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11.2.2019 B8-0097/4

Τροπολογία 4
Marijana Petir
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0097/2019
Daniela Aiuto
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών 
και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
γυναίκα πρέπει να έχει καθολική και ίση 
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, 
ιδιαίτερα σε προσυμπτωματικό έλεγχο, 
θεραπευτική αγωγή και δωρεάν 
μεταθεραπευτική υποστήριξη υψηλής 
ποιότητας, ανεξάρτητα από τον τόπο 
διαμονής της, την κοινωνική της 
κατάσταση, το επάγγελμά της, το 
πολιτισμικό της υπόβαθρο ή 
οποιονδήποτε άλλον παράγοντα· 
λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι στην 
πραγματικότητα όλο και περισσότερες 
γυναίκες βρίσκονται αντιμέτωπες με 
δυσκολίες ή με τον αποκλεισμό τους από 
τις εν λόγω υπηρεσίες υγείας λόγω των 
πολιτικών λιτότητας των κρατών μελών 
και του αντίκτυπου που έχουν στον κλάδο 
της δημόσιας υγείας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
γυναίκα και άνδρας που πάσχει από 
καρκίνο και συννοσηρότητες πρέπει να 
έχει ίση πρόσβαση σε προσυμπτωματικό 
έλεγχο, θεραπευτική αγωγή και 
οικονομική μεταθεραπευτική υποστήριξη 
υψηλής ποιότητας·
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Τροπολογία 5
Marijana Petir
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0097/2019
Daniela Aiuto
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών 
και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν 
την υγεία, δεδομένου ότι ορισμένες 
γνωστές καρκινογόνες ουσίες συμβάλλουν 
στην αύξηση του κινδύνου, ιδιαίτερα για 
τις γυναίκες·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν 
την υγεία, δεδομένου ότι ορισμένες 
γνωστές καρκινογόνες ουσίες συμβάλλουν 
στην αύξηση του κινδύνου για τις γυναίκες 
και τους άνδρες·
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Τροπολογία 6
Marijana Petir
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0097/2019
Daniela Aiuto
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών 
και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η συνεργασία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό με την 
αποδοτική χρήση των ενωσιακών 
κονδυλίων, μπορεί να συμβάλει στην 
ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής 
ενωσιακής στρατηγικής για την 
καταπολέμηση του καρκίνου· καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει τις πολιτικές 
τάσεις όσον αφορά τη νοσηλεία των 
καρκινοπαθών, ιδιαίτερα των γυναικών, 
σε διάφορες χώρες, ώστε να εντοπίσει 
ποιες πολιτικές προσεγγίσεις έχουν τα 
καλύτερα ποσοστά επιβίωσης από 
καρκίνο, και να διατυπώσει συστάσεις 
προς τα κράτη μέλη σχετικά με τη 
δημιουργία και την υποστήριξη υψηλής 
ποιότητας συστημάτων νοσηλείας 
καρκινοπαθών, με πρότυπα για 
προγράμματα προσυμπτωματικού 
ελέγχου του καρκίνου στην ΕΕ, τα οποία 
θα είναι κοινά για όλα τα κράτη μέλη· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
λειτουργήσει ως πλατφόρμα για την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών όσον αφορά τα μοντέλα 
και τα πρότυπα νοσηλείας καρκινοπαθών 
για την κατάρτιση προγραμμάτων 
καταπολέμησης του καρκίνου 
προσαρμοσμένων στην εκάστοτε 
περίπτωση και οικονομική δυνατότητα του 

4. τονίζει ότι ενώ η ευθύνη για την 
οργάνωση των συστημάτων 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς 
και η παροχή μακροχρόνιας 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
επαφίεται στα επιμέρους κράτη μέλη, η 
συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε 
συνδυασμό με την αποδοτική χρήση των 
ενωσιακών κονδυλίων, μπορεί να 
συμβάλει στην ανάπτυξη μιας 
αποτελεσματικής ενωσιακής στρατηγικής 
για την καταπολέμηση του καρκίνου και 
των σχετικών συννοσηροτήτων 
υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τα 
μέτρα που λαμβάνονται σε περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο, καθώς και 
βοηθώντας τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
λειτουργήσει ως πλατφόρμα για την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών όσον αφορά τα μοντέλα 
και τα πρότυπα νοσηλείας καρκινοπαθών 
για την κατάρτιση προγραμμάτων 
καταπολέμησης του καρκίνου 
προσαρμοσμένων στην εκάστοτε 
περίπτωση και οικονομική δυνατότητα του 
ασθενούς, προκειμένου να δημιουργηθούν 
συνέργειες για την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων·
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ασθενούς, προκειμένου να δημιουργηθούν 
συνέργειες για την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων·
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