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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonios Trakatellis in Linda McAvan

Predlog spremembe 91
Uvodna izjava 1

(1) Skupnost lahko prispeva k varovanju 
zdravja, varnosti in ekonomskih interesov
državljanov s pomočjo ukrepov na področju
javnega zdravja in varstva potrošnikov.

(1) Skupnost je zavezana k spodbujanju in 
izboljševanju zdravja, preprečevanju 
bolezni in boju proti možnim nevarnostim 
za zdravje. Na skladen in dosleden način 
mora reševati skrbi in pričakovanja svojih 
prebivalcev. Skupnost lahko prispeva k 
varovanju zdravja in varnosti državljanov s 
pomočjo ukrepov na področju javnega 
zdravja, ki prispevajo dodano vrednost 
zadevnim ukrepom držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Nadomesti predlog spremembe 3. Javno zdravje je nepogrešljiva osnovna dobrina in njegovo 
varovanje zadeva vsakega človeka brez izjeme. Člen 152 Pogodbe ES zavezuje Skupnost k 
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spodbujanju in izboljševanju zdravja, preprečevanju obolenj ljudi in odpravljanju vzrokov 
nevarnosti za zdravje človeka. Soočanje z izzivi na področju zdravja zahteva skladne in 
povezane  ukrepe za zagotovitev visoke ravni varovanja javnega zdravja. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Georgs Andrejevs in Alojz Peterle

Predlog spremembe 92
Uvodna izjava 1

(1) Skupnost lahko prispeva k varovanju 
zdravja, varnosti in ekonomskim interesom
državljanov s pomočjo ukrepov na področju
javnega zdravja in varstva potrošnikov.

(1) Skupnost je zavezana k spodbujanju in 
izboljševanju zdravja, preprečevanju in 
zmanjševanju bolezni in k boju proti 
možnim nevarnostim za zdravje. Na 
skladen in dosleden način mora reševati 
skrbi svojih prebivalcev glede nevarnosti za 
zdravje ter njihova pričakovanja v zvezi z 
višjo ravnjo varovanja zdravja. Skupnost 
lahko prispeva k varovanju zdravja in
varnosti državljanov s pomočjo ukrepov na 
področju javnega zdravja.

Or. en

Obrazložitev

Javno zdravje je nepogrešljiva skupna dobrina in njegovo varovanje zadeva vsakega človeka 
brez izjeme. Člen 152 Pogodbe ES zavezuje Skupnost k spodbujanju in izboljševanju zdravja, 
preprečevanju obolenj ljudi in odpravljanju vzrokov nevarnosti za zdravje človeka. Soočanje 
z izzivi na področju zdravja zahteva skladne in povezane  ukrepe za zagotovitev visoke ravni 
varovanja javnega zdravja. Pametna politika javnega zdravja, ki se prilagaja izzivom 21. 
stoletja,  se mora zavzemati za zmanjšanje bolezni, če želi  preprečiti nadaljnje poslabšanje 
zdravja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 93
Uvodna izjava 1

(1) Skupnost lahko prispeva k varovanju 
zdravja, varnosti in ekonomskih interesov 
državljanov s pomočjo ukrepov na področju
javnega zdravja in varstva potrošnikov.

(1) Skupnost lahko prispeva k varovanju 
zdravja, varnosti in ekonomskih interesov 
državljanov s pomočjo ukrepov na področju
javnega zdravja, ki prispevajo dodano 
vrednost k politikam držav članic.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Irena Belohorská

Predlog spremembe 94
Uvodna izjava 1a (novo)

(1a) Zdravje je temelj dobrih gospodarskih 
učinkov.

Or. en

Obrazložitev

Slabo zdravje, bolniški dopusti in prezgodnje upokojitve so vzrok za nižjo stopnjo zaposlenosti 
in manj učinkovito delovno silo, zato predstavljajo oviro pri gospodarski rasti. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Justas Vincas Paleckis

Predlog spremembe 95
Uvodna izjava 1 a (novo)

(1a) Poleg tega, da je zavezana ohranjanju 
in izboljševanju zdravja svojih državljanov, 
mora Skupnost tudi upoštevati etične 
vrednote, da ne bi kršila obstoječih pravil 
ravnanja.

Or. en

Obrazložitev

Potrebno je bilo razložiti stavek v preambuli k sklepu št. 3.1 "Izboljšanje zdravja Evropejcev 
je osnovni cilj vseh zdravstvenih dejavnosti, ki izhajajo iz Pogodbe", saj s pravnega in 
etičnega vidika cilja ni možno zasledovati z vsemi razpoložljivimi sredstvi, s katerimi bi 
sčasoma dosegli izboljšanje zdravja državljanov.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonios Trakatellis in Linda McAvan

Predlog spremembe 96
Uvodna izjava 1 b (novo)

(1b) Za zdravstveni sektor je značilna 
precejšnja zmožnost rasti, inovacij in 
dinamičnosti, kakor tudi izzivi, s katerimi se 
sooča v smislu finančne in socialne 
trajnosti in učinkovitosti sistemov 
zdravstvenega varstva, med drugim zaradi 
povečane pričakovane življenjske dobe in
napredka v medicini. 

Or. en

Obrazložitev

Nadomesti predlog spremembe 5. V zdravstvenem sektorju smo priča hitremu razvoju na 
finančnem polju, kjer se  povečujejo vlaganja in zaposlovanje ter se uvajajo tehnologije in 
inovacije, zlasti v razvitih državah. Poraba za zdravje in zdravstveno varstvo se je povečala 
za skoraj 10% BNP držav članic, kar lahko pripišemo podaljšanju pričakovane življenjske 
dobe in dejstvu, da predstavlja zdravstveni sektor pomemben delež v sistemih socialne 
varnosti.     

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonios Trakatellis in Linda McAvan

Predlog spremembe 97
Uvodna izjava 1 d (novo)

(1d) Obstajajo številne resne čezmejne
nevarnosti za zdravje, pojavljajo se tudi 
nove, ki zahtevajo nadaljnje ukrepe 
Skupnosti. Spremljanje resnih nevarnosti
za zdravje, zgodnje opozarjanje nanje in boj 
proti njim, zahtevajo zmožnost Skupnosti, 
da se odzove na usklajen in učinkovit 
način.

Or. en

Obrazložitev

Nadomesti predlog spremembe 7. Zaporedne krize, povezane s hrano, panika široma po svetu 
zaradi SARS, ki se je najprej pojavil na Kitajskem, ptičja gripa in možnost pandemije gripe v 
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bližnji prihodnosti, ki bi lahko zahtevala na milijone življenje, ter težave v zvezi z okoljem, ki 
vplivajo na javno zdravje, opozarjajo na izjemen pomen javnega zdravja in posledično na 
pomen varovanja zdravja državljanov, ki zahtevajo učinkovite ukrepe na ravni Unije. Še več, 
mobilnost evropskih državljanov in prosto gibanje oseb na območju EU narekujeta, naj bomo 
pripravljeni, saj bomo le tako sposobni zaznati resne čezmejne nevarnosti, nanje  zgodaj 
opozoriti ter se jim upreti. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 98
Uvodna izjava 1 d (novo)

(1d) Skupnost mora prednostno 
obravnavati resne čezmejne zdravstvene 
nevarnosti, ki zahtevajo ukrepe na področju 
spremljanja, zgodnjega opozarjanja in 
usklajevanja odzivov držav članic.  

Or. en

Obrazložitev

Prednostna naloga politik javnega zdravja Skupnosti morajo postati čezmejne zdravstvene 
nevarnosti, pri katerih je usklajeno ukrepanje EU bistvenega pomena in dopolnjuje ukrepe 
držav članic.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giovanni Berlinguer

Predlog spremembe 99
Uvodna izjava 1 d (novo)

(1d) Obstajajo številne resne nevarnosti za 
zdravje, pojavljajo se tudi nove, ki zahtevajo 
pozornost. Spremljanje, zgodnje 
opozarjanje in ukrepi za boj proti resnim 
epidemijam so odvisni od zmožnosti 
Skupnosti, da se odzove učinkovito in 
usklajeno.

Or. it

Obrazložitev

Nacionalne meje ne zadržujejo širjenje nalezljivih bolezni (kot smo nekoč verjeli).  Take 
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bolezni (primer je ptičja gripa) se lahko prenašajo kjerkoli na svetu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 100
Uvodna izjava 1 e (novo)

(1e) V skladu z evropskim zdravstvenim 
poročilom Svetovne zdravstvene 
organizacije (WHO), v smislu indikatorja 
DALYs (nezmožnosti prilagojena leta 
življenja), so najpomembnejši vzroki za 
bolezensko breme v regiji neprenosljive 
bolezni (77 % od skupnega števila), zunanji 
vzroki poškodb in zastrupitev (14 %) ter 
prenosljive bolezni (9 %). Sedem glavnih 
vzrokov - ishemične bolezni srca, 
unipolarne depresivne motnje, 
cerebrovaskularne bolezni, motnje zaradi 
uživanja alkohola, kronične pljučne 
bolezni, pljučni rak in poškodbe zaradi 
prometnih nesreč - predstavlja 34 % 
DALYs v regiji. Sedem glavnih dejavnikov 
tveganja - tobak, alkohol, visok krvni 
pritisk, prekomerna teža, pomanjkanje 
sadja in zelenjave v prehrani ter fizična 
neaktivnost - predstavlja 60 % DALYs.
Nevarne za zdravje ljudi v Evropi pa 
postajajo tudi prenosljive bolezni, kot so 
HIV/AIDS, gripa, tuberkuloza, malarija ter 
odpornost na antimikrobne snovi.

Or. en

(glej predlog spremembe 8)

Obrazložitev

Bistvenega pomena je, da se pri oblikovanju programov javnega zdravja v Uniji upoštevajo 
veljavni podatki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alfonso Andria

Predlog spremembe 101
Uvodna izjava 1 e (novo)
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(glej predlog spremembe 8)

(1e) V skladu z evropskim zdravstvenim 
poročilom Svetovne zdravstvene 
organizacije (WHO), v smislu indikatorja 
DALYs (nezmožnosti prilagojena leta 
življenja), so najpomembnejši vzroki za 
bolezni v regiji neprenosljive bolezni (77 % 
od skupnega števila), zunanji vzroki 
poškodb in zastrupitev (14 %) ter 
prenosljive bolezni (9 %). Sedem glavnih 
vzrokov - ishemične bolezni srca, 
cerebrovaskularne bolezni, unipolarne 
depresivne motnje, motnje zaradi uživanja 
alkohola, poškodbe zaradi prometnih 
nesreč, kronične pljučne bolezni in pljučni 
rak   - predstavlja 34 % DALYs v regiji.
Sedem glavnih dejavnikov tveganja - visok 
krvni pritisk, tobak, alkohol, visok 
holesterol, prekomerna teža, pomanjkanje 
sadja in zelenjave v prehrani ter fizična 
neaktivnost - predstavlja 60 % DALYs.
Nevarne za zdravje vseh ljudi v Evropi pa 
postajajo tudi prenosljive bolezni, kot so 
HIV/AIDS, gripa, tuberkuloza, malarija ter 
odpornost na antimikrobne snovi.
Pomembna naloga programa je tudi boljša 
opredelitev poglavitnih vzrokov bolezni v 
Skupnosti.

Or. it

Obrazložitev

Pri oblikovanju programa javnega zdravja EU je treba upoštevati podatke, ki jih je 
predstavila Svetovna zdravstvena organizacija v svojem poročilu za leto 2005, zlasti glavne 
vzroke in glavne dejavnike tveganja v smislu indikatorja DALYs.  V skladu s tabelama 4 in 5 
se uporabljajo naslednji odstotki v smislu indikatorja DALYs. Sedem glavnih vzrokov:
ishemične bolezni srca 10,5 %, cerebrovaskularne bolezni 7,2 %, unipolarne depresivne 
motnje 6,2 % , motnje zaradi uživanja alkohola 3,1 %, poškodbe zaradi prometnih nesreč 2,4 
%, kronične pljučne bolezni 2,3 %  in pljučni rak 2 %. Sedem dejavnikov tveganja: visok 
krvni pritisk 12,8 %, tobak 12,3 %, alkohol 10,1 %, visok holesterol 8,7 %, prekomerna teža 
7,8 %, pomanjkanje sadja in zelenjave v prehrani 4,4 % ter fizična neaktivnost 3,5 %. 
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Adriana Poli Bortone in Alessandro Foglietta

Predlog spremembe 102
Uvodna izjava 1 e (novo)

(glej predlog spremembe 8)

(1e) V skladu z evropskim zdravstvenim 
poročilom Svetovne zdravstvene 
organizacije (WHO), v smislu indikatorja 
DALYs (nezmožnosti prilagojena leta 
življenja), so najpomembnejši vzroki za 
bolezni v regiji neprenosljive bolezni (77 % 
od skupnega števila), zunanji vzroki 
poškodb in zastrupitev (14 %) ter 
prenosljive bolezni (9 %). Sedem glavnih 
vzrokov - ishemične bolezni srca, 
cerebrovaskularne bolezni, unipolarne 
depresivne motnje, motnje zaradi uživanja 
alkohola, poškodbe zaradi prometnih 
nesreč, kronične pljučne bolezni in pljučni 
rak  - predstavlja 34 % DALYs v regiji.
Sedem glavnih dejavnikov tveganja - visok 
krvni pritisk, tobak, alkohol, visok 
holesterol, prekomerna teža, pomanjkanje 
sadja in zelenjave v prehrani ter fizična 
neaktivnost - predstavlja 60 % DALYs.
Nevarne za zdravje vseh ljudi v Evropi pa 
postajajo tudi prenosljive bolezni, kot so 
HIV/AIDS, gripa, tuberkuloza, malarija ter 
odpornost na antimikrobne snovi.
Pomembna naloga programa je tudi boljša 
opredelitev poglavitnih vzrokov bolezni v 
Skupnosti.

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zvesto posnema poročevalčev  predlog spremembe 8, le da pravilno 
razvrsti glavne vzroke in glavne dejavnike tveganja v smislu indikatorja DALYs, da se 
ujemajo z besedilom in tabelami evropskega zdravstvenega poročila Svetovne zdravstvene 
organizacije za leto 2005. V skladu s tabelama 4 in 5 se uporabijo naslednji odstotki DALYs. 
Sedem glavnih vzrokov: ishemične bolezni srca 10,5 %, cerebrovaskularne bolezni 7,2 %, 
unipolarne depresivne motnje 6,2 % , motnje zaradi uživanja alkohola 3,1 %, poškodbe 
zaradi prometnih nesreč 2,4 %, kronične pljučne bolezni 2,3 %  in pljučni rak 2 %. Sedem 
dejavnikov tveganja: visok krvni pritisk 12,8 %, tobak 12,3 %, alkohol 10,1 %, visok 
holesterol 8,7 %, prekomerna teža 7,8 %, pomanjkanje sadja in zelenjave v prehrani 4,4 % 
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ter fizična neaktivnost 3,5 %. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Riitta Myller in John Bowis

Predlog spremembe 103
Uvodna izjava 1 e (novo)

(1e) Osem glavnih vzrokov smrti zaradi 
neprenosljivih bolezni v evropski regiji 
Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) 
so bolezni srca in ožilja, nevropsihiatrične 
motnje, rak, bolezni prebavil, bolezni dihal, 
motnje čutil, mišičnoskeletne bolezni in 
sladkorna bolezen. Razen tega izsledki 
nedavne študije, ki temelji na modelu 
bolezni v rabi pri Svetovni zdravstveni 
organizaciji, kažejo, da je smrtnost, ki se 
pripisuje sladkorni bolezni, verjetno precej 
višja od predhodnih globalnih ocen, ki so 
temeljile na mrliških listih, saj osebe s 
sladkorno boleznijo najpogosteje umirajo 
zaradi bolezni srca in ožilja ter bolezni 
ledvic.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se navezuje na poročevalčev predlog spremembe 8 (uvodna izjava 1 e 
(novo)). 

