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Predlog resolucije
Uvodna izjava S a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Sa. ker je močna davčna uprava 
bistvena za učinkovit nadzor nad 
tobakom, saj lahko višje maloprodajne 
cene povzročijo povečanje nezakonite 
trgovine in ponarejenih tobačnih izdelkov, 
čeprav lahko višje dajatve in davki 
spodbudijo opuščanja kajenja in 
preprečijo začetek uporabe tobaka;
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Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Andrej Slabakov (Andrey Slabakov)
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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;

a) 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, pri čemer je 
treba upoštevati tudi najnovejše 
znanstvene študije o učinkih 
elektronskih cigaret, ogrevanih 
tobačnih izdelkov in novih 
tobačnih izdelkov na zdravje, 
kadar se za te izdelke predlagajo 
minimalne trošarine;

Or. en
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Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj ukrepa na 
podlagi znanstvenih ocen tveganj za 
zdravje, povezanih z elektronskimi 
cigaretami, ogrevanimi tobačnimi izdelki 
in novimi tobačnimi izdelki, vključno z 
oceno tveganja uporabe teh izdelkov v 
primerjavi z uživanjem drugih tobačnih 
izdelkov in uvedbo seznama snovi, ki jih ti 
izdelki vsebujejo in oddajajo, na evropski 
ravni; meni, da bi lahko elektronske 
cigarete nekaterim kadilcem pomagale 
postopno opustiti kajenje, meni pa tudi, da 
elektronske cigarete ne bi smele biti 
privlačne za mladoletnike in nekadilce; 
zato poziva Komisijo, naj v okviru 
direktive o tobačnih izdelkih oceni, katere 
arome v elektronskih cigaretah so posebej 
privlačne za mladoletnike in nekadilce, ter 
predlaga njihovo prepoved in naj poleg 
tega predlaga prepoved vseh značilnih 
arom v ogrevanih in novih tobačnih 
izdelkih;

12. poziva Komisijo, naj ukrepa na 
podlagi znanstvenih ocen tveganj za 
zdravje, povezanih z elektronskimi 
cigaretami, ogrevanimi tobačnimi izdelki 
in novimi tobačnimi izdelki, vključno z 
oceno tveganja uporabe teh izdelkov v 
primerjavi z uživanjem drugih tobačnih 
izdelkov in uvedbo seznama snovi, ki jih ti 
izdelki vsebujejo in oddajajo, na evropski 
ravni; meni, da bi lahko elektronske 
cigarete nekaterim kadilcem pomagale 
postopno opustiti kajenje, meni pa tudi, da 
elektronske cigarete ne bi smele biti 
privlačne za mladoletnike in nekadilce; 
zato poziva Komisijo, naj se opre na 
sklepe iz svojega prvega poročila o 
uporabi direktive o tobačnih izdelkih in pri 
prihodnjem pregledu direktive oceni, 
katere arome v elektronskih cigaretah so 
posebej privlačne za mladoletnike in 
nekadilce, ter predlaga njihovo prepoved;

Or. en
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15. opozarja, da Mednarodna agencija 
za raziskave raka etanol in acetaldehid, ki 
nastaja pri metabolizmu etanola v 
alkoholnih pijačah, razvršča med snovi, ki 
povzročajo raka pri ljudeh, ter da je 
mogoče po ocenah 10 % vseh primerov 
raka pri moških in 3 % vseh primerov raka 
pri ženskah pripisati uživanju alkohola40; 
poudarja, da manjša kot je količina 
zaužitega alkohola, manjše je tveganje za 
nastanek raka; opozarja, da je uživanje 
alkohola dejavnik tveganja za številne 
različne vrste raka, kot so rak ustne votline, 
žrela, grla, požiralnika, jeter, debelega 
črevesa in danke ter rak dojk pri ženskah; 
želi opozoriti na študijo, ki jo navaja 
Svetovna zdravstvena organizacija41 in ki 
ugotavlja, da pri preprečevanju raka ni 
varne ravni uživanja alkohola, ter 
poudarja, da je treba to upoštevati pri 
oblikovanju in izvajanju politike za 
preprečevanje raka42;

______________
40 Scoccianti C., Cecchini M., Anderson A.S. in 
drugi, European Code against Cancer 4th Edition: 
Alcohol drinking and cancer, Cancer Epidemiol. 
2016 Dec; 45: 181-188. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27816465/
41 https://www.euro.who.int/en/health-
topics/disease-prevention/alcohol-
use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-

15. opozarja, da Mednarodna agencija 
za raziskave raka etanol in acetaldehid, ki 
nastaja pri metabolizmu etanola v 
alkoholnih pijačah, razvršča med snovi, ki 
povzročajo raka pri ljudeh, ter da je 
mogoče po ocenah 10 % vseh primerov 
raka pri moških in 3 % vseh primerov raka 
pri ženskah pripisati škodljivemu uživanju 
alkohola40; poudarja, da manjša kot je 
količina zaužitega alkohola, manjše je 
tveganje za nastanek raka; opozarja, da je 
škodljivo uživanje alkohola dejavnik 
tveganja za številne različne vrste raka, kot 
so rak ustne votline, žrela, grla, 
požiralnika, jeter, debelega črevesa in 
danke ter rak dojk pri ženskah, ter 
poudarja, da je treba to upoštevati pri 
oblikovanju in izvajanju politike za 
preprečevanje raka42;

______________
40 Scoccianti C., Cecchini M., Anderson A.S. in 
drugi, European Code against Cancer 4th Edition: 
Alcohol drinking and cancer(Evropski kodeks proti 
raku, 4. izdaja), revija Cancer Epidemiol. december 
2016; zvezek št. 45: str. 181–
188.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27816465/
42  
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S01
40-6736%2818%2931310-2 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
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https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
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15. opozarja, da Mednarodna agencija 
za raziskave raka etanol in acetaldehid, ki 
nastaja pri metabolizmu etanola v 
alkoholnih pijačah, razvršča med snovi, ki 
povzročajo raka pri ljudeh, ter da je 
mogoče po ocenah 10 % vseh primerov 
raka pri moških in 3 % vseh primerov raka 
pri ženskah pripisati uživanju alkohola40; 
poudarja, da manjša kot je količina 
zaužitega alkohola, manjše je tveganje za 
nastanek raka; opozarja, da je uživanje 
alkohola dejavnik tveganja za številne 
različne vrste raka, kot so rak ustne votline, 
žrela, grla, požiralnika, jeter, debelega 
črevesa in danke ter rak dojk pri ženskah; 
želi opozoriti na študijo, ki jo navaja 
Svetovna zdravstvena organizacija41 in ki 
ugotavlja, da pri preprečevanju raka ni 
varne ravni uživanja alkohola, ter 
poudarja, da je treba to upoštevati pri 
oblikovanju in izvajanju politike za 
preprečevanje raka42;

______________
40 Scoccianti C., Cecchini M., Anderson A.S. in 
drugi, European Code against Cancer 4th Edition: 
Alcohol drinking and cancer, Cancer Epidemiol. 
2016 Dec; 45: 181-188. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27816465/
41 https://www.euro.who.int/en/health-
topics/disease-prevention/alcohol-
use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-

15. opozarja, da Mednarodna agencija 
za raziskave raka etanol in acetaldehid, ki 
nastaja pri metabolizmu etanola v 
alkoholnih pijačah, razvršča med snovi, ki 
povzročajo raka pri ljudeh, ter da je 
mogoče po ocenah 10 % vseh primerov 
raka pri moških in 3 % vseh primerov raka 
pri ženskah pripisati škodljivemu uživanju 
alkohola40; poudarja, da manjša kot je 
količina zaužitega alkohola, manjše je 
tveganje za nastanek raka; opozarja, da je 
škodljivo uživanje alkohola dejavnik 
tveganja za številne različne vrste raka, kot 
so rak ustne votline, žrela, grla, 
požiralnika, jeter, debelega črevesa in 
danke ter rak dojk pri ženskah; želi 
opozoriti na študijo, ki jo navaja Svetovna 
zdravstvena organizacija41 in ki ugotavlja, 
da pri preprečevanju raka najbolj varno, če 
sploh ne uživamo alkohola, ter poudarja, 
da je treba to upoštevati pri oblikovanju in 
izvajanju politike za preprečevanje raka42;

______________
40 Scoccianti C., Cecchini M., Anderson A.S. in 
drugi, European Code against Cancer 4th Edition: 
Alcohol drinking and cancer(Evropski kodeks proti 
raku, 4. izdaja), revija Cancer Epidemiol, december 
2016; zvezek št. 45; str. 181–188. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27816465/
41 https://www.euro.who.int/en/health-
topics/disease-prevention/alcohol-

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
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https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S01
40-6736%2818%2931310-2 

use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-
alcohol,-new-study-confirms 
42  
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S01
40-6736%2818%2931310-2 
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https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
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Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. pozdravlja cilj Komisije o 
zmanjšanju škodljivega uživanja alkohola 
za najmanj 10 % do leta 2025; spodbuja 
Komisijo in države članice, naj podpirajo 
ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje 
škode zaradi uživanja alkohola v okviru 
prenovljene strategije EU na področju 
alkohola43, vključno z evropsko strategijo 
za preprečevanje uživanja alkoholnih pijač 
med mladoletniki, ki jo naj po potrebi 
spremljajo zakonodajni predlogi, pri čemer 
je treba spoštovati načelo subsidiarnosti in 
veljavno nacionalno zakonodajo o 
starostnih omejitvah za uživanje alkoholnih 
pijač; podpira boljše informiranje 
potrošnikov z boljšim označevanjem 
alkoholnih pijač tako, da se vključijo 
zdravstvena opozorila ter uvedeta obvezna 
navedba seznama sestavin in podatkov o 
hranilni vrednosti in digitalno označevanje; 
poziva Komisijo, naj sprejme posebne 
ukrepe za uživanje velikih in tveganih 
količin alkohola44; meni, da je pomembno 
zaščititi mladoletnike pred komercialnimi 
sporočili o uživanju alkohola, pa tudi pred 
promocijskim umeščanjem izdelkov in 
sponzorstvi, ki vključujejo blagovne 
znamke alkoholnih pijač, tudi v digitalnem 
okolju, saj oglaševanje ne sme biti izrecno 
namenjeno mladoletnikom in ne sme 
spodbujati uživanja teh pijač; poziva k 
prepovedi oglaševanja alkoholnih pijač na 

16. pozdravlja cilj Komisije o 
zmanjšanju škodljivega uživanja alkohola 
za najmanj 10 % do leta 2025; spodbuja 
Komisijo in države članice, naj podpirajo 
ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje 
škode zaradi uživanja alkohola v okviru 
prenovljene strategije EU na področju 
alkohola43, vključno z evropsko strategijo 
za preprečevanje uživanja alkoholnih pijač 
med mladoletniki, ki jo naj po potrebi 
spremljajo zakonodajni predlogi, pri čemer 
je treba spoštovati načelo subsidiarnosti in 
veljavno nacionalno zakonodajo o 
starostnih omejitvah za uživanje alkoholnih 
pijač; podpira boljše informiranje 
potrošnikov z boljšim označevanjem 
alkoholnih pijač tako, da se vključijo 
informacije o zmernem in odgovornem 
uživanju alkohola ter uvedeta obvezna 
navedba seznama sestavin in podatkov o 
hranilni vrednosti in digitalno označevanje; 
poziva Komisijo, naj sprejme posebne 
ukrepe za uživanje velikih in tveganih 
količin alkohola44; meni, da je pomembno 
zaščititi mladoletnike pred komercialnimi 
sporočili o uživanju alkohola, pa tudi pred 
promocijskim umeščanjem izdelkov in 
sponzorstvi, ki vključujejo blagovne 
znamke alkoholnih pijač, tudi v digitalnem 
okolju, saj oglaševanje ne sme biti izrecno 
namenjeno mladoletnikom in ne sme 
spodbujati uživanja teh pijač; poziva k 
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športnih prireditvah, kadar se teh prireditev 
udeležijo mladoletniki, in poziva tudi k 
prepovedi sponzoriranja športa v povezavi 
z alkoholnimi pijačami; poziva k strogemu 
spremljanju izvajanja spremenjene 
direktive o avdiovizualnih medijskih 
storitvah45; poziva, naj se v prihodnjem 
predlogu akta o digitalnih storitvah okrepi 
zmožnost držav članic, da spoštujejo in 
izvršujejo zakonodajo, ki naj bi zaščitila 
otroke ter druge ranljive skupine 
prebivalstva pred komercialnimi sporočili 
o alkoholnih pijačah; spodbuja 
dodeljevanje javnih sredstev nacionalnim 
in evropskim kampanjam za ozaveščanje; 
podpira predvideni pregled zakonodaje EU 
o obdavčitvi alkohola in čezmejnih 
nakupih alkoholnih pijač s strani 
posameznikov ter pregled cenovnih politik 
za alkoholne pijače, vključno z zvišanjem 
davkov na alkoholne pijače;

