot je platforma 
ACCELERATE67 na področju raka pri 
otrocih, ter s sodelovanjem vseh ustreznih 
akterjev, vključno s predstavniki 
akademskega sveta, industrije, 
zdravstvenih delavcev in pacientov;

________________________
67 https://www.accelerate-platform.org/
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9.2.2022 A9-0001/19

Predlog spremembe 19
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou)
v imenu skupine The Left

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

Predlog resolucije
Odstavek 83 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

83a. poziva Komisijo, naj odvrača od 
praks, s katerimi se podaljšujeta tržna 
ekskluzivnost in zaščita intelektualne 
lastnine in ki vodijo do povečevanja 
dobička s strateško uporabo pravic 
intelektualne lastnine, kot je postopno 
patentiranje obstoječih proizvodov 
(strategije za „evergreening“ ali trajno 
patentno zaščito), ter naj spodbuja 
generična zdravila, konkurenčna 
zdravilom proti redkim boleznim brez 
patentne zaščite;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/20

Predlog spremembe 20
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou)
v imenu skupine The Left

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

Predlog resolucije
Odstavek 101

Predlog resolucije Predlog spremembe

101. meni, da je bila pandemija covida-
19 resnični stresni test za zdravstvene 
sisteme EU; poudarja, da bi se morali iz nje 
naučiti predvsem, da je treba pripraviti 
strategijo za izredne razmere, ki bi 
državam članicam omogočila usklajen 
odziv v času morebitnih prihodnjih 
zdravstvenih kriz; poudarja, da so med 
zdravstveno krizo zlasti izpostavljene 
ranljive skupine, vključno s pacienti z 
rakom; poudarja, da bi morali biti posebni 
ukrepi v okviru te strategije za izredne 
razmere usmerjeni na zaščito ranljivih 
skupin, vključno s pacienti z rakom, ki ne 
morejo čakati na konec krize; poudarja, da 
bi morali posebni ukrepi podpirati razvoj, 
proizvodnjo in ustvarjanje zalog izdelkov 
za zaščito teh ranljivih skupin;

101. meni, da je bila pandemija covida-
19 resnični stresni test za zdravstvene 
sisteme EU; poudarja, da bi se morali iz nje 
naučiti predvsem, da je treba vlagati v 
sektor javnega zdravstva in pripraviti 
strategijo za izredne razmere, ki bi 
državam članicam omogočila usklajen 
odziv v času morebitnih prihodnjih 
zdravstvenih kriz; poudarja, da so med 
zdravstveno krizo zlasti izpostavljene 
ranljive skupine, vključno s pacienti z 
rakom; poudarja, da bi morali biti posebni 
ukrepi v okviru te strategije za izredne 
razmere usmerjeni na zaščito ranljivih 
skupin, vključno s pacienti z rakom, ki ne 
morejo čakati na konec krize; poudarja, da 
bi morali posebni ukrepi podpirati razvoj, 
proizvodnjo in ustvarjanje zalog izdelkov 
za zaščito teh ranljivih skupin;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/21

Predlog spremembe 21
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou)
v imenu skupine The Left

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

Predlog resolucije
Odstavek 115

Predlog resolucije Predlog spremembe

115. spodbuja države članice, naj 
upoštevajo pogosto izčrpanost družin in 
sorodnikov pacientov z rakom ter jim 
zagotovijo psihološko in socialno-
ekonomsko pomoč, zlasti najranljivejšim, 
in obdobja počitka na delovnem mestu 
med boleznijo, pa tudi podporo med 
žalovanjem; spodbuja tudi razvoj celovitih, 
primernih in dostopnih podpornih shem za 
paciente z rakom in njihove družine, pri 
katerih naj se upoštevajo zdravstvene in 
socialne storitve ter storitve skupnosti;

115. spodbuja države članice, naj 
upoštevajo pogosto izčrpanost družin in 
sorodnikov pacientov z rakom ter jim 
zagotovijo psihološko in socialno-
ekonomsko pomoč, zlasti najranljivejšim, 
pa tudi večje varstvo zaposlenih, pri čemer 
je treba med drugim upoštevati obdobja 
počitka na delovnem mestu, povečanje 
števila dni z upravičenimi in plačanimi 
odsotnostmi za skrb za družinske člane, 
nadomestila za dopust in nego za ožje 
sorodnike s 100-odstotnim povračilom 
med boleznijo, pa tudi podporo med 
žalovanjem; spodbuja tudi razvoj celovitih, 
primernih in dostopnih podpornih shem za 
paciente z rakom in njihove družine, pri 
katerih naj se upoštevajo zdravstvene in 
socialne storitve ter storitve skupnosti;

Or. en