Predlog spremembe, ki ga vlagata John Bowis in Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 104
Uvodna izjava 1 f (novo)

(1f) Sladkorna bolezen in debelost 
predstavljata resno nevarnost za državljane 
Evropske unije, zato mora program 
obravnavati tudi to pomembno vprašanje 
med drugim na osnovi zbiranja in analize 
zadevnih podatkov.  

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Linda McAvan in Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 105
Uvodna izjava 1 f (novo)

(1f) Odpornost na antimikrobne snovi in 
bolnišnične okužbe postajajo nevarne za 
zdravje ljudi v Evropi. Veliko skrb zbuja 
pomanjkanje raziskav o novih antibiotikih 
ter o pravilni uporabi obstoječih. Zato je 
pomembno zbirati in analizirati zadevne 
podatke.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alojz Peterle

Predlog spremembe 106
Uvodna izjava 1 f (novo)

(1f) Vsaj tretjino vseh rakovih obolenj je 
možno preprečiti. Potrebni so stalni 
napori, da se okrepi in pospeši 
spreminjanje znanja o preprečevanju in 
nadziranju rakovih obolenj  v ukrepe, 
usmerjene v javno zdravje. 

Or. en

Obrazložitev

V skladu z ugotovitvami Svetovne zdravstvene organizacije naj bi se število rakovih obolenj 
zaradi staranja evropskega prebivalstva občutno povečalo, večjo množično obolevnost za 
rakom pa pripisujejo povečani izpostavljenosti uporabi tobaka, nezdravi prehrani, fizični 
neaktivnosti, nekaterim okužbam in rakotvornim snovem.  
Eden od treh Evropejcev zboli za rakom. Eden od štirih Evropejcev umre zaradi te bolezni. 
Preprečevanje je najbolj učinkovita dolgoročna  strategija zmanjševanja povprečnega 
tveganja obolevanja za rakom.
Evropski kodeks proti raku na primer lahko vnese nove spodbude v obravnavo raka v novih 
državah članicah, ki imajo najnižje stopnje preživetja pri rakovih obolenjih. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 107
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Program se bo zlasti osredotočil na 
izboljševanje zdravja in pospeševanje 
zdravega načina življenja pri otrocih in 
mladih.

Or. en

Obrazložitev

Ker preprečevanje obolenj v odrasli dobi najlaže dosežemo, če se že od mladih nog odločimo 
za zdrav način življenja, je smotrno, da sredstva, ki so dodeljena programu, pretežno 
namenimo izboljševanju zdravja mlajših generacij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karin Jöns

Predlog spremembe 108
Uvodna izjava 3

(3) Enotni združeni program bo ohranil 
bistvene elemente in posebnosti ukrepov na 
področju zdravja in varstva potrošnikov, hkrati 
pa bo omogočil kar največje sinergije ciljev in 
učinkovitost pri upravljanju ukrepov na teh 
področjih. Povezovanje aktivnosti na področjih 
zdravja in varstva potrošnikov v en sam
program bo pripomoglo k izpolnjevanju 
skupnih ciljev varovanja državljanov pred 
tveganji in nevarnostmi, zviševanju sposobnosti 
državljanov za pridobitev znanja in možnosti
odločanja v njihovem lastnem interesu ter 
vključevanju zdravstvenih in potrošniških 
ciljev v vse politike in dejavnosti Skupnosti.
Združevanje upravnih struktur in sistemov naj 
bi omogočilo učinkovitejšo izvajanje programa 
in pripomoglo k najboljši porabi razpoložljivih 
virov Skupnosti za zdravje in varstvo 
potrošnikov.

(3) Program mora pripomoči k 
izpolnjevanju ciljev varovanja državljanov 
pred zdravstvenimi tveganji in nevarnostmi 
in zviševanju njihovega dostopa do s tem 
povezanih informacij ter jim s tem 
omogočiti odločanje, ki je v njihovem 
najboljšem interesu.

Or. de
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Obrazložitev

Na tej točki je pomembno poudariti tako z jezikovnega kot tudi z drugih vidikov, da je 
uresničevanje ciljev programa obvezno. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christofer Fjellner

Predlog spremembe 109
Uvodna izjava 3

(3) Enotni združeni program bo ohranil 
bistvene elemente in posebnosti ukrepov na 
področju zdravja in varstva potrošnikov, 
hkrati pa bo omogočil kar največje 
sinergije ciljev in učinkovitost pri 
upravljanju ukrepov na teh področjih.
Povezovanje aktivnosti na področjih 
zdravja in varstva potrošnikov v en sam 
program bo pripomoglo k izpolnjevanju 
skupnih ciljev varovanja državljanov pred 
tveganji in nevarnostmi, zviševanju 
sposobnosti državljanov za pridobitev 
znanja in možnosti odločanja v njihovem 
lastnem interesu ter vključevanju 
zdravstvenih in potrošniških ciljev v vse 
politike in dejavnosti Skupnosti.
Združevanje upravnih struktur in sistemov 
naj bi omogočilo učinkovitejše izvajanje 
programa in pripomoglo k najboljši porabi 
razpoložljivih virov Skupnosti za zdravje in 
varstvo potrošnikov.

(3) Program bo pripomogel k izpolnjevanju 
ciljev varovanja državljanov pred tveganji in 
nevarnostmi in jim pomagal pri doseganju 
čim višje stopnje fizičnega in mentalnega 
zdravja ter pri izboljšanju njihovega 
dostopa do informacij o teh tveganjih in 
nevarnostih, kot tudi pri zviševanju njihove 
sposobnosti odločanja v njihovem interesu.

Or. sv

Obrazložitev

Glede na napredek, ki smo mu trenutno priča v medicini, se javno zdravje ne sme omejevati 
na zmanjševanje tveganja, ampak mora obenem tudi izkoristiti ponujene priložnosti. Zato je 
pomembno, da pokažemo nekaj optimizma. Izkoriščanje teh priložnosti je seveda močno 
odvisno od zavzetosti posameznika za lastno zdravje, zato je potrebno že na samem začetku 
besedila poudariti pomen prizadevanj posameznika pri doseganju dobrih rezultatov. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 110
Uvodna izjava 3

(3) Enotni združeni program bo ohranil 
bistvene elemente in posebnosti ukrepov na 
področju zdravja in varstva potrošnikov, 
hkrati pa bo omogočil kar največje 
sinergije ciljev in učinkovitost pri 
upravljanju ukrepov na teh področjih.
Povezovanje aktivnosti na področjih 
zdravja in varstva potrošnikov v en sam 
program bo pripomoglo k izpolnjevanju 
skupnih ciljev varovanja državljanov pred 
tveganji in nevarnostmi, zviševanju 
sposobnosti državljanov za pridobitev znanja 
in možnosti odločanja v njihovem lastnem 
interesu ter vključevanju zdravstvenih in 
potrošniških ciljev v vse politike in 
dejavnosti Skupnosti. Združevanje upravnih 
struktur in sistemov naj bi omogočilo 
učinkovitejšo izvajanje programa in 
pripomoglo k najboljši porabi razpoložljivih 
virov Skupnosti za zdravje in varstvo 
potrošnikov.

(3) Zdravstveni program bo pripomogel k 
izpolnjevanju ciljev varovanja državljanov 
pred tveganji in nevarnostmi, vključno s 
tistimi, na katera posameznik nima vpliva, 
kot je odvisnost od  zdravil na recept, ter k   
zviševanju sposobnosti državljanov za 
pridobitev znanja in možnosti odločanja v 
njihovem lastnem interesu ter vključevanju 
zdravstvenih ciljev v vse politike in 
dejavnosti Skupnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Pri reševanju nekaterih tveganj in nevarnosti države članice potrebujejo ukrepe  Skupnosti. 
Problem, ki ga države članice doslej še niso zmogle učinkovito obravnavati, je škoda, ki jo 
zdravju povzroča odvisnost od zdravil na recept. Posledice za ljudi so podobne tistim, ki jih 
povzročata zasvojenost s heroinom ali alkoholom.    

Predlog spremembe, ki ga vlagata Kartika Tamara Liotard in Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 111
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Zdravstveni program lahko pripomore 
k odpravljanju neenakosti med moškimi in 
ženskami, na katero vplivajo ne le biološke 
razlike, ampak predvsem etična in moralna 
načela, družbeno okolje, dostopnost 
izobrazbe, znanja in informacij, ekonomske 



AM\593879SL.doc PE 367.644v01-00

SL

in socialne razlike ter birokratske težave pri 
dostopu do zdravstvenega varstva. 

Or. nl

Obrazložitev

Zadnjih 20 le se vse bolj krepi spoznanje, da prihaja pri storitvah v okviru zdravstvenega 
varstva  do različne obravnave moških in žensk. Diskriminacija  se očitno pojavlja pri 
zdravljenju in oskrbi. Danes velja splošno sprejeto spoznanje, da je spol enako pomembna 
determinanta zdravja kot družbeni, ekonomski in etnični položaj. Če bomo zagotovili, da bo v 
okviru evropskega programa zdravja  pozornost namenjena spolni diskriminaciji, bo v 
prihodnje mogoče bolj upoštevati posebne potrebe žensk v zdravstvenem varstvu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 112
Uvodna izjava 3 b (novo)

(3b) Zviševanje let zdravega življenja 
(HLY) na osnovi preprečevanja bolezni je 
pomembno za dobrobit državljanov EU ter 
pomaga pri uresničevanju izzivov 
lizbonskega procesa glede trajnosti javnih 
financ, ki so obremenjene z vedno večjimi 
stroški zdravstvenega in socialnega varstva.

Or. en

Obrazložitev

Uvodno izjavo 3b (novo) osnutka poročila je bilo treba spremeniti z jezikovnega vidika, saj je 
način omenjanja invalidnosti zelo negativen in pretežno omejen na medicinski pristop k 
invalidnosti. Kot so se invalidi dejavno potrudili, da bi nam razložili, invalidnost ne pomeni, 
da je invalidna oseba bolna ali nesposobna. Zaradi tega je izrazje, ki se v osnutku poročila 
uporablja v povezavi z invalidnostjo, neprimerno.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonios Trakatellis in Linda McAvan

Predlog spremembe 113
Uvodna izjava 3 d (novo)

(3d) Program pomaga pri ugotavljanju 
vzrokov neenakosti v zdravju ter med 
drugim spodbuja izmenjavo najboljših 
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praks pri njihovem reševanju.  

Or. en

Obrazložitev

Nadomesti predlog spremembe 15. Program naj se med drugim osredotoči na ukrepe, ki 
pomagajo zmanjšati neenakosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonios Trakatellis in Linda McAvan

Predlog spremembe 114
Uvodna izjava 3 e (novo)

(3e) Za učinkovito spremljanje razmer v 
zdravju v Evropski uniji je bistvenega 
pomena sistematično zbiranje, obdelava in 
analiza primerljivih podatkov. To bo 
omogočilo Komisiji in državam članicam, 
da izboljšajo obveščanje javnosti in 
oblikujejo primerne strategije, politike in 
dejavnosti za doseganje visoke ravni 
varovanja zdravja ljudi. Združljivost in 
medsebojno delovanje sistemov in omrežij 
za izmenjavo informacij in podatkov za 
razvoj javnega zdravja bi morali biti 
upoštevani pri dejanjih in podpornih 
ukrepih. Spol, starost in narodnost so 
pomembni zdravstveni dejavniki. Zato je 
treba vse zadevne podatke ustrezno 
analizirati.

Or. en

Obrazložitev

Nadomesti predlog spremembe 16. Brez sistematičnega zbiranja, obdelave in analize 
podatkov v Skupnosti ni možno učinkovito spremljanje zdravja. Zato je nadvse pomembno da 
v Skupnosti pridobimo objektivne, zanesljive, združljive in izmenljive podatke. Prav tako je 
pomembno, da v zdravstvenem sektorju delujejo kompatibilni ter interoperabilni sistemi.  
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 115
Uvodna izjava 3 g (novo)

(3g) Izmenjava najboljših praks lahko 
pripomore k čimbolj učinkoviti uporabi 
zdravstvenih virov in izboljšanju storitev, 
namenjenih državljanom. Zato je potrebno 
določiti smernice in pokazatelje za 
olajšanje izmenjave najboljših praks.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagataAntonios Trakatellis in Linda McAvan

Predlog spremembe 116
Uvodna izjava 3 h (novo)

(3h) Pomembno je spodbujati najboljše 
prakse za bolezni in poškodbe, da bi tako 
preprečili nadaljnje poslabšanje zdravja ter 
razvili referenčne centre za določene 
bolezni.

Or. en

Obrazložitev

Nadomesti predlog spremembe 19. Dodatna obrazložitev najbrž ni potrebna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christofer Fjellner

Predlog spremembe 117
Uvodna izjava 3 h (novo)

(3h) Pomembno je spodbujati najboljše 
prakse in zdrave alternative, ki bi bile bolj 
zaželene iz socialnih, verskih ali osebnih 
razlogov ter pospeševati najnovejše metode 
zdravljenja bolezni in poškodb, da bi se  
preprečilo nadaljnje poslabšanje zdravja;   
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Or. sv

Obrazložitev

Zdravstveno varstvo je trenutno zelo dobro, zato se moramo zavedati, da se lahko nekdo 
zaradi socialnih, verskih ali osebnih nagnjenj odloči za način zdravljenja, ki je objektivno 
slabši od drugih. Oseba, ki umira zaradi raka, bi si recimo bolj želela biti blizu svojim 
sorodnikom kot podaljševati svoje življenje. Nekdo drug bi se lahko na primer odločil, da iz 
verskih razlogov ne sprejme darovane krvi, ali da preprosto bolj zaupa stari metodi 
zdravljenja, zato bi zavrnil novo metodo. Zelo pomembno je upoštevati takšne želje, saj sta 
bolnikova volja in zaupanje ključna dejavnika vsakega uspešnega zdravljenja.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonios Trakatellis in Linda McAvan

Predlog spremembe 118
Uvodna izjava 3 j (novo)

(3j) Program bi moral prispevati k zbiranju
podatkov in spodbujanju ustreznih politik
glede mobilnosti pacientov in zdravstvenih 
delavcev. S pomočjo pobud, ki bi bile 
skupne tudi drugim političnim področjem 
EU, bi program olajšal nadaljnje 
razvijanje območja evropskega e-Zdravstva, 
zlasti evropske kartice zdravstvenega
zavarovanja.