________________
43 Sporočilo Komisije z dne 24. oktobra 2006 o 
strategiji EU za podporo državam članicam pri 
zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola 
(COM(2006)0625).
44  
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/P
IIS1470-2045(21)00279-5/fulltext 
45 Direktiva (EU) 2018/1808 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o 
spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju 
nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic 
o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev 
(Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) 
glede na spreminjajoče se tržne razmere, UL L 303, 
28.11.2018, str. 69.

prepovedi oglaševanja in sponzoriranja 
alkoholnih pijač na športnih prireditvah, 
kadar se teh prireditev udeležijo 
mladoletniki, in poziva tudi k prepovedi 
sponzoriranja športa v povezavi z 
alkoholnimi pijačami; poziva k strogemu 
spremljanju izvajanja spremenjene 
direktive o avdiovizualnih medijskih 
storitvah45; poziva, naj se v prihodnjem 
predlogu akta o digitalnih storitvah okrepi 
zmožnost držav članic, da spoštujejo in 
izvršujejo zakonodajo, ki naj bi zaščitila 
otroke ter druge ranljive skupine 
prebivalstva pred komercialnimi sporočili 
o alkoholnih pijačah; spodbuja 
dodeljevanje javnih sredstev nacionalnim 
in evropskim kampanjam za ozaveščanje; 
je seznanjen s predvidenim pregledom 
zakonodaje EU o obdavčitvi alkohola in 
čezmejnih nakupih alkoholnih pijač s strani 
posameznikov ter pregledom cenovnih 
politik za alkoholne pijače;

_____________
43 Sporočilo Komisije z dne 24. oktobra 2006 o 
strategiji EU za podporo državam članicam pri 
zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola 
(COM(2006)0625).
44  
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/P
IIS1470-2045(21)00279-5/fulltext 
45 Direktiva (EU) 2018/1808 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o 
spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju 
nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic 
o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev 
(Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) 
glede na spreminjajoče se tržne razmere, UL L 303, 
28.11.2018, str. 69.
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9.2.2022 A9-0001/28

Predlog spremembe 28
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Andrej Slabakov (Andrey Slabakov)
v imenu skupine ECR

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

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 16a. poudarja, da je treba okrepiti 
evropske informacijske kampanje o 
zmernem uživanju vina, hkrati pa ohraniti 
promocijo kakovostnih proizvodov; meni, 
da so v boju proti prekomernemu uživanju 
učinkovite le obsežne informacijske in 
izobraževalne kampanje, in opozarja, da 
je zmerno uživanje vina del sredozemske 
prehrane;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/29

Predlog spremembe 29
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Andrej Slabakov (Andrey Slabakov)
v imenu skupine ECR

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

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. meni, da je evropski zeleni dogovor 
pomemben dejavnik, ki prispeva k 
preprečevanju raka v Evropi z 
zmanjševanjem onesnaženja zraka, hrane, 
vode in tal ter izpostavljenosti 
kemikalijam; poziva k presoji vpliva 
politik, ki bodo vključene v strategijo „od 
vil do vilic“, strategijo na področju 
kemikalij za trajnostnost, strategijo za 
ničelno onesnaževanje in strategijo za 
nestrupeno okolje, na pojavnost raka; 
pozdravlja prihodnjo revizijo standardov 
EU za kakovost zraka in poziva Komisijo, 
naj jih uskladi s smernicami Svetovne 
zdravstvene organizacije, kot je navedeno 
v resoluciji Parlamenta z dne 25. marca 
2021 o izvajanju direktiv o kakovosti 
zunanjega zraka52; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bo skupna kmetijska politika 
kmetom v pomoč pri zmanjšanju rabe 
pesticidov; spodbuja raziskave zdravil, ki 
so varnejša za okolje, njihov razvoj in 
uporabo ter poziva k izvajanju učinkovitih 
mehanizmov za odstranjevanje odpadkov 
brez onesnaževanja okolja v skladu s cilji 
farmacevtske strategije za Evropo;

_______________
52 Sprejeta besedila, P9_TA(2021)0107.

28. meni, da je evropski zeleni dogovor 
pomemben dejavnik, ki prispeva k 
preprečevanju raka v Evropi z 
zmanjševanjem onesnaženja zraka, hrane, 
vode in tal ter izpostavljenosti 
kemikalijam; poziva k presoji vpliva 
politik, ki bodo vključene v strategijo „od 
vil do vilic“, strategijo na področju 
kemikalij za trajnostnost, strategijo za 
ničelno onesnaževanje in strategijo za 
nestrupeno okolje, na pojavnost raka; 
pozdravlja prihodnjo revizijo standardov 
EU za kakovost zraka za podrobnejšo 
uskladitev s smernicami Svetovne 
zdravstvene organizacije po zaključku 
celovite ocene učinka; poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bo skupna kmetijska 
politika kmetom v pomoč pri zmanjšanju 
rabe pesticidov; spodbuja raziskave 
zdravil, ki so varnejša za okolje, njihov 
razvoj in uporabo ter poziva k izvajanju 
učinkovitih mehanizmov za odstranjevanje 
odpadkov brez onesnaževanja okolja v 
skladu s cilji farmacevtske strategije za 
Evropo;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/30

Predlog spremembe 30
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Andrej Slabakov (Andrey Slabakov)
v imenu skupine ECR

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

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo in države članice, 
naj dosežejo cilje trajnostnega razvoja 
OZN v boju proti nalezljivim boleznim, da 
bi spodbudili preprečevanje raka, 
povezanega z nalezljivimi boleznimi; 
pozdravlja programe cepljenja v boju proti 
prenosu HPV; vztraja, da je treba v 
državah članicah izvajati spolno nevtralen 
in javno financiran program cepljenja proti 
virusu HPV, da se odpravijo vsi raki, 
povezani s HPV, in poziva, naj se do leta 
2030 v celoti cepi 90 % deklet in znatno 
poveča cepljenje dečkov, starih do 15 let, s 
cepivom proti virusu HPV; poziva, naj se 
o napredku pri doseganju ciljev evropskega 
načrta za boj proti raku v zvezi s 
cepljenjem proti HPV poroča prek registra 
neenakosti v raku; poziva države članice, 
naj izvajajo priporočilo Sveta z dne 7. 
decembra 2018 o okrepljenem sodelovanju 
v boju proti boleznim, ki jih je mogoče 
preprečiti s cepljenjem62, da bi zmanjšale 
neenakosti v imunizaciji med ranljivimi 
skupinami in izboljšale imunizacijo v 
otroštvu; pozdravlja, da Komisija 
namerava Svetu predlagati priporočilo o 
vrstah raka, ki jih je mogoče preprečiti s 
cepljenjem; v zvezi s tem poudarja, da so 
potrebni usklajeni ukrepi za boj proti 
rakotvornim virusom, kot sta virus HPV in 
virus hepatitisa B (HBV), da bi preprečili 
njihov prenos; poziva, naj se cepljenje proti 