Or. en

Obrazložitev

Nadomesti predlog spremembe 21. V zdravstvenem sektorju Unije je mobilnost bolnikov in 
zdravstvenih delavcev  osnovni izziv. Glede na sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti, ki 
priznava pravico bolnikov do vračila stroškov zdravljenja v drugi državi članici, vendar 
razlikuje med bolnišnično in nebolnišnično oskrbo ter izvajanje te pravice povezuje z 
določenimi pogoji, s čemer zagotavlja finančno ravnovesje in socialno varnost ter si 
prizadeva ohraniti visoko raven varovanja zdravja, naj bi ukrepi Skupnosti reševali probleme, 
povezane z mobilnostjo bolnikov in pospeševanjem e-zdravstvenih pobud, zlasti nadaljnjega 
razvoja "evropske kartice zdravstvenega zavarovanja". 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 119
Uvodna izjava 3 j (novo)

(3j) Program bi moral prispevati k zbiranju 
podatkov o mobilnosti pacientov in 
zdravstvenih delavcev. Olajšal naj bi  
nadaljnje razvijanje območja evropskega e-
Zdravstva, zlasti e-kartice zdravstvenega 
zavarovanja, ter določil stroga merila 
kakovosti za spletne strani, ki se ukvarjajo z 
zdravjem.

Or. en

Obrazložitev

Internet lahko prispeva pomembno dodano vrednost, saj lahko služi kot platforma za 
zagotavljanje dopolnilnih informacij in storitev, povezanih z zdravjem. Program pa mora 
sprejeti potrebne ukrepe, s katerimi se določijo merila kakovosti za spletne strani, povezane z 
zdravjem, s čimer zagotovi, da bo območje evropskega e-zdravstva nudilo zanesljive in varne 
informacije in storitve, povezane z zdravjem. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonios Trakatellis in Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 120
Uvodna izjava 3 j (novo)

3j. Pospeševanje uporabe telemedicine 
lahko prispeva k mobilnosti bolnikov in k 
zdravstveni oskrbi na domu, s čimer bi se 
zmanjšala pritisk na osnovno zdravstvo in 
breme, ki ga predstavljajo bolezni in 
poškodbe.

Or. el

Obrazložitev

Uporaba telemedicine pospešuje mobilnost pacientov, saj jim olajša hiter in ustrezen dostop 
do zdravstvenih storitev, obenem pa pomaga zmanjšati učinek bolezni in poškodbe ter 
prispeva k racionalizaciji stroškov v zdravstvenem sektorju. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 121
Uvodna izjava 3 n (novo)

(3n) Program se mora posebej osredotočiti 
na bolezni, ki so vezane na spol (na primer 
rak dojk in prostate, osteoporoza itd.).

Or. en

Obrazložitev

Veliko bolezni z visoko obolevnostjo je vezanih na spol, zato jih je potrebno posebej 
obravnavati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Irena Belohorská

Predlog spremembe 122
Uvodna izjava 4

(4) Politike na področju zdravja in varstva 
potrošnikov imajo skupne cilje, ki se 
nanašajo na varstvo pred tveganji, 
izboljšanje odločanja državljanov in 
vključevanje interesov zdravja in varstva 
potrošnikov v vse politike Skupnosti, kot 
tudi skupne instrumente, kot so stiki, 
izgradnja zmogljivosti za civilno družbo na 
področju vprašanj zdravja in varstva 
potrošnikov ter spodbujanje mednarodnega 
sodelovanja pri teh vprašanjih. Teme kot so 
prehrana in debelost, tobak in druge s 
potrošnjo povezane izbire, ki se odražajo v 
zdravju, so primeri prekrivajočih se 
vprašanj, ki vplivajo tako na zdravje kot tudi 
na varstvo potrošnikov. Skupni pristop k tem 
skupnim ciljem in instrumentom bo 
omogočil, da se bodo dejavnosti, ki so enake 
tako na področju zdravja kot tudi na 
področju varstva potrošnikov, izvajale 
učinkoviteje. Obstajajo tudi ločeni cilji, ki so 
povezani z enim izmed področij zdravja in 
varstva potrošnikov, ki se jih je treba lotiti z 
ukrepi in instrumenti, specifičnimi za vsako 
od teh področij.

(4) Politike na področju zdravja in varstva 
potrošnikov imajo skupne cilje, ki se 
nanašajo na varstvo pred tveganji, 
izboljšanje odločanja državljanov in 
vključevanje interesov zdravja in varstva 
potrošnikov v vse politike Skupnosti, kot 
tudi skupne instrumente, kot so stiki, 
izgradnja zmogljivosti za civilno družbo na 
področju vprašanj zdravja in varstva 
potrošnikov ter spodbujanje mednarodnega 
sodelovanja pri teh vprašanjih. Teme kot so
pomanjkanje telesne aktivnosti, prehrana 
in debelost, tobak, alkohol in druge s 
potrošnjo povezane izbire, ki se odražajo v 
zdravju, so primeri prekrivajočih se 
vprašanj, ki vplivajo tako na zdravje kot tudi 
na varstvo potrošnikov. Skupni pristop k tem 
skupnim ciljem in instrumentom bo 
omogočil, da se bodo dejavnosti, ki so enake 
tako na področju zdravja kot tudi na 
področju varstva potrošnikov, izvajale 
učinkoviteje. Obstajajo tudi ločeni cilji, ki so 
povezani z enim izmed področij zdravja in 
varstva potrošnikov, ki se jih je treba lotiti z 
ukrepi in instrumenti, specifičnimi za vsako 
od teh področij.
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Or. en

Obrazložitev

Pomanjkanje telesne aktivnosti in pitje alkohola negativno vplivata na zdravje, kar najbrž ne 
potrebuje obrazložitve. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Irena Belohorská

Predlog spremembe 123
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4a) Nove države članice se soočajo z 
precejšnjimi zdravstvenimi težavami in 
imajo manj ekonomskih sredstev za njihovo 
reševanje. Premalo vlaganj v zdravstvo 
predstavlja veliko oviro za njihov razvoj, pa 
tudi za razvoj razširjene Unije kot celote.

Or. en

Obrazložitev

Nove države članice se soočajo z večjimi zdravstvenimi težavami kot preostali del Unije in 
morajo več vlagati v zdravje in v zdravstveno infrastrukturo, če hočejo pospešiti svoj razvoj. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Irena Belohorská

Predlog spremembe 124
Uvodna izjava 5 a (novo)

(5a) Treba je povečati vlaganje EU v 
zdravje in v z njim povezane projekte.
Države članice morajo v tej zvezi izboljšanje 
zdravja opredeliti kot prednostno nalogo v 
svojih nacionalnih programih. Potrebna je 
večja zavest o možnostih pridobivanja 
sredstev EU za zdravje. Treba je spodbujati 
izmenjavo izkušenj med državami 
članicami o pridobivanju sredstev za 
zdravje v okviru strukturnih skladov.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi se zdravje financiralo v okviru strukturnih skladov  morajo države članice vključiti 
zdravje kot prednostno nalogo v svoje nacionalne programe. Potrebno je povečati 
ozaveščenje prebivalcev, ki o teh možnostih nimajo dovolj informacij.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonios Trakatellis in Linda McAvan

Predlog spremembe 125
Uvodna izjava 6

(6) V splošnem evropskem interesu je, da so 
zdravje, varnost in ekonomski interesi 
državljanov, kot tudi interesi potrošnikov 
pri razvijanju standardov za proizvode in 
storitve, zastopani na ravni Skupnosti.
Glavni cilji programa so lahko odvisni od 
obstoja specializiranih mrež, ki prav tako
zahtevajo prispevke Skupnosti, da se 
razvijejo in delujejo. Glede na posebno 
naravo zadevnih organizacij in v nekaterih 
primerih posebnih služb, obnova podpore 
skupnosti za delovanje teh organizacij ni 
predmet načela postopnega zmanjševanja 
obsega pomoči Skupnosti.

(6) Nevladne organizacije in specializirane 
mreže imajo prav tako pomembno vlogo pri 
krepitvi javnega zdravja in zastopanju 
državljanskih interesov v okviru 
zdravstvene politike Skupnosti. Te 
organizacije zahtevajo prispevke Skupnosti, 
da se razvijejo in delujejo. Merila 
primernosti in določbe, ki zadevajo 
preglednost finančnega poslovanja 
nevladnih organizacij in specializiranih 
mrež, ki se potegujejo za podporo 
Skupnosti, morajo biti opredeljeni v temu 
sklepu. Glede na posebno naravo zadevnih 
organizacij in v nekaterih primerih posebnih 
služb, obnova podpore skupnosti za 
delovanje teh organizacij ni predmet načela 
postopnega zmanjševanja obsega pomoči 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Nadomesti predlog spremembe 27. Nevladne organizacije in specializirane mreže imajo 
pomembno vlogo pri spodbujanju zdravja in morajo zato sodelovati v programu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 126
Uvodna izjava 13 a (novo)

(13a) V skladu s členom 2 Pogodbe , ki 
določa, da je enakost med moškim in 
žensko načelo Evropske skupnosti  ter v 
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skladu s členom 3(2 ) te Pogodbe, ki določa, 
da si mora Unija prizadevati za odpravo 
neenakosti ter za spodbujanje enakosti med 
moškimi in ženskami v vseh dejavnostih 
Skupnosti, vključno z doseganjem visoke 
ravni varovanja zdravja, bodo vse 
dejavnosti in ukrepi,  zajeti v programu 
Skupnosti na področju zdravja, spodbujali 
boljše razumevanje in priznavanje potreb in   
pristopov do zdravja moških oziroma žensk.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členoma 2 in 3(2) Pogodbe ES in v skladu z zavezo Komisije o uvajanju načela 
enakih možnosti, je treba v programu, ki ima namen prispevati k visoki ravni varovanja 
zdravja, izrecno navesti spol. Zato je treba predlagano uvodno izjavo sprejeti na isti ravni kot 
načelo subsidiarnosti in sorazmernosti v Pogodbi ES.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonios Trakatellis in Linda McAvan

Predlog spremembe 127
Člen 2

1. Program dopolnjuje in podpira 
politike držav članic in prispeva k 
varovanju zdravja, varnosti in 
ekonomskim interesom državljanov.

Program dopolnjuje, podpira in dodaja 
vrednost politikam Skupnosti in držav 
članic ter prispeva k varovanju in 
spodbujanju zdravja in varnosti, 
preprečuje obolenja, bolezni in poškodbe 
ljudi ter izboljšuje javno zdravje.

2. Namen iz odstavka 1 se izvaja s 
pomočjo skupnih ciljev in posebnih 
ciljev na področjih zdravja in varstva 
potrošnikov:

(a) Skupni cilji na področju zdravja in 
varstva potrošnikov, ki se bodo dosegali 
s pomočjo ukrepov in instrumentov iz 
Priloge 1 k temu Sklepu, so:
– varovanje državljanov pred tveganji in 
nevarnostmi, ki so izven nadzora 
posameznika;
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– povečanje zmožnosti državljanov, da 
bi sprejemali boljše odločitve o svojem 
zdravju in potrošniških interesih;
– vključevanje ciljev politike zdravja in 
varstva potrošnikov v splošno politiko 
Skupnosti.
(b) Posebni cilji na področju zdravja, ki 
se bodo dosegali z ukrepi in instrumenti 
iz Priloge 2 k temu sklepu, so:

Cilji, ki se bodo dosegali z ukrepi in 
instrumenti iz Priloge k temu sklepu, so:

– varovanje državljanov pred 
zdravstvenimi nevarnostmi;

– varovanje državljanov pred 
zdravstvenimi nevarnostmi;

– pospeševanje politik, ki vodijo k bolj 
zdravemu načinu življenja;

– pospeševanje politik, ki vodijo k bolj 
zdravemu načinu življenja;

– prispevanje k znižanju pojavnosti hudih 
bolezni;

– prispevanje k znižanju pojavnosti, 
obolevnosti in umrljivosti pri  hudih 
bolezni in poškodbah;

– in izboljšanje učinkovitosti 
zdravstvenih sistemov.

– izboljšanje učinkovitosti zdravstvenih 
sistemov; in

– izboljšanje informiranosti in znanja, 
potrebnih za razvoj javnega zdravja, ter 
pospešeno vključevanje zdravstvenih ciljev 
v splošno politiko Skupnosti.

(c) Posebni cilji na področju varstva 
potrošnikov, ki se bodo dosegali z ukrepi 
in instrumenti iz Priloge 3 k temu 
sklepu, so:
– boljše razumevanje potrošnikov in 
trgov;
– boljši predpisi na področju varstva 
potrošnikov;
– boljše izvajanje, spremljanje in pravna 
sredstva;
– bolje obveščeni in poučeni ter 
odgovorni potrošniki.

Or. en

Obrazložitev

Nadomesti predlog spremembe 35. Ta predlog spremembe je v skladu s sklepom konference 
predsednikov, da se program razdeli. Zato je treba spremeniti namene in cilje programa ter 
jih uskladiti s členom 152 Pogodbe ES. Ukrepi, usklajeni s cilji, so predstavljeni v Prilogi. Ta 
dodatek je neobhodno potreben, saj pojasnjuje definicije namenov in ciljev programa. 
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Pomemben dodatek je zmanjšanje umrljivosti in obolevnosti pri hudih boleznih in poškodbah. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christofer Fjellner

Predlog spremembe 128
Člen 2

1. Program dopolnjuje in podpira politike 
držav članic in prispeva k varovanju 
zdravja, varnosti in ekonomskim interesom 
državljanov.

Program dopolnjuje in podpira politike 
držav članic in prispeva k varovanju in 
spodbujanju zdravja in varnosti, 
preprečuje obolenja, bolezni in poškodbe 
ljudi in tako  izboljšuje javno zdravje.

2. Namen iz odstavka 1 se izvaja s 
pomočjo skupnih ciljev in posebnih ciljev 
na področjih zdravja in varstva 
potrošnikov:

(a) Skupni cilji na področju zdravja in 
varstva potrošnikov, ki se bodo dosegali s 
pomočjo ukrepov in instrumentov iz 
Priloge 1 k temu Sklepu, so:
– varovanje državljanov pred tveganji in 
nevarnostmi, ki so izven nadzora 
posameznika;
– povečanje zmožnosti državljanov, da  
sprejemajo boljše odločitve o svojem 
zdravju in potrošniških interesih;
– vključevanje ciljev politike zdravja in 
varstva potrošnikov v splošno politiko 
Skupnosti.
(b) Posebni cilji na področju zdravja, ki se 
bodo dosegali z ukrepi in instrumenti iz 
Priloge 2 k temu sklepu, so:

Cilji, ki se bodo dosegali z ukrepi in 
instrumenti iz Priloge k temu sklepu, so:

– varovanje državljanov pred 
zdravstvenimi nevarnostmi;

– varovanje državljanov pred 
zdravstvenimi nevarnostmi;

- okrepitev moči posameznika z 
omogočanjem mobilnosti bolnikov in 
povečanjem preglednosti zdravstvenih 
sistemov različnih držav;

– pospeševanje politik, ki vodijo k bolj – pospeševanje politik, ki vodijo k bolj 
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zdravemu načinu življenja; zdravemu načinu življenja;
– prispevanje k znižanju pojavnosti hudih 
bolezni;

– prispevanje k znižanju pojavnosti in 
umrljivosti pri hudih boleznih in 
poškodbah;

– izboljšanje učinkovitosti zdravstvenih 
sistemov.

– izboljšanje učinkovitosti zdravstvenih 
sistemov;

(c) Posebni cilji na področju varstva 
potrošnikov, ki se bodo dosegali z ukrepi 
in instrumenti iz Priloge 3 k temu sklepu, 
so:
– boljše razumevanje potrošnikov in 
trgov;
– boljši predpisi na področju varstva 
potrošnikov;
– boljše izvajanje, spremljanje in pravna 
sredstva;
– in bolje obveščeni in poučeni ter 
odgovorni potrošniki
.

- izboljšanje obveščanja in povečanje 
razumevanja z namenom doseganja 
boljšega javnega zdravja in spodbujanja 
vključevanja zdravstvenih ciljev v politike 
Skupnosti.

Or. sv

Obrazložitev

Splošno je znano, da se zdravstveni sistemi v državah članicah zelo razlikujejo po kakovosti, 
kar dokazuje tudi Euro Health Consumer Index za leto 2005. Vse bolj kompleksna oskrba pa 
postaja tudi vse bolj individualna. Pri načrtovanju zdravljenja ni dovolj upoštevati 
zdravstvena merila, ampak tudi ostala merila, interese in potrebe pacienta, da je zdravljenje 
lahko uspešno. Dolgoročno bo mogoče ta problem rešiti s povečanjem preglednosti, 
zagotovitvijo enakih pogojev na področju financiranja ter z razvijanjem različnih 
zdravstvenih rešitev. Kratkoročno pa je zelo pomembno, da imajo naši državljani možnost 
pridobiti informacije o različnih oblikah oskrbe in načinih zdravljenja, obenem pa da si lahko 
dejansko poiščejo oskrbo, ki je zanje primerna, pa čeprav morajo zato čez mejo.   

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 129
Člen 2, odstavek 1

1. Program dopolnjuje in podpira politike 
držav članic in prispeva k varovanju zdravja,
varnosti in ekonomskim interesom 

Program dopolnjuje, podpira in dodaja 
vrednost politikam držav članic in prispeva 
k varovanju in spodbujanju zdravja in 
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državljanov. varnosti ljudi.  

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 130
Člen 2, paragraph 1

1. Program dopolnjuje in podpira politike 
držav članic in prispeva k varovanju zdravja, 
varnosti in ekonomskim interesom 
državljanov.

1. Program dopolnjuje in podpira socialne 
politike držav članic in prispeva k varovanju 
zdravja, varnosti in ekonomskim interesom 
državljanov.

Or. pl

Obrazložitev

Predlagano besedilo je preveč splošno, zato je prav, da se v ciljih programa pojasni, na 
katere politike držav članic se nanaša.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Adriana Poli Bortone in Alessandro Foglietta

Predlog spremembe 131
Člen 2, odstavek 2, točka (a), prva alinea 

- varovanje državljanov pred tveganji in 
nevarnostmi, ki so izven nadzora 
posameznika;

- varovanje državljanov pred tveganji in 
nevarnostmi, ki so izven nadzora 
posameznika ter namenjanje posebne 
pozornosti redkim in izjemno redkim 
boleznim, proti katerim se je možno 
učinkoviteje boriti, če se izkušnje in 
preverjene prakse združujejo na evropski 
ravni;

Or. it

Obrazložitev

Več kot 7 odstotkov evropskih prebivalcev trpi za redko ali zelo redko boleznijo. Ti bolniki se 
v večini primerov ne borijo le z visokimi stroški, ampak tudi s številnimi težavami, ki izvirajo 
iz preslabega poznavanja načinov zdravljenja in pomanjkanja primernih zdravstvenih služb.
Ker sta zbiranje podatkov in izmenjava preverjenih zdravniških praks lahko zelo učinkovita, 
če namesto v eni sami državi potekata na ravni EU, bi morali ukrepi za boj proti takim 
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boleznim ostati tudi v obdobju od 2007 do 2013 ena prednostih nalog evropskega programa 
zdravja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 132
Člen 2, odstavek 2, točka (a), tretja alinea 

– vključevanje ciljev politike zdravja in 
varstva potrošnikov v splošno politiko 
Skupnosti.

– vključevanje ciljev socialne politike, torej 
tudi ciljev politike zdravja in varstva 
potrošnikov v splošno politiko Skupnosti,

Or. pl

Obrazložitev

Predlagano besedilo je preveč splošno, zato je prav, da se s programom določi, na katere 
politike držav članic se nanaša.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Åsa Westlund

Predlog spremembe 133
Člen 2, odstavek 2, točka (a), tretja alinea (a) (novo)

– večja enakost, ki naj jo na 
področju zdravja uživajo  
različne skupine prebivalstva, 

Or. sv

Obrazložitev

Na zdravstvenem področju obstajajo velike razlike, zato je prav, da bi ključno mesto pri 
ukrepih javnega zdravja EU zasedli ukrepi za njihovo odpravo. 

Amendment by Åsa Westlund

Predlog spremembe 134
Člen 2, odstavek 2, točka (a), tretja alinea (b) (novo)
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– večje razumevanje potreb 
različnih družbenih skupin in 
njihovo izpolnjevanje,

Or. sv

Obrazložitev

Pomembno je, da ima vsakdo dostop do take zdravstvene in medicinske oskrbe, ki ustreza 
njegovim potrebam.

Amendment by Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 135
Člen 2, odstavek 2, točka (a), tretja alinea (a) (novo)

– odpravljanje neenakosti med moškimi in 
ženskami na področju javnega zdravja,

Or. nl

Obrazložitev

Zdravstveni program mora med drugim vključevati ukrepe za zmanjšanje razlik, ki na 
področju zdravstvenega varstva obstajajo med moškimi in ženskami.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Kartika Tamara Liotard in Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 136
Člen 2, odstavek 2, točka (a), tretja alinea (b) (novo)

– odpravljanje predsodkov, ki se glede spola 
in starosti javljajo pri kliničnem zdravljenju 
bolnikov, v sistemih zdravstvenega varstva, 
pri raziskovanju in v vladni politiki,

Or. nl

Obrazložitev

Prav je, da se med skupne cilje programa uvrsti zmanjševanje razlik, ki na področju 
zdravstvenega varstva obstajajo med moškimi in ženskam. 



AM\593879SL.doc PE 367.644v01-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Irena Belohorská

Predlog spremembe 137
Člen 2, odstavek 2, točka (b)

(b) Posebni cilji na področju zdravja, ki se 
bodo dosegali z ukrepi in instrumenti iz 
Priloge 2 k temu sklepu, so:

Posebni cilji na področju zdravja, ki se bodo 
dosegli z ukrepi in instrumenti iz Priloge k 
temu sklepu so:

– varovanje državljanov pred zdravstvenimi 
nevarnostmi;
– pospeševanje politik, ki vodijo k bolj 
zdravemu načinu življenja;
– prispevanje k znižanju pojavnosti hudih 
bolezni;
– izboljšanje učinkovitosti zdravstvenih 
sistemov.

– varovanje državljanov pred zdravstvenimi 
nevarnostmi;
– pospeševanje politik, ki vodijo k bolj 
zdravemu načinu življenja;
– prispevanje k znižanju pojavnosti hudih 
bolezni;
– izboljšanje učinkovitosti zdravstvenih 
sistemov;
– večja varnost bolnikov; in
– prizadevanje, da bi bili medicinski 
podatki bolj dostopni bolnikom.

Or. en

Obrazložitev

Bolnikova varnost in bolj dostopni medicinski podatki nedvomno sodijo med posebne 
zdravstvene cilje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 138
Člen 2, odstavek 2, točka (b)

(b) Posebni cilji na področju zdravja, ki se 
bodo dosegali z ukrepi in instrumenti iz 
Priloge 2 k temu sklepu, so:

Cilji, ki se bodo dosegali z ukrepi in 
instrumenti iz Priloge k temu sklepu, so:

– varovanje državljanov pred zdravstvenimi 
nevarnostmi;

– varovanje državljanov pred zdravstvenimi 
nevarnostmi, zlasti čezmejnimi;

– pospeševanje politik, ki vodijo k bolj 
zdravemu načinu življenja;

– pospeševanje politik, ki vodijo k bolj 
zdravemu načinu življenja;

– prispevanje k znižanju pojavnosti hudih 
bolezni;

– prispevanje k znižanju pojavnosti hudih 
bolezni;

– izboljšanje učinkovitosti zdravstvenih – izboljšanje učinkovitosti zdravstvenih 
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sistemov. sistemov.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 139
Člen 2, odstavek 2, točka (b), četrta aliena

– izboljšanje učinkovitosti zdravstvenih
sistemov.

– izboljšanje učinkovitosti sistemov 
zdravstvene nege.

Or. pl

Obrazložitev

Bistvo zdravstvenih storitev je nega, zato naj bi se vsi sistemi osredotočili na bolnika, ki 
potrebuje medicinsko nego, ne pa na regulativne in ekonomske vidike zdravja. Človeško 
zdravje in življenje se ne moreta meriti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 140
Člen 2, odstavek 2, točka (b), tretja alinea (a) (novo)

– pomoč pri zdravljenju bolnikov z 
neozdravljivimi boleznimi in podpora 
paliativni medicini. 

Or. de

Obrazložitev

Zelo pomembno je v program vključiti podporo paliativni medicini, saj so na tem področju 
potrebne še številne raziskave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karin Jöns

Predlog spremembe 141
Člen 2, odstavek 2 a (novo)
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2a. Program bo prispeval tudi k 
naslednjemu:

(a) zagotavljanju visoke ravni varovanja 
zdravja ljudi pri opredeljevanju in izvajanju 
vseh politik in dejavnosti Skupnosti, in 
sicer s celovitim pristopom k zdravju;

(b) odpravljanju neenakosti vseh vrst na 
področju zdravja, tako da bodo imeli 
državljani EU tak dostop do zdravstvene 
nege, ki bo ustrezal primerljivim 
standardom, ne glede na spol, raso, starost, 
izobrazbo ali kraj bivanja;

(c) spodbujanju sodelovanja med državami 
članicami na področjih iz člena 152 
Pogodbe.

Or. de

Obrazložitev

Odprava neenakosti se ne sme osredotočiti le na razlike med posameznimi državami 
članicami, pač pa mora tudi veljati za vse oblike neenake obravnave.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Georgs Andrejevs in Alojz Peterle

Predlog spremembe 142
Člen 2, odstavek 2a (novo)

2a. Program bo prispeval tudi k 
naslednjemu:
(a) zagotavljanju visoke ravni varovanja 
zdravja ljudi pri opredeljevanju in izvajanju 
vseh politik in dejavnosti Skupnosti, in 
sicer s celovitim pristopom k zdravju;
(b) odpravljanju neenakosti na področju 
zdravja, pri čemer se posebna pozornost 
nameni novim državam članicam;
(c) spodbujanju sodelovanja med državami 
članicami na področjih iz člena 152 
Pogodbe. 

Or. en
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Obrazložitev

Osnovni cilj programa bo razvijanje celostne in interdisciplinarne strategije zdravja, po 
kateri bo varovanje in spodbujanje zdravja vključeno v vse politike in ukrepe Skupnosti. 
Istočasno mora biti temeljni cilj tudi preprečevanje neenakosti na področju zdravja.
Spodbujanje sodelovanja med državami članicami je posebnega pomena pri spopadanju z 
izzivi v zdravstvenem sektorju.
Ker se nove države članice soočajo s še posebnimi zdravstvenimi izzivi, je prav, da se to 
dejstvo vključi v novi program.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giovanni Berlinguer

Predlog spremembe 143
Člen 2, odstavek 2a (novo)

2a. Program bo prispeval tudi k 
naslednjemu:
(a) zagotavljanju visoke ravni varovanja 
zdravja ljudi pri opredeljevanju in izvajanju 
vseh politik in dejavnosti Skupnosti, in 
sicer s celovitim pristopom k zdravju;
(b) odpravljanju vse večjih neenakosti na 
področju zdravja, ki obstajajo tako med 
državami EU kot znotraj njih, kar naj bi 
dosegli zlasti z vplivanjem na socialne 
dejavnike bolezni (delo, zaslužek, 
izobrazba, sistem odnosov, stanovanjske 
razmere, okolje, dostop do informacij, 
sodelovanje, ipd.);
(c) spodbujanju sodelovanja med državami 
članicami na področjih iz člena 152 
Pogodbe.

Or. it

Obrazložitev

V Prilogi 2 - Zdravje, Cilj 2/3, naslov, vrstni red in poudarek navedenih točk kažejo na to, da 
imajo prednost posamične vedenjske oblike, na katere pogosto vplivajo pomembnejši socialni, 
gospodarski in kulturni dejavniki.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 144
Člen 2, odstavek 2, točka (c), četrta alinea (a) (novo)
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– odprava korupcije, ki škodljivo vpliva na 
združenja potrošnikov, organizacij, ki 
delujejo na področju zdravstvenega varstva, 
in drugih interesnih skupin, kar lahko 
dosežemo s sprotnim objavljanjem na 
svetovnem spletu podatkov o vseh, ki se 
okoriščajo s tovrstno prakso, ali z izjavami 
glede konfliktov interesov, vključno z 
oblikovalci mnenja.

Or. pl

Obrazložitev

Zelo pomembno je povečati sodelovanje civilne družbe pri razkrivanju druge plati 
reklamiranja in lobiranja organizacij in posameznikov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 145
Člen 3, odstavek 2

2. Za namene odstavka 1(a) zgoraj finančni 
prispevki Skupnosti ne smejo presegati 
naslednjih ravni:

2. Za namene odstavka 1(a) zgoraj finančni 
prispevki Skupnosti ne smejo presegati 
naslednjih ravni:

(a) 60 % za ukrep namenjen pomoči za 
doseganje cilja, ki tvori del politike 
Skupnosti na področju zdravja in varstva 
potrošnikov, razen v primerih izredne 
koristnosti, kjer prispevek Skupnosti ne sme 
presegati 80 %; in

(a) 60 % za ukrep namenjen pomoči za 
doseganje cilja, ki tvori del politike 
Skupnosti na področju zdravja, razen v 
primerih izredne koristnosti, kjer prispevek 
Skupnosti ne sme presegati 80 %; in

(b) 60% izdatkov za delovanje organa, ki 
sledi cilju splošnega evropskega interesa, 
kjer je takšna podpora nujno potrebna za 
zagotavljanje zastopanosti interesov zdravja 
in varstva potrošnikov na ravni Skupnosti ali 
za izvajanje ključnih ciljev programa, razen 
v primerih izredne koristnosti, kjer prispevek 
Skupnosti ne sme presegati 95%. Obnova 
teh finančnih prispevkov se lahko izvzame iz 
načela postopnega zmanjševanja.

(b) 30% izdatkov za delovanje organa, ki 
sledi cilju splošnega evropskega interesa, 
kjer je takšna podpora nujno potrebna za 
zagotavljanje zastopanosti interesov zdravja 
in varstva potrošnikov na ravni Skupnosti ali 
za izvajanje ključnih ciljev programa, razen 
v primerih izredne koristnosti, kjer prispevek 
Skupnosti ne sme presegati 60%. Obnova 
teh finančnih prispevkov se lahko izvzame iz 
načela postopnega zmanjševanja.