35. poziva Komisijo in države članice, 
naj dosežejo cilje trajnostnega razvoja 
OZN v boju proti nalezljivim boleznim, da 
bi spodbudili preprečevanje raka, 
povezanega z nalezljivimi boleznimi; 
pozdravlja programe cepljenja v boju proti 
prenosu HPV; vztraja, da je treba v 
državah članicah izvajati spolno nevtralen 
in javno financiran program cepljenja proti 
virusu HPV, da se odpravijo vsi raki, 
povezani s HPV, in je seznanjen z novim 
skupnim ukrepom v zvezi s cepljenjem 
proti HPV, ki bo državam članicam 
pomagal pri obveščanju in ozaveščanju 
javnosti o HPV in pri spodbujanju 
precepljenosti med mladostnicami; poziva, 
naj se o napredku pri doseganju ciljev 
evropskega načrta za boj proti raku v zvezi 
s cepljenjem proti HPV poroča prek 
registra neenakosti v raku; poziva države 
članice, naj izvajajo priporočilo Sveta z 
dne 7. decembra 2018 o okrepljenem 
sodelovanju v boju proti boleznim, ki jih je 
mogoče preprečiti s cepljenjem62, da bi 
zmanjšale neenakosti v imunizaciji med 
ranljivimi skupinami in izboljšale 
imunizacijo v otroštvu; pozdravlja, da 
Komisija namerava Svetu predlagati 
priporočilo o vrstah raka, ki jih je mogoče 
preprečiti s cepljenjem; v zvezi s tem 
poudarja, da so potrebni usklajeni ukrepi za 
boj proti rakotvornim virusom, kot sta 
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HPV in HBV v okviru nacionalnih 
programov držav članic bolj uskladi, hkrati 
pa zagotovi zbiranje informacij o cepljenju 
in spodbuja enak dostop do njega za 
ranljive in ogrožene skupine odraslih; 
spodbuja redno spremljanje trenutne 
stopnje precepljenosti proti HPV in 
hepatitisu B na ravni EU z uporabo sistema 
sledenja, podobnega sledilniku stanja 
cepljenja proti covidu-19, ki ga je razvil 
Evropski center za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni (ECDC), kar bo tudi 
države članice spodbudilo, da sprejmejo 
dobre prakse in ohranijo zagon; poziva 
države članice, naj zagotovijo usklajenost 
podatkov in interoperabilnost ter izboljšajo 
razvoj nacionalnih podatkovnih sistemov 
za imunizacijo; poudarja, da bi moral imeti 
Evropski center za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni (ECDC) ključno 
vlogo pri spremljanju napredka držav 
članic; podpira dodatne raziskave o razvoju 
cepiv proti drugim virusom, kot sta virus 
hepatitisa C in virus humane imunske 
pomanjkljivosti (HIV); meni, da bi bilo 
treba medtem množično uporabljati rešitve 
na področju zdravljenja, da bi dosegli cilj 
Svetovne zdravstvene organizacije glede 
izkoreninjenja hepatitisa C do leta 2030, in 
poziva Komisijo, naj uporabi finančne vire 
iz sklada za okrevanje in odpornost, da bi 
dosegla te cilje s financiranjem presejanja; 
poziva k sodelovanju z državami članicami 
in mednarodnimi organizacijami v boju 
proti napačnim informacijam glede 
cepljenja in pri odpravljanju nezaupanja v 
cepljenje; poziva, naj se pri tem uporabijo 
program EU4Health in drugi tokovi 
financiranja, vključno s podporo 
prizadevanjem za ozaveščanje državljanov, 
izvajalcev izobraževanja in zdravstvenih 
delavcev ter za raziskave vedenja v okviru 
programa Obzorje Evropa; priporoča, naj 
se okrepi uporaba evropskega kodeksa 
ravnanja glede dezinformacij, zlasti v zvezi 
z napačnimi informacijami o cepivih;