Or. de
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Obrazložitev

Parlament naj zagotovi, da bo podpora v prvi vrsti uporabljena za praktične ukrepe in ne za 
pomoč institucijam. Seveda se mora to ustrezno odražati v znesku, namenjenem za podporo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 146
Člen 3, odstavek 2

2. Za namene odstavka 1(a) zgoraj finančni 
prispevki Skupnosti ne smejo presegati 
naslednjih ravni:

2. Za namene odstavka 1(a) zgoraj finančni 
prispevki Skupnosti ne smejo presegati 
naslednjih ravni:

(a) 60 % za ukrep namenjen pomoči za 
doseganje cilja, ki tvori del politike 
Skupnosti na področju zdravja in varstva 
potrošnikov, razen v primerih izredne 
koristnosti, kjer prispevek Skupnosti ne 
sme presegati 80 %; in

(a) 60 % za ukrep namenjen pomoči za 
doseganje cilja, ki tvori del politike 
Skupnosti na področju zdravja, razen v 
primerih izredne koristnosti, kjer prispevek 
Skupnosti ne sme presegati 80 %; in

(b) 60 % izdatkov za delovanje organa, ki 
sledi cilju splošnega evropskega interesa, 
kjer je takšna podpora nujno potrebna za 
zagotavljanje zastopanosti interesov 
zdravja in varstva potrošnikov na ravni 
Skupnosti ali za izvajanje ključnih ciljev 
programa, razen v primerih izredne 
koristnosti, kjer prispevek Skupnosti ne 
sme presegati 95 %. Obnova teh finančnih 
prispevkov se lahko izvzame iz načela 
postopnega zmanjševanja.

(b) 60 % izdatkov za delovanje nevladnega
ali nepridobitnega organa, neodvisnega od 
interesov industrije, trgovine in podjetij 
ter drugih navzkrižnih interesov, ki ima 
člane v vsaj polovici držav članic, glavni 
cilji in dejavnosti tovrstne nevladne 
organizacije, skupine bolnikov ali 
specializirane mreže pa so preprečevanje 
bolezni ljudi in krepitev javnega zdravja v 
Skupnosti, kjer je takšna podpora nujno 
potrebna za zagotavljanje zastopanosti 
interesov zdravja na ravni Skupnosti ali za 
izvajanje ključnih ciljev programa.
Prosilci morajo Komisiji posredovati 
popolne in posodobljene podatke o svojem 
članstvu, internih pravilih in virih 
financiranja. V primerih izredne 
koristnosti prispevek Skupnosti ne sme 
presegati 95 %. Merila za ocenjevanje, ali 
izjemna koristnost velja ali ne, se določijo 
vnaprej v letnem načrtu dela iz člena 
7(1)(a) in se objavijo. Obnova finančnih 
prispevkov nevladnim organizacijam, 
skupinam bolnikov ali specializiranim 
mrežam se lahko izvzame iz načela 
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postopnega zmanjševanja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 147
Člen 3, odstavek 2, točka (a)

(a) 60 % za ukrep namenjen pomoči za 
doseganje cilja, ki tvori del politike 
Skupnosti na področju zdravja in varstva 
potrošnikov, razen v primerih izredne 
koristnosti, kjer prispevek Skupnosti ne sme 
presegati 80 %; in

(a) 70% za ukrep namenjen pomoči za 
doseganje cilja, ki tvori del politike 
Skupnosti na področju zdravja in varstva 
potrošnikov, razen v primerih izredne 
koristnosti, kjer prispevek Skupnosti ne sme 
presegati 80 %; in

Or. pl

Obrazložitev

Namen predloga je zvišanje sredstev, ki naj še dodatno omogočijo doseganje ciljev, in sicer 
za 10 % na račun neupravičenih odhodkov za poslovanje.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonios Trakatellis in Linda McAvan

Predlog spremembe 148
Člen 3, odstavek 2, točka (b)

(b) 60 % izdatkov za delovanje organa, ki 
sledi cilju splošnega evropskega interesa, 
kjer je takšna podpora nujno potrebna za 
zagotavljanje zastopanosti interesov zdravja 
in varstva potrošnikov na ravni Skupnosti 
ali za izvajanje ključnih ciljev programa, 
razen v primerih izredne koristnosti, kjer
prispevek Skupnosti ne sme presegati 95 %.
Obnova teh finančnih prispevkov se lahko 
izvzame iz načela postopnega zmanjševanja.

(b) 75 % izdatkov za delovanje organa ali 
specializirane mreže, ki je nevladna, 
nepridobitna, neodvisna od interesov 
industrije, trgovine in podjetij ter drugih 
navzkrižnih interesov, ki ima člane v vsaj 
polovici držav članic, glavni cilji tovrstne 
nevladne organizacije ali specializirane 
mreže pa je spodbujanje zdravja, 
preprečevanje ali zdravljenje bolezni v 
Evropski skupnosti, kjer je takšna podpora 
nujno potrebna za zagotavljanje 
zastopanosti interesov na ravni Skupnosti 
ali za izvajanje ključnih ciljev programa.
Prosilci morajo Komisiji posredovati 
popolne in posodobljene podatke o svojem 
članstvu, internih pravilih in virih 
financiranja. V primerih izredne koristnosti 
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prispevek Skupnosti ne sme presegati 95 %.
Merila za ocenjevanje, ali izjemna 
koristnost velja ali ne, se določijo vnaprej v 
letnem načrtu dela iz člena 7(1)(a) in se 
objavijo. Obnova finančnih prispevkov 
nevladnim organizacijam in 
specializiranim mrežam se lahko izvzame iz 
načela postopnega zmanjševanja.

Or. en

Obrazložitev

Nadomesti predloga sprememb 38 in 39. Sodelovanje civilne družbe je pri oblikovanju in 
izvajanju evropske zdravstvene politike zelo pomembno. EU zagotovi osnovna sredstva, s 
katerimi se omogoči učinkovita zastopanost zdravstvenih interesov na ravni Skupnosti.
Navedba nevladnih organizacij, ki pri spodbujanju zdravja igrajo pomembno vlogo in ki 
dejansko lahko sodelujejo v programu, bo omogočila večjo pravno varnost pri financiranju 
ukrepov iz programa. Poleg tega bo večja pravna varnost zagotovljena tudi z vnaprejšnjo 
določitvijo meril za ocenjevanje, ali izjemna koristnost velja ali ne.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 149
Člen 3, odstavek 2, točka (b)

(b) 60 % izdatkov za delovanje organa, ki 
sledi cilju splošnega evropskega interesa, 
kjer je takšna podpora nujno potrebna za 
zagotavljanje zastopanosti interesov zdravja 
in varstva potrošnikov na ravni Skupnosti ali 
za izvajanje ključnih ciljev programa, razen 
v primerih izredne koristnosti, kjer prispevek 
Skupnosti ne sme presegati 95 %. Obnova 
teh finančnih prispevkov se lahko izvzame iz 
načela postopnega zmanjševanja.

(b) 50 % izdatkov za delovanje organa, ki 
sledi cilju splošnega evropskega interesa, 
kjer je takšna podpora nujno potrebna za 
zagotavljanje zastopanosti interesov zdravja 
in varstva potrošnikov na ravni Skupnosti ali 
za izvajanje ključnih ciljev programa, razen 
v primerih izredne koristnosti, kjer prispevek 
Skupnosti ne sme presegati 95 %. Obnova 
teh finančnih prispevkov se lahko izvzame iz 
načela postopnega zmanjševanja.

Or. pl

Obrazložitev

Namen je omejiti izdatke za upravljanje in se bolj osredotočiti na cilje.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Alessandro Foglietta in Adriana Poli Bortone

Predlog spremembe 150
Člen 3, odstavek 2, točka (b)

(b) 60% izdatkov za delovanje organa, ki 
sledi cilju splošnega evropskega interesa, 
kjer je takšna podpora nujno potrebna za 
zagotavljanje zastopanosti interesov zdravja 
in varstva potrošnikov na ravni Skupnosti 
ali za izvajanje ključnih ciljev programa, 
razen v primerih izredne koristnosti, kjer 
prispevek Skupnosti ne sme presegati 95 %.
Obnova teh finančnih prispevkov se lahko 
izvzame iz načela postopnega 
zmanjševanja.

(b) 60 % izdatkov za projekte, ki so 
namenjeni doseganju ključnih ciljev iz 
evropskega programa za zaščito zdravja in 
jih predlagajo nevladne organizacije z 
izključnim namenom slediti ciljem, 
opredeljenim v tem programu, oziroma jih 
predlagajo združenja bolnikov (razen v 
primerih izredne koristnosti, kjer prispevek 
Skupnosti ne sme presegati 95 %).

Or. it

Obrazložitev

Finančna sredstva, dodeljena nevladnim organizacijam ali združenjem bolnikov, ne smejo biti 
izplačana samo zato, da te organizacije lahko delujejo. Nasprotno, financiranje naj bi bilo 
vezano na izvajanje specifičnih programov, ki jih je lahko oceniti in potrditi. Na ta način bo 
mogoče izvajati nadzor nad uporabo sredstev in zlasti nad tem, ali so sprejeti ukrepi uspešni 
in učinkoviti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 151
Člen 3, odstavek 3

3. Za namene odstavka 1(a) zgoraj, lahko 
finančni prispevki Skupnosti, če je to 
primerno glede na naravo zastavljenega 
cilja, vključujejo skupno financiranje 
Skupnosti in ene ali več držav članic ali 
Skupnosti in pristojnih organov drugih 
sodelujočih držav. V tem primeru prispevek 
Skupnosti ne sme presegati 50 %, razen v 
primerih izredne koristnosti, kjer prispevek 
Skupnosti ne sme presegati 70 %. Ti 
prispevki Skupnosti se lahko dodelijo 
javnemu organu ali neprofitnemu organu, ki 
ga imenuje država članica ali zadevni 
pristojni organ in potrdi Komisija.

3. Za namene odstavka 1(a) zgoraj, lahko 
finančni prispevki Skupnosti, če je to 
primerno glede na naravo zastavljenega 
cilja, vključujejo skupno financiranje 
Skupnosti in ene ali več držav članic ali 
Skupnosti in pristojnih organov drugih 
sodelujočih držav. V tem primeru prispevek 
Skupnosti ne sme presegati 50 %, razen v 
primerih izredne koristnosti, kjer prispevek
Skupnosti ne sme presegati 70 %. Ti 
prispevki Skupnosti se lahko dodelijo 
javnemu organu ali neprofitnemu organu, ki 
ga imenuje država članica ali zadevni 
pristojni organ in potrdi Komisija. Prispevki 
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Skupnosti se odobrijo na osnovi meril za 
združenja bolnikov in potrošnikov, ki jih je 
septembra 2005 sprejela Evropska agencija 
za vrednotenje zdravil.

Or. en

Obrazložitev

V javnem interesu je, da se prispevki Skupnosti združenjem bolnikov in potrošnikov izplačajo 
v najkrajšem možnem času po sprejetju programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja 
(2007-2013). Evropska agencija za vrednotenje zdravil EMEA je ustrezna merila že sprejela 
septembra 2005. Če bosta Evropska komisija in EMEA dosledno uporabljali ista merila, bo to 
zagotavljalo skladnost na ravni celotne Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Georgs Andrejevs in Alojz Peterle

Predlog spremembe 152
Člen 3, odstavek 4a (novo)

4a. Finančne prispevke je mogoče dodeliti 
tudi organom, ki:
(a) so nevladni, nepridobitni, neodvisni od 
interesov industrije, trgovine in podjetij ter 
drugih navzkrižnih interesov, njihovi glavni 
cilji in dejavnosti pa so izogibanje, 
omejevanje in preprečevanje bolezni ljudi 
in krepitev javnega zdravja v Skupnosti;

(b) na pooblastilo nacionalnih zdravstvenih 
organizacij zastopajo interese državljanov 
na ravni Skupnosti, ali v skladu z 
nacionalnimi pravili in prakso predstavljajo 
državljane ter so dejavni na regionalni ali 
nacionalni ravni oziroma na ravni EU;

(c) so Komisiji posredovali popolne in 
posodobljene podatke o svojem članstvu, 
internih pravilih in virih financiranja.

Or. en

Obrazložitev

Sodelovanje civilne družbe je pri oblikovanju in izvajanju evropske zdravstvene politike zelo 
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pomembno. EU zagotovi osnovna sredstva, s katerimi se omogoči učinkovita zastopanost 
zdravstvenih interesov na ravni Skupnosti. Navedba nevladnih organizacij, ki pri spodbujanju 
zdravja igrajo pomembno vlogo in ki dejansko lahko sodelujejo v programu, bo omogočila 
večjo pravno varnost pri financiranju ukrepov iz programa. Namen predloga spremembe je 
zagotoviti, da bi določila ne bila preveč omejevalna. Tako bodo lahko sodelovale in za 
sredstva iz programa zaprosile tudi nevladne organizacije in skupine bolnikov, ki se šele 
oblikujejo.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 153
Člen 3, odstavek 4a (novo)

4a. Finančne prispevke v skladu z 
odstavkom 2(b) je mogoče dodeliti le
organom, ki:
(a) so nevladni, nepridobitni, neodvisni od 
interesov industrije, trgovine in podjetij 
ter drugih navzkrižnih interesov, njihovi 
glavni cilji in dejavnosti pa so 
preprečevanje bolezni ljudi in krepitev 
javnega zdravja v Skupnosti, njihova 
dejavnost pa jasno kaže, da izključno 
izvajajo ključne cilje programa;
(b) zastopajo interese državljanov na ravni 
Skupnosti, njihovi člani pa prihajajo iz 
vsaj polovice držav članic;
(c) so Komisiji posredovali popolne in 
posodobljene podatke o svojem članstvu, 
internih pravilih in virih financiranja;
(d) dejavno sodelujejo pri številnih 
vprašanjih, povezanih z zdravjem, se 
odlikujejo po dobrem vodenju in so 
vzpostavili postopke posvetovanja.

Or. en

Obrazložitev

EU lahko zagotavlja sredstva za specifične ukrepe (člen 2(a)) ali za delovanje organa (člen 
2(b)). Osnovna sredstva iz člena 2(b) se zagotovijo le pravim nevladnim organizacijam, ki so 
neodvisne od industrije. Zato je prav, da se za organe, ki bodo upravičeni do sredstev, 
opredelijo natančna merila, ki jih bodo morale izpolnjevati vse organizacije, ki želijo 
pridobiti ta sredstva. Na ta način bo zagotovljena tudi večja pravna varnost za financiranje 
ukrepov iz programa.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 154
Člen 3, odstavek 4b (novo)

4b. Merila "izjemne koristnosti" iz 
odstavkov 2 in 3 se določijo vnaprej v 
letnem načrtu dela iz člena 7(1)(a).

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da se finančni prispevek Skupnosti lahko v primerih "izjemne koristnosti" 
poveča, je prav, da se jasna merila določijo vnaprej z letnim načrtom dela.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 155
Člen 2, odstavek 2, točka (a), tretja alinea (a) (novo)

– javno razkrijte škodljivih učinkov drugih 
politik na zdravje in varstvo potrošnikov

Or. pl

Obrazložitev

Da bo zdravje in varstvo potrošnikov res učinkovito, je potrebna pomoč pri obveščanju 
civilne družbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 156
Člen 4, pododstavek 1 a (novo)

1a. Komisija skuša zagotoviti optimalno 
povezanost programa z drugimi programi, 
dejavnostmi in skladi Skupnosti. Učinek 
zdravstvenega programa naj se še zlasti 
okrepi s sedmim okvirnim programom za 
raziskave.
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Or. de

Obrazložitev

Prav je, da se jasno opredeli, da bo vprašanje zdravja imelo pomembno mesto v okviru 7. 
programa za raziskave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 157
Člen 4, pododstavek 1 b (novo)

1b. Komisija zagotovi, da bodo vse 
dejavnosti v zvezi z registriranjem, 
obdelovanjem in posredovanjem podatkov v 
skladu s celostnim pristopom "odprte 
metode usklajevanja zdravstvenega 
varstva". Pojem "odprte metode 
usklajevanja" naj poleg tega postane 
oznaka za to področje delovanja.

Or. de

Obrazložitev

Posebno skrb je treba nameniti temu, da ne bi prišlo do dvojnega dela. Vseeno pa je prav, da 
se uredi terminologija v zvezi z registriranjem, obdelavo in posredovanjem podatkov, ki naj 
bo sistematično nedvoumna.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 158
Člen 5, odstavek 1

1. Finančni okvir za izvajanje programa za 
obdobje iz člena 1 je 1 203 milijone EUR.

1. Finančni okvir za izvajanje programa za 
obdobje iz člena 1 je 2 736 milijone EUR.

Or. en

Obrazložitev

Varovanje zdravja ljudi je za državljane EU pomembno vprašanje. Kljub temu pa obstaja 
precejšnje neravnovesje med sredstvi, ki jih EU vsako leto nameni za zdravje in npr. 
kmetijskimi subvencijami (0,38 € na državljana za skupni zdravstveni program v primerjavi z 
10 000 € subvencij na pridelovalca tobaka). EU mora jasno pokazati, da resnično skrbi za 
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zdravje svojih državljanov. Ob koncu izvajanja programa naj bi EU za ukrepe, ki jih program 
predvideva, letno namenjala 1 € na državljana. Številka 2 736 milijonov € bo dosežena, če se 
bodo sredstva vsako leto zvišala za 5 %, kar bi pomenilo, da bi ob koncu izvajanja programa 
dosegli cilj 1 € do leta 2013.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 159
Člen 5, odstavek 1

1. Finančni okvir za izvajanje programa za 
obdobje iz člena 1 je 1 203 milijone EUR.

1. Finančni okvir za izvajanje programa za 
obdobje iz člena 1 je 1 500 milijone EUR.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi financiranja dodatnih novih ukrepov ter celovite in učinkovite izvedbe programa je 
potrebno ustrezno povišanje proračunskih sredstev, namenjenih za program. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christofer Fjellner

Predlog spremembe 160
Člen 10, odstavek 3a (novo)

3a. Vsako drugo leto po sprejetju poročila 
Komisija objavi poročilo o zdravstvenem 
stanju v EU.  Poročilo temelji na podatkih 
in kazalcih, ki prvenstveno omogočajo 
merjenje zdravstvenega stanja kot takega in 
ne sredstev, namenjenih za zdravstveno 
varstvo, kot denimo število dni bolnišnične 
oskrbe in postelj.

Or. sv

Obrazložitev

S čisto denarnega gledišča Estonija za zdravstveno varstvo porabi precej manj kot Združeno 
kraljestvo.  Če merimo zgolj obseg sredstev, potem Estonija bistveno zaostaja. Če pa merimo 
možnosti za preživetje, ki jih imajo ženske z rakom na dojki, so te boljše kot naprimer v 
Belgiji. Tudi okužbe s stafilokokom MRSA so veliko redkejše kot v Združenem kraljestvu in na 
Irskem. Če naj bodo torej podatki uporabni, je potrebno meriti rezultate in ne vložek v obliki 
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sredstev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 161
Priloga 2, uvod (novo)

Razporejanje sredstev po posameznih 
področjih, navedenih v programu, je zgolj 
okvirno. Prevlada merilo odličnosti.

Or. de

Obrazložitev

Kot pri vseh drugih programih mora merilo odličnosti imeti prednostno mesto tudi v 
zdravstvenem programu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 162
Priloga 2, Cilj 1, točka 1, podtočka 1.1.

1.1. Večanje zmogljivosti za boj proti 
prenosljivim boleznim s podpiranjem 
nadaljnjega izvajanja Odločbe 2119/98/ES o 
vzpostavitvi mreže epidemiološkega 
spremljanja in obvladovanja nalezljivih 
bolezni v Skupnosti

1.1. Večanje zmogljivosti za boj proti 
prenosljivim boleznim s podpiranjem 
nadaljnjega izvajanja Odločbe 2119/98/ES o 
vzpostavitvi mreže epidemiološkega 
spremljanja in obvladovanja nalezljivih 
bolezni v Skupnosti in z razširitvijo obsega 
dejavnosti Evropskega centra za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni;

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da z izvajanjem programa ne pride do podvajanja vloge, ki jo že igra Evropski 
center za preprečevanje in obvladovanje bolezni.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 163
Priloga 2, Cilj 1, točka 1, podtočka 1.3.
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1.3. Izmenjava podatkov o strategijah in 
razvoj skupnih strategij za odkrivanje in 
pridobivanje zanesljivih podatkov o 
zdravstvenih nevarnostih iz fizičnih, 
kemičnih ali bioloških virov, vključno s 
tistimi, ki se nanašajo na namerno dejanje 
sproščanja, ter razvoj in uporaba pristopov 
in mehanizmov Skupnosti, kadar je to 
primerno

1.3. Izmenjava podatkov o strategijah in 
razvoj skupnih strategij za odkrivanje in 
pridobivanje zanesljivih podatkov o 
zdravstvenih nevarnostih iz fizičnih, 
kemičnih ali bioloških virov, vključno s 
tistimi, ki se nanašajo na namerno uporabo 
na podlagi recepta in namerno dejanje
sproščanja, ter razvoj in uporaba pristopov 
in mehanizmov Skupnosti, kadar je to 
primerno

Or. en

Obrazložitev

Izmenjani podatki morajo vključevati tudi nevarnosti iz fizičnih, kemičnih ali bioloških virov, 
katerih uporaba je predpisana (npr. zdravila na recept), ker je med njimi več takih, ki imajo 
lahko resne škodljive učinke na zdravje. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 164
Priloga 2, Cilj 1, točka 1, podtočka 1.3.

1.3. Izmenjava podatkov o strategijah in 
razvoj skupnih strategij za odkrivanje in 
pridobivanje zanesljivih podatkov o 
zdravstvenih nevarnostih iz fizičnih, 
kemičnih ali bioloških virov, vključno s 
tistimi, ki se nanašajo na namerno dejanje 
sproščanja, ter razvoj in uporaba pristopov 
in mehanizmov Skupnosti, kadar je to 
primerno

1.3. Izmenjava podatkov o strategijah in 
razvoj skupnih strategij za odkrivanje in 
pridobivanje zanesljivih podatkov o 
zdravstvenih nevarnostih iz fizičnih, 
kemičnih ali bioloških virov, vključno s 
tistimi, ki se nanašajo na namerno dejanje 
sproščanja, ter razvoj in uporaba pristopov 
in mehanizmov Skupnosti, kadar je to 
primerno v sodelovanju z Evropskim 
centrom za preprečevanje in obvladovanje 
bolezni

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 165
Priloga 2, Cilj 1, točka 1, podtočka 1.4 a (novo)

1.4a. Podpora ukrepom za pripravo 
seznama z imeni zdravil, ki vsebujejo isto 
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učinkovino. Seznam je splošni javnosti 
dosegljiv npr. preko svetovnega spleta

Or. el

Obrazložitev

Glede na to, da obstajajo zdravila, ki vsebujejo isto učinkovino, v različnih državah članicah 
pa nastopajo pod različnimi imeni, je nujno, da se pripravi seznam imen zdravil z isto 
učinkovino. Seznam naj bo dostopen širši javnosti, npr. na posebni internetni strani.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 166
Priloga 2, Cilj 1, točka 1, podtočka 1.5 a (novo)

1.5a. Spremljanje odpornosti bakterij na 
antibiotike in bolnišnične okužbe ter razvoj 
strategij za njihovo preprečevanje in 
zdravljenje

Or. el

Obrazložitev

Naraščajoča odpornost na antibiotike in porast bolnišničnih okužb sta trenutno precej pereči 
vprašanji, zato je treba zbirati podatke ter spremljati in razvijati strategije za njihovo 
zdravljenje. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 167
Priloga 2, Cilj 1, točka 1, podtočka 1.6 a (novo)

1.6a. Razvoj ukrepov za preprečevanje 
bolezni in poškodb pri družbeno izoliranih 
osebah, kot tudi ukrepov za dvig zavesti o 
pomenu zdravja pri priseljencih 

Or. el
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Linda McAvan in Dorette Corbey

Predlog spremembe 168
Priloga 2, Cilj 1, točka 1, podtočka 1.7 a (novo)

1.7a.  Krepitev vloge Evropskega centra za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni pri 
skupnem zmanjševanju učinka prenosljivih 
bolezni 

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je izpostaviti vlogo Evropskega centra za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni (ECDC).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 169
Priloga 2, Cilj 1, točka 1, podtočka 1.7 a (novo)

1.7a. Spodbude državam članicam, da 
oblikujejo resnično neodvisne odbore za 
nadzor  zdravili, ki bi spremljali uporabo in 
učinke vseh novih zdravil na recept od 
datuma njihove odobritve dalje

Or. en

Obrazložitev

Dodatna obrazložitev najbrž ni potrebna.  Poudarek mora biti na tem, da so tovrstni odbori 
dejansko neodvisni, da niso pod vplivom nobenega farmacevtskega podjetja. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 170
Priloga 2, Cilj 1, točka 2, podtočka 2.1

2.1. Izpopolnjevanje postopkov za 
obvladovanje tveganja v primerih izrednih 
zdravstvenih razmer in izboljšanje 
zmogljivosti koordiniranih odzivov v 

2.1. Izpopolnjevanje postopkov za 
obvladovanje tveganja v primerih izrednih 
zdravstvenih razmer, vključno s postopki 
medsebojne pomoči v primeru pandemije,
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izrednih zdravstvenih razmerah in izboljšanje zmogljivosti koordiniranih 
odzivov v izrednih zdravstvenih razmerah

Or. pl

Obrazložitev

Pandemija gripe in vedno večja nevarnost širjenja drugih bolezni še dodatno razkrivata 
razkorak med bogatejšimi in revnejšimi državami Unije. Nekateri se s problemi, ki izvirajo iz 
bolezni, lahko spopadajo, drugi ne, zato je predlog namenjen zagotavljanju postopkov in 
pomoči v teh primerih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 171
Priloga 2, Cilj 1, točka 2, podtočka 2.2 a (novo)

2.2a. Zavedanje, da zdravstveni dejavniki, 
ki vplivajo na vse nižjo stopnjo rodnosti v 
Evropi, zahtevajo ustrezne ukrepe, s 
katerimi se nanje lahko odzovemo.

Or. en

Obrazložitev

Zmanjšana plodnost zaradi starosti in pomanjkljiv dostop do ustreznih posegov za vse, ki bi 
jih lahko koristno uporabili, verjetno še dodatno slabo vplivata na stanje evropskega 
prebivalstva in prispevata k težavam, s katerimi se Evropa srečuje na demografskem 
področju. Skupnost mora spodbujati in podpirati pravičen in enakopraven dostop do 
ustreznih storitev povsod v Evropi in na ta način prispevati k prizadevanjem za zaustavitev 
vedno nižje stopnje rodnosti in s tem povezane demografske krize.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Kartika Tamara Liotard in Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 172
Priloga 2, Cilj 1, točka 2, podtočka 2.3 a (novo)

2.3a. Vključevanje najrevnejših slojev 
prebivalstva, zlasti žensk kot prvih 
partnerjev pri načrtovanju, izvajanje in 
ocena zdravstvene politike, da bi bili sistemi 
javnega zdravja v večji meri prilagojeni 
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potrebam najbolj zapostavljenih skupin;

Or. nl

Obrazložitev

Vključevanje izkušenih strokovnjakov lahko pripomore k zbiranju podatkov o razlikah med 
moškimi in ženskami, razvoju statističnih podatkov in pokazateljev o enakosti med spoloma, 
vzpostavitvi sistemov zdravstvenega varstva, ki se bodo lažje odzvali na potrebe skupin 
državljanov EU, ki so najbolj prikrajšani in zapostavljeni.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Adriana Poli Bortone in Alessandro Foglietta

Predlog spremembe 173
Priloga 2, Cilj 1, točka 2, podtočka 2.5.

2.5. Razvoj strategij in mehanizmov za 
pregledovanje in izboljševanje 
razpoložljivosti, ustreznosti in dostopnosti 
zmogljivosti (npr. laboratorijev) in opreme 
(detektorji itd.), kot tudi pripravljenosti za 
hitro odzivanje, zaščitnih zmogljivosti in 
infrastrukture zdravstvenega sektorja

2.5. Razvoj strategij in mehanizmov za 
pregledovanje in izboljševanje 
razpoložljivosti, ustreznosti in dostopnosti 
zmogljivosti (npr. laboratorijev) in opreme 
(detektorji itd.), kot tudi pripravljenosti za 
hitro odzivanje (npr. kar zadeva domače 
nege v primeru hude bolezni in nege v 
specializiranih ustanovah za neozdravljivo 
bolne), zaščitnih zmogljivosti in 
infrastrukture zdravstvenega sektorja

Or. it

Obrazložitev

V mnogih evropskih državah je dolgotrajna domača nega in nega neozdravljivo bolnih ljudi 
prepuščena družinam. S tem pa so povezane resne finančne in psihološke posledice. Brez 
ogrožanja načela subsidiarnosti bi se EU vseeno morala posvetiti temu vprašanju, vsaj tako, 
da bi jasno pokazala, da se zaveda njegove resnosti. Narediti bi morala vse, kar je v njeni 
moči, za zagotovljeno stalno nego ali v bolnici, na domu ali v specializiranih ustanovah za 
hudo ali neozdravljivo bolne (npr. v hospicih).

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 174
Priloga 2, Cilj 1, točka 2, podtočka 2.7 a (novo)

2.7a. Preučitev terapevtskega potenciala   
alternativne ali dopolnilne medicine pri 
zmanjševanju stopnje umrljivosti in 
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obolevnosti v primerjavi z zdravili na recept 

Or. en

Obrazložitev

Zdravila na recept naj bi prispevala k zniževanju obolevnosti in umrljivosti, a so hkrati tudi 
njun vzrok. Glede na ugotovitve študije, opravljene v ZDA, so zdravila na recept na četrtem 
do šestem mestu povzročiteljev smrti v ZDA. Bolniki so vse bolj zaskrbljeni nad škodljivimi 
učinki in toksičnostjo številnih konvencionalnih zdravil, zato iščejo manj toksične alternativne 
rešitve. Raziskave s področja terapevtskega potenciala dopolnilne medicine je torej 
pomembno in ga je treba dodatno vpisati v program.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 175
Priloga 2, Cilj 2, točka 3, podtočka 3.1.

3.1. Dejavniki zdravja, povezani z 
odvisnostmi, predvsem tobak, alkohol in 
druge snovi, ki povzročajo odvisnost

3.1. Dejavniki zdravja, povezani z 
odvisnostmi, predvsem tobak, alkohol, 
zdravila na recept kot npr. benzodiazepini, 
nedovoljena zdravila in druge snovi, ki 
povzročajo odvisnost

Or. en

Obrazložitev

Po Sklepu št. 1786/2002/ES o sprejetju programa ukrepov Skupnosti na področju javnega 
zdravja (2003-2008) je preprečevanje odvisnosti od zdravil eden od dejavnikov zdravja v 
okviru programa javnega zdravja. Pomembno je dvigniti zavest o tem, da odvisnost od 
(zakonsko dovoljenih) zdravil na recept škoduje zdravju, kar naj bi dosegli tako, da bi 
tovrstno odvisnost opredelili kot poseben dejavnik zdravja. Njene posledice na ljudi so 
podobne posledicam, ki jih sproža zasvojenost od heroina ali alkohola.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 176
Priloga 2, Cilj 2, točka 3, podtočka 3.1

Ne zadeva slovenske različice.
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Or. pl

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 177
Priloga 2, Cilj 2, točka 3, podtočka 3.1 a (novo)

3.1.a. Navade, ki vodijo v bolj zdravo 
življenje za izboljšanje zdravja otrok

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 178
Priloga 2, Cilj 2, točka 3, podtočka 3.2

3.2. Dejavniki zdravja, povezani z 
življenjskim slogom, predvsem prehrana in 
telesna dejavnost, spolno in reproduktivno 
zdravje

3.2. Dejavniki zdravja, povezani z 
življenjskim slogom, predvsem prehrana in 
telesna dejavnost, spolno, reproduktivno in 
mentalno zdravje

Or. en

Obrazložitev

Dejavniki zdravja vse bolj vplivajo na mentalno zdravje (npr. poklicni stres in depresija).