_____________
62 UL C 466, 28.12.2018, str. 1.

virus HPV in virus hepatitisa B (HBV), da 
bi preprečili njihov prenos; poziva, naj se 
cepljenje proti HPV in HBV v okviru 
nacionalnih programov držav članic bolj 
uskladi, hkrati pa zagotovi zbiranje 
informacij o cepljenju in spodbuja enak 
dostop do njega za ranljive in ogrožene 
skupine odraslih; spodbuja redno 
spremljanje trenutne stopnje precepljenosti 
proti HPV in hepatitisu B na ravni EU z 
uporabo sistema sledenja, podobnega 
sledilniku stanja cepljenja proti covidu-19, 
ki ga je razvil Evropski center za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni , 
kar bo tudi države članice spodbudilo, da 
sprejmejo dobre prakse in ohranijo zagon; 
poziva države članice, naj zagotovijo 
usklajenost podatkov in interoperabilnost 
ter izboljšajo razvoj nacionalnih 
podatkovnih sistemov za imunizacijo; 
poudarja, da bi moral imeti Evropski center 
za preprečevanje in obvladovanje bolezni 
ključno vlogo pri spremljanju napredka 
držav članic; podpira dodatne raziskave o 
razvoju cepiv proti drugim virusom, kot sta 
virus hepatitisa C in virus humane imunske 
pomanjkljivosti (HIV); meni, da bi bilo 
treba medtem množično uporabljati rešitve 
na področju zdravljenja, da bi dosegli cilj 
Svetovne zdravstvene organizacije glede 
izkoreninjenja hepatitisa C do leta 2030, in 
poziva Komisijo, naj uporabi finančne vire 
iz sklada za okrevanje in odpornost, da bi 
dosegla te cilje s financiranjem presejanja; 
poziva k sodelovanju z državami članicami 
in mednarodnimi organizacijami v boju 
proti napačnim informacijam glede 
cepljenja in pri odpravljanju nezaupanja v 
cepljenje; poziva, naj se pri tem uporabijo 
program EU4Health in drugi tokovi 
financiranja, vključno s podporo 
prizadevanjem za ozaveščanje državljanov, 
izvajalcev izobraževanja in zdravstvenih 
delavcev ter za raziskave vedenja v okviru 
programa Obzorje Evropa; priporoča, naj 
se okrepi uporaba evropskega kodeksa 
ravnanja glede dezinformacij, zlasti v zvezi 
z napačnimi informacijami o cepivih;
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______________
62 UL C 466, 28.12.2018, str. 1.
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9.2.2022 A9-0001/31

Predlog spremembe 31
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Andrej Slabakov (Andrey Slabakov)
v imenu skupine ECR

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

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. poudarja, da so uživanje tobaka in 
alkohola, slaba prehrana, visok indeks 
telesne mase, sedeč življenjski slog in 
onesnaževanje okolja dejavniki tveganja, ki 
so skupni tudi drugim kroničnim boleznim; 
zato meni, da je treba ukrepe za 
preprečevanje raka in zmanjšanje tveganja 
izvajati v okviru celovitega programa za 
preprečevanje kroničnih bolezni v tesnem 
sodelovanju z usmerjevalno skupino za 
spodbujanje zdravja, preprečevanje bolezni 
in obvladovanje nenalezljivih bolezni; 
poziva k vrhu za pregled stanja in 
preprečevanje, ki bi se osredotočil na 
komercialno ustvarjene dejavnike raka in 
drugih kroničnih bolezni, na njem pa bi se 
srečale institucije EU, države članice, 
združenja pacientov in organizacije civilne 
družbe, dejavne na področju zdravja;

44. poudarja, da so uživanje tobaka in 
škodljivo uživanje alkohola, slaba 
prehrana, visok indeks telesne mase, sedeč 
življenjski slog in onesnaževanje okolja 
dejavniki tveganja, ki so skupni tudi 
drugim kroničnim boleznim; zato meni, da 
je treba ukrepe za preprečevanje raka in 
zmanjšanje tveganja izvajati v okviru 
celovitega programa za preprečevanje 
kroničnih bolezni v tesnem sodelovanju z 
usmerjevalno skupino za spodbujanje 
zdravja, preprečevanje bolezni in 
obvladovanje nenalezljivih bolezni; poziva 
k vrhu za pregled stanja in preprečevanje, 
ki bi se osredotočil na komercialno 
ustvarjene dejavnike raka in drugih 
kroničnih bolezni, na njem pa bi se srečale 
institucije EU, države članice, združenja 
pacientov in organizacije civilne družbe, 
dejavne na področju zdravja;

Or. en