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonios Trakatellis in Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 179
Priloga 2, Cilj 2, točka 3, podtočka 3.3

3.3. Socialni in ekonomski dejavniki 
zdravja, s posebnim poudarkom na 
neenakosti pri zdravju in na učinke socialnih 
in ekonomskih dejavnikov na zdravje

3.3. Socialni in ekonomski dejavniki 
zdravja, s posebnim poudarkom na 
neenakosti pri zdravju in na učinke socialnih 
in ekonomskih dejavnikov na zdravje pa 
tudi na diskriminaciji občutljivih skupin
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Or. el

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da se dodajo ukrepi, s katerimi bi na področju zdravja dosegli manjšo 
diskriminacijo občutljivih skupin, kot so denimo invalidne osebe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 180
Priloga 2, Cilj 2, točka 3, podtočka 3.3 b (novo)

3.3.b. Odkrivanje vzrokov neenakosti na 
področju zdravja, ki vplivajo na 
preprečevanje bolezni in optimalno 
zdravstveno varstvo s posebno pozornostjo 
namenjeno vzrokom  neenakosti v novih 
državah članicah. V tej smeri je treba 
poskrbeti, da bi ukrepi zajemali 
združenja/dejavnosti v novih državah 
članicah.

Or. en

Obrazložitev

Glede povprečne življenjske dobe prebivalcev, njihovega zdravstvenega stanja in dostopa do 
nege obstajajo precejšnje razlike tako med posameznimi državami članicami kot znotraj njih.
Trditev še bolj velja za nove države članice, zato je bistvenega pomena, da se s programom 
predvidijo ukrepi za njihovo zmanjšanje in vključevanje novih držav članic.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Frederika Brepoels in Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 181
Priloga 2, cilj 2, točka 3, podtočka 3.4

3.4. Okoljski dejavniki zdravja, s 
posebnim poudarkom na učinku okoljskih 
dejavnikov na zdravje

3.4. Okoljski dejavniki zdravja, s 
posebnim poudarkom na učinku okoljskih 
dejavnikov na zdravje, vključno z 
izpostavljenostjo strupenim kemikalijam, 
kot so rakotvorne, mutagene, reprotoksične 
in alergene snovi;
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Or. en

Obrazložitev

Ker je izpostavljenost strupenim kemikalijam, zlasti rakotvornim, mutagenim, reprotoksičnim 
in alergenim snovem evropskim državljanom, zlasti občutljivim ljudem, kot so novorojenčki, 
otroci in nosečnice ena glavnih skrbi, bi morala spadati med ukrepe tega programa.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 182
Priloga 2, cilj 2, točka 3, podtočka 3.4

3.4. Okoljski dejavniki zdravja, s posebnim 
poudarkom na učinku okoljskih dejavnikov 
na zdravje

3.4. Okoljski dejavniki zdravja, s posebnim 
poudarkom na učinku okoljskih dejavnikov 
na zdravje, zlasti kakovost zraka v zaprtih 
prostorih in večkratna izpostavljenost 
kemikalijam;

Or. en

Obrazložitev

Izpostavljenost onesnaževalom v zaprtih prostorih dokazano povzroča vrsto bolezni, ki so 
povezane z okoljem, kot so alergije in kratkoročne ter dolgoročne bolezni dihal. V zaprtih 
prostorih so bila odkrita številna onesnaževala, katerih koncentracije so v mnogih primerih 
višje kot na prostem. Učinki kemične izpostavljenosti se še vedno ugotavljajo za vsako 
kemikalijo posebej, kar vodi v sistematično podcenjevanje potencialnih učinkov. Prav zato bi 
bilo treba posebno pozornost posvetiti kakovosti zraka v zaprtih prostorih in večkratni 
izpostavljenosti kemikalijam.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 183
Priloga 2, cilj 2, točka 3, podtočka 3.4(a) (novo)

3.4a Analiza genetskih dejavnikov hudih 
bolezni in razvoj strategij preprečevanja;

Or. en

Obrazložitev

Dodatna obrazložitev ni potrebna. Nadomestilo predloga spremembe 68.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonios Trakatellis in Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 184
Priloga 2, cilj 2, točka 3, podtočka 3.5(a) (novo)

3.5a Razvoj strategij in izmenjava 
najboljših praks z namenom preprečevanja 
invalidnosti, kadar je to mogoče, in zaradi 
krepitve zdravja invalidnih oseb;

Or. el

Obrazložitev

Vključitev ukrepov za razvoj strategij in izmenjavo najboljših praks je pomembna za 
preprečevanje invalidnosti, kadar je to mogoče, in krepitev zdravja invalidnih oseb. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta D. Haug

Predlog spremembe 185
Priloga 2, cilj 2, točka 3, podtočka 3.5(a) (novo)

3.5a Podpiranje razvoja izobraževalnih 
enot za področje prehrane za starše in 
otroke, in sicer z ukrepi, v katere bodo 
zajeti tudi sloji z nižjo stopnjo izobrazbe. 

Or. de

Obrazložitev

Prekomerna telesna teža in debelost pri otrocih in kasneje odraslih, ki izvirata iz napačne 
prehrane, sta v Evropi vse bolj pereč problem. Te težave je treba reševati z usmerjenimi 
ukrepi, ki jih bodo zaznali tudi sloji z nižjo stopnjo izobrazbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta D. Haug

Predlog spremembe 186
Priloga 2, cilj 2, točka 3, podtočka 3.5(b) (novo)

3.5b Podpiranje strategij preventivnih 
zdravstvenih ukrepov v podjetjih;
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Or. de

Obrazložitev

Podjetjem je treba zagotoviti "gradnike za spodbujanje zdravja", ki jih bodo lahko uporabljali 
za zdravstveno izobraževanje in varovanje zdravja zaposlenih. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta D. Haug

Predlog spremembe 187
Priloga 2, cilj 2, točka 3, podtočka 3.5(c) (novo)

3.5c Podpiranje ukrepov za izboljšanje 
diagnoz in terapij za starejše ljudi;

Or. de

Obrazložitev

Področje geriatrije bi moralo biti v državah članicah EU deležno večje podpore. Diagnozam 
in terapijam za starejše ljudi s tako imenovanimi starostnimi boleznimi je treba posvetiti 
posebno pozornost in zanje uporabljati posebne metode.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 188
Priloga 2, cilj 2, točka 3, podtočka 3.7(a) (novo)

3.7a Genetski dejavniki in genetski 
pregledi, osebni in biološki dejavniki;

Or. en

Obrazložitev

Ta področja so bila izrecno navedena v zakonodajnem besedilu trenutno veljavnega 
programa javnega zdravja, v besedilu novega programa zdravja pa jih ni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 189
Priloga 2, cilj 2, točka 3, podtočka 3.7(b) (novo)
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3.7b Zdravstveni vidiki, vezani na spol in 
starost.

Or. en

Obrazložitev

Zdravstveni vidiki, vezani na spol, kljub nedavnemu poudarjanju razlik in neenakosti v 
zdravju žensk in moških, še vedno niso priznani. Staranje se pojavi v uvodu v predlog, ne pa 
tudi v osnutku zakonodajnega besedila.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 190
Priloga 2, cilj 2, točka 3, podtočka 3.7(b) (novo)

3.7b Zdravstveni vidiki, vezani na spol in 
starost;

Or. en

Obrazložitev

Glede na razlike v zdravju med ženskami in moškimi, vezane na spol, in številne vplive daljše 
življenjske dobe na zdravje, bi moral program vključevati tudi samostojne ukrepe v zvezi z 
zdravstvenimi vidiki, vezanimi na spol in starost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 191
Priloga 2, cilj 3, točka 4, podtočka 4.1.

4.1. Razvoj in izvajanje ukrepov na področju 
hudih bolezni posebnega pomena glede na 
skupno bolezensko breme v Skupnosti, kjer 
lahko ukrepi Skupnosti proizvedejo 
pomembno dodano vrednost k nacionalnim 
naporom

4.1. Razvoj in izvajanje ukrepov na področju 
hudih bolezni posebnega pomena glede na 
skupno bolezensko breme in glavne vzroke 
izgubljenih let potencialnega življenja ter 
nezmožnosti v Skupnosti (zlasti bolezni srca 
in ožilja), kjer lahko ukrepi Skupnosti 
proizvedejo pomembno dodano vrednost k 
nacionalnim naporom

Or. en
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Obrazložitev

Poudariti je treba tako same bolezni kot tudi njihove vzroke.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jules Maaten

Predlog spremembe 192
Priloga 2, cilj 3, točka 4, podtočka 4.1.

4.1.  Razvoj in izvajanje ukrepov na 
področju hudih bolezni posebnega pomena 
glede na skupno bolezensko breme v 
Skupnosti, kjer lahko ukrepi Skupnosti 
proizvedejo pomembno dodano vrednost k 
nacionalnim naporom 

4.1. Razvoj in izvajanje ukrepov na področju 
hudih bolezni posebnega pomena glede na 
skupno bolezensko breme v Skupnosti, zlasti 
bolezni srca in ožilja, duševnih bolezni, 
raka, sladkorne in pljučnih bolezni, kjer 
lahko ukrepi Skupnosti proizvedejo 
pomembno dodano vrednost k nacionalnim 
naporom 

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se z istočasnimi ukrepi na primarni in na sekundarni ravni preprečevanja 
zajame tako širše prebivalstvo kot tudi določi bolj rizično skupino ljudi. Svetovna zdravstvena 
organizacija v svojem poročilu o zdravju v Evropi v letu 2005 na primer ocenjuje, da bi se 
delež bolezni srca in ožilja zmanjšal za več kot polovico že s skromnim, istočasnim znižanjem 
vrednosti krvnega pritiska, debelosti, holesterola in uporabe tobaka pri vsemu prebivalstvu.
Izmenjava najboljših praks po vsej Evropi bo prinesla dodano vrednost nacionalnim 
zdravstvenim strategijam primarnega in sekundarnega preprečevanja, kar zajema tudi razvoj 
in izvajanje smernic preprečevanja. Ukrepi na ravni EU so upravičeni tudi v smislu 
obravnave neenakosti med državami članicami, na primer z analizo učinkovitih političnih 
možnosti EU.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Georgs Andrejevs in Alojz Peterle

Predlog spremembe 193
Priloga 2, cilj 3, točka 4, podtočka 4.1

4.1. Razvoj in izvajanje ukrepov na področju 
hudih bolezni posebnega pomena glede na 
skupno bolezensko breme v Skupnosti, kjer 
lahko ukrepi Skupnosti proizvedejo 
pomembno dodano vrednost k nacionalnim 
naporom

Razvoj in izvajanje ukrepov na področju 
hudih bolezni posebnega pomena glede na 
skupno bolezensko breme v Skupnosti, 
zlasti bolezni srca in ožilja, duševnih 
bolezni, raka in sladkorne bolezni, kjer 
lahko ukrepi Skupnosti proizvedejo 
pomembno dodano vrednost k nacionalnim 
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naporom

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se z istočasnimi ukrepi na primarni in na sekundarni ravni preprečevanja 
zajame tako širše prebivalstvo kot tudi določi bolj rizično skupino ljudi. Svetovna zdravstvena 
organizacija v svojem poročilu o zdravju v Evropi v letu 2005 na primer ocenjuje, da bi se 
delež bolezni srca in ožilja (ki so v Evropi glavni vzrok umrljivosti in obolevnosti) zmanjšal za 
več kot polovico že s skromnim, istočasnim znižanjem krvnega pritiska, debelosti, holesterola 
in uporabe tobaka pri vsemu prebivalstvu. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karin Jöns

Predlog spremembe 194
Priloga 2, cilj 3, točka 4, podtočka 4.1

4.1. Razvoj in izvajanje ukrepov na področju 
hudih bolezni posebnega pomena glede na 
skupno bolezensko breme v Skupnosti, kjer 
lahko ukrepi Skupnosti proizvedejo 
pomembno dodano vrednost k nacionalnim 
naporom

4.1. Razvoj in izvajanje ukrepov na področju 
hudih bolezni posebnega pomena, kot so 
bolezni srca in ožilja, rak, sladkorna 
bolezen in revmatizem, glede na skupno 
bolezensko breme v Skupnosti, kjer lahko 
ukrepi Skupnosti proizvedejo pomembno 
dodano vrednost k nacionalnim naporom 

Or. de

Obrazložitev

Na tem mestu je treba omeniti vsaj nekaj hudih bolezni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 195
Priloga 2, cilj 3, točka 4, podtočka 4.2

4.2 Pripravo in izvajanje strategij in ukrepov 
na področju preprečevanja bolezni, posebej z 
ugotavljanjem najboljših praks in 
razvijanjem smernic in priporočil, vključno s 
sekundarnim preprečevanjem, testiranjem in 
zgodnjim odkrivanjem

Pripravo in izvajanje strategij in ukrepov na 
področju preprečevanja bolezni in 
rehabilitacije, posebej z:
- usmerjanjem v primordialno 
preprečevanje (da se prepreči nevarnost 
razvoja bolezni pri naslednjih generacijah),
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- razvojem primarnega preprečevanja pri 
asimptomatičnih odraslih, vključno z 
množičnim preprečevanjem in strategijami 
za zelo rizične skupine,
- ugotavljanjem najboljših praks in 
razvijanjem smernic in priporočil (s 
posebnim poudarkom na strategijah, 
katerih namen je zmanjševanje razkoraka 
med smernicami, priporočili in dejansko 
prakso), vključno s sekundarnim 
preprečevanjem, testiranjem in zgodnjim 
odkrivanjem
- spodbujanjem in razvojem orodij za 
ocenjevanje tveganja in z
- obravnavo razlik med spoloma in staranja 
prebivalstva.

Or. en

Obrazložitev

Preprečevanje je treba obravnavati celovito, npr. v zgodnjih in poznih letih življenja, znotraj 
neogrožene skupine moških in žensk kot tudi znotraj skupine prebivalstva, ki je v preteklosti že 
zbolela za določeno boleznijo. To bi bilo mogoče doseči že s tem, da bi imeli zaposleni v 
osnovni zdravstveni dejavnosti in zdravniki splošne prakse dostop do orodij za ocenjevanje 
tveganja. Prav posebno pozornost pa je treba nameniti izobraževanju za zdravstvene poklice.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jules Maaten

Predlog spremembe 196
Priloga 2, cilj 3, točka 4, podtočka 4.2

4.2. Pripravo in izvajanje strategij in 
ukrepov na področju preprečevanja bolezni, 
posebej z ugotavljanjem najboljših praks in 
razvijanjem smernic in priporočil, vključno s 
sekundarnim preprečevanjem, testiranjem in 
zgodnjim odkrivanjem

4.2. Pripravo in izvajanje strategij in 
ukrepov na področju preprečevanja bolezni, 
posebej z ugotavljanjem najboljših praks in 
razvijanjem smernic in priporočil, vključno s 
sekundarnim preprečevanjem, testiranjem in 
zgodnjim odkrivanjem; prednost bi morale 
imeti bolezni, naštete v zgornji točki 4.1

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se z istočasnimi ukrepi na primarni in na sekundarni ravni preprečevanja 
zajame tako širše prebivalstvo kot tudi določi bolj rizično skupino ljudi. Svetovna zdravstvena 
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organizacija v svojem poročilu o zdravju v Evropi v letu 2005 na primer ocenjuje, da bi se 
delež bolezni srca in ožilja zmanjšal za več kot polovico že s skromnim, istočasnim znižanjem 
krvnega pritiska, debelosti, holesterola in uporabe tobaka pri vsemu prebivalstvu. Izmenjava 
najboljših praks po vsej Evropi bo prinesla dodano vrednost nacionalnim zdravstvenim 
strategijam primarnega in sekundarnega preprečevanja, kar zajema tudi razvoj in izvajanje 
smernic preprečevanja. Ukrepi na ravni EU so upravičeni tudi v smislu obravnave neenakosti 
med državami članicami, na primer z analizo učinkovitih političnih možnosti EU.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Georgs Andrejevs in Alojz Peterle

Predlog spremembe 197
Priloga 2, cilj 3, točka 4, podtočka 4.2

4.2. Pripravo in izvajanje strategij in 
ukrepov na področju preprečevanja bolezni, 
posebej z ugotavljanjem najboljših praks in 
razvijanjem smernic in priporočil, vključno s 
sekundarnim preprečevanjem, testiranjem in 
zgodnjim odkrivanjem

4.2 Pripravo in izvajanje strategij in ukrepov 
na področju preprečevanja bolezni, posebej z 
ugotavljanjem najboljših praks in 
razvijanjem smernic in priporočil, vključno s 
sekundarnim preprečevanjem, testiranjem in 
zgodnjim odkrivanjem; prednost bi morale 
imeti bolezni, naštete v zgornji točki 4.1

Or. en

Obrazložitev

Izmenjava najboljših praks po vsej Evropi bo prinesla dodano vrednost nacionalnim 
zdravstvenim strategijam primarnega in sekundarnega preprečevanja, kar zajema tudi razvoj 
in izvajanje smernic preprečevanja. Ukrepi na ravni EU so upravičeni tudi v smislu 
obravnave neenakosti med državami članicami, na primer z analizo učinkovitih političnih 
možnosti EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karin Jöns

Predlog spremembe 198
Priloga 2, cilj 3, točka 4, podtočka 4.2

4.2. Pripravo in izvajanje strategij in 
ukrepov na področju preprečevanja bolezni, 
posebej z ugotavljanjem najboljših praks in 
razvijanjem smernic in priporočil, vključno s 
sekundarnim preprečevanjem, testiranjem in 
zgodnjim odkrivanjem 

4.2. Pripravo in izvajanje strategij in 
ukrepov na področju preprečevanja bolezni, 
posebej v primerih hudih bolezni, kot so 
bolezni srca in ožilja, rak, sladkorna 
bolezen in revmatizem, z ugotavljanjem 
najboljših praks in razvijanjem smernic in 
priporočil, vključno s sekundarnim 
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preprečevanjem, testiranjem in zgodnjim 
odkrivanjem 

Or. de

Obrazložitev

Tudi v tem primeru je treba poudariti hude bolezni, saj imajo lahko ukrepi preprečevanja, 
pregledi in zgodnje odrivanje glede na veliko število prizadetih ljudi tu največji vpliv.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 199
Priloga 2, cilj 3, točka 4, podtočka 4.2

4.2. Pripravo in izvajanje strategij in 
ukrepov na področju preprečevanja bolezni, 
posebej z ugotavljanjem najboljših praks in 
razvijanjem smernic in priporočil, vključno s 
sekundarnim preprečevanjem, testiranjem in 
zgodnjim odkrivanjem 

4.2. Pripravo in izvajanje strategij in 
ukrepov na področju preprečevanja bolezni, 
posebej z ugotavljanjem najboljših praks in 
razvijanjem smernic in priporočil, vključno s 
sekundarnim preprečevanjem, testiranjem in 
zgodnjim odkrivanjem, zlasti pri hudih 
boleznih, kot so rak, bolezni ožilja, 
sladkorna bolezen, duševne bolezni, 
revmatična obolenja, itd.;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonios Trakatellis in Frederika Brepoels

Predlog spremembe 200
Priloga 2, cilj 3, točka 4, podtočka 4.2(a) (novo)

4.2a Priprava strategij in ukrepov 
imunizacije in cepljenja ter priporočil za 
njihovo izvajanje. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Georgs Andrejevs in Alojz Peterle

Predlog spremembe 201
Priloga 2, cilj 3, točka 4, podtočka 4.2, pododstavek 1 a (novo)
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V skladu s tem bo Komisija med izvajanjem 
tega okvirnega programa vložila predloge 
za priporočila Sveta o preprečevanju, 
diagnostiki in nadzorovanju:

• bolezni srca in ožilja,
• sladkorne bolezni,
• raka in
• duševnih bolezni.

Or. en

Obrazložitev

Te štiri bolezni predstavljajo največji delež bremena bolezni na ravni EU.
Izmenjava najboljših praks po vsej Evropi v zvezi s temi boleznimi bo nedvomno prinesla 
dodano vrednost nacionalnim zdravstvenim strategijam. Ukrepi EU so upravičeni tudi z 
vidika učinkovitosti ter obravnave neenakosti med državami članicami, saj zmanjšujejo 
neskladje med nacionalnimi politikami. Te bolezni so v večji ali manjši meri že pritegnile 
pozornost EU, ki pa pri tem ni bila dosledna; zato bi morala Evropa zdaj prispevati k 
preprečevanju, diagnostiki in nadzoru na teh področjih.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Georgs Andrejevs in Alojz Peterle

Predlog spremembe 202
Priloga 2, cilj 3, točka 4, podtočka 4.3(a) (novo)

4.3a Razvoj strategij in ukrepov za 
odpravljanje vzrokov zdravstvenih 
neenakosti s preprečevanjem bolezni, 
spodbujanjem zdravstvene ozaveščenosti, 
zmanjševanja bolezni in najboljšega 
možnega zdravstvenega varstva;

Or. en

Obrazložitev

Odprava zdravstvenih neenakosti je ena prednostnih nalog programa. Nove države članice na 
primer niso koristile spodbud iz Evropskega kodeksa proti raku.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 203
Priloga 2, cilj 3, točka 4, podtočka 4.3(a) (novo)

4.3a Podpiranje ukrepov in informacij, ki 
spodbujajo mobilnost pacientov, tako v 
zvezi z zagotavljanjem podatkov o vrstah 
zdravljenja, ki bolniku v državi članici 
njegova izvora niso na voljo, kot v z zvezi z 
dostopom do nujnega zdravljenja, ki ga v 
državi članici izvora bolnika ni mogoče 
takoj zagotoviti; 

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 204
Priloga 2, cilj 3, točka 4, podtočka 4.3(b) (novo)

4.3b Spodbujanje telemedicine z namenom 
povezovanja zdravstvenih služb, olajševanja 
mobilnosti pacientov in zagotavljanja nege 
na domu zlasti starejšim, invalidnim ali 
osamljenim posameznikom;

Or. el

Obrazložitev

Uporabne možnosti telemedicine spodbujajo mobilnost pacientov ter jim olajšujejo hiter in 
primeren dostop od zdravstvenih služb. Hkrati je mogoče z zagotavljanjem nege na domu 
starejšim, invalidnim ali osamljenim posameznikom, tudi prek telemedicine, ublažiti učinke 
bolezni in poškodb ter omejevati izdatke v zdravstvenem sektorju. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giovanni Berlinguer

Predlog spremembe 205
Priloga 2, cilj 3, točka 4, podtočka 4.4(a) (novo)

4.4a. Izmenjava najboljših praks in znanja 
ter uskladitev strategij krepitve duševnega 
zdravja ter preprečevanja in zdravljenja 
duševnih bolezni (tudi s pomočjo 
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deinstitucionalizacije služb) ter njihova 
uporaba v okviru primarne oskrbe, v 
občinskih centrih in splošnih bolnišnicah 
ob upoštevanju potreb pacienta in njegovih 
svojcev zaradi lažjega vključevanja v 
družbo.

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se sklicuje na zeleno knjigo o duševnem zdravju.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Linda McAvan in Dorette Corbey

Predlog spremembe 206
Priloga 2, cilj 3, točka 4, podtočka 4.5(a) (novo)

4.5a Odkrivanje vrzeli v znanju z namenom 
boja proti hudim boleznim in zagotavljanja 
podbud za raziskave na podlagi sedmega 
okvirnega raziskovalnega programa. 

Or. en

Obrazložitev

EU bi morala združiti moči tudi pri odkrivanju vrzeli v znanju in to povezati s sedmim 
okvirnim raziskovalnim programom. Z večjo proaktivnostjo raziskovalne politike in javnih 
izdatkov bi lahko zmanjšali vrzeli v zdravljenju na področjih bolezni, ki niso dovolj donosna, 
da bi jih farmacevtska industrija razvijala.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 207
Priloga 2, cilj 4, točka 5, podtočka 5.1

5.1. Omogočanje čezmejnega nakupa 
zdravstvenega varstva in oskrbe, vključno z 
zbiranjem in izmenjavo podatkov, da bi 
omogočili delitev zmogljivosti in uporabo 
čezmejne oskrbe

5.1. Omogočanje čezmejne mobilnosti 
pacientov in čezmejnega nakupa 
zdravstvenega varstva in oskrbe, vključno z 
zbiranjem in izmenjavo podatkov, da bi 
omogočili delitev zmogljivosti in uporabo 
čezmejne oskrbe

Or. en
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Obrazložitev

Mobilnost pacientov je treba vključiti v program, ker je pomembno področje za državljane 
EU, ki lahko EU prinese veliko dodano vrednost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 208
Priloga 2, cilj 4, točka 5, podtočka 5.1

5.1 Omogočanje čezmejnega nakupa 
zdravstvenega varstva in oskrbe, vključno z 
zbiranjem in izmenjavo podatkov, da bi 
omogočili delitev zmogljivosti in uporabo 
čezmejne oskrbe

5.1 Omogočanje čezmejnega nakupa 
zdravstvenega varstva in oskrbe ter 
mobilnosti pacientov, vključno z zbiranjem 
in izmenjavo podatkov, da bi omogočili 
delitev zmogljivosti in uporabo čezmejne 
oskrbe

Or. en

Obrazložitev

Mobilnost pacientov je pomembno mednarodno področje za evropske državljanje, ki lahko 
EU prinese veliko dodano vrednost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Irena Belohorská

Predlog spremembe 209
Priloga 2, cilj 4, točka 5, podtočka 5.1

5.1. Omogočanje čezmejnega nakupa 
zdravstvenega varstva in oskrbe, vključno z 
zbiranjem in izmenjavo podatkov, da bi 
omogočili delitev zmogljivosti in uporabo 
čezmejne oskrbe

5.1. Omogočanje čezmejnega nakupa 
zdravstvenega varstva in oskrbe, vključno z 
zbiranjem in izmenjavo podatkov, da bi 
omogočili delitev zmogljivosti in uporabo 
čezmejne oskrbe, vključno s podatki o 
izvajalcih in storitvah zdravstvenega 
varstva, ki so na voljo v tujini, in z jasnimi 
pravili glede povračila stroškov 
zdravstvenega varstva 

Or. en

Obrazložitev

Bolniki nimajo dovolj podatkov o izvajalcih zdravstvenega varstva v tujini, pravila o 
povračilu stroškov zdravstvenega varstva pa niso jasna in pregledna.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Adriana Poli Bortone in Alessandro Foglietta

Predlog spremembe 210
Priloga 2, cilj 4, točka 5, podtočka 5.1

5.1 Omogočanje čezmejnega nakupa 
zdravstvenega varstva in oskrbe, vključno z 
zbiranjem in izmenjavo podatkov, da bi 
omogočili delitev zmogljivosti in uporabo 
čezmejne oskrbe 

5. Omogočanje čezmejnega nakupa 
zdravstvenega varstva in oskrbe, vključno z 
zbiranjem in izmenjavo podatkov, da bi 
omogočili delitev zmogljivosti in uporabo 
čezmejne oskrbe, zlasti v primeru redkih in 
izjemno redkih bolezni

Or. it

Obrazložitev

Več kot sedem odstotkov evropskih prebivalcev trpi za redko ali zelo redko boleznijo. Ti 
bolniki se v večini primerov ne borijo le z visokimi stroški, ampak tudi s številnimi težavami, 
ki izvirajo iz preslabega poznavanja načinov zdravljenja in pomanjkanja primernih 
zdravstvenih služb. Ker sta zbiranje podatkov in izmenjava najboljših zdravniških praks lahko 
bolj učinkovita, če namesto v eni sami državi potekata na ravni EU, bi morali ukrepi za boj 
proti takim boleznim ostati tudi v obdobju od 2007 do 2013 ena prednostih nalog evropskega 
programa zdravja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 211
Priloga 2, cilj 4, točka 5, podtočka 5.1(a) (novo)

5.1a Sodelovanje med državami članicami 
zaradi boljšega dopolnjevanja njihovih 
zdravstvenih služb na čezmejnih področjih

Or. nl

Obrazložitev

Besedilo se opira na osnutek ustave: glej člen III-278(2).

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonios Trakatellis in Linda McAvan

Predlog spremembe 212
Priloga 2, cilj 4, točka 5, podtočka 5.2
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5.2. Izmenjava podatkov o mobilnosti 
zdravstvenih delavcev in obvladovanje 
njenih posledic

5.2. Izmenjava podatkov o mobilnosti 
zdravstvenih delavcev in obvladovanje 
njenih posledic ter spodbujanje politike 
mobilnosti pacientov

Or. en

Obrazložitev

Ker je mobilnost zdravstvenih delavcev in pacientov dejstvo, sta za napredek pri reševanju 
večjih s tem povezanih težav in izzivov nujna zbirka in razčlemba ustreznih podatkov. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Irena Belohorská

Predlog spremembe 213
Priloga 2, cilj 4, točka 5, podtočka 5.2

5.2. Izmenjava podatkov o mobilnosti 
zdravstvenih delavcev in obvladovanje 
njenih posledic

5.2. Izmenjava podatkov o mobilnosti 
zdravstvenih delavcev in obvladovanje 
njenih posledic, pri čemer je treba 
upoštevati, da lahko mobilnost zdravstvenih 
delavcev v nekaterih državah članicah 
povzroči upad zmogljivosti zdravstvenih 
delavcev

Or. en

Obrazložitev

Povečana mobilnost zdravstvenih delavcev povzroča težave zaradi upada števila zdravnikov, 
medicinskih sester in drugega medicinskega osebja v nekaterih, zlasti novih državah članicah.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Linda McAvan in Dorette Corbey

Predlog spremembe 214
Priloga 2, cilj 4, točka 5, podtočka 5.3.

5.3. Vzpostavitev sistema Skupnosti za 
sodelovanje referenčnih centrov in drugih 
struktur sodelovanja med zdravstvenimi 
sistemi več kot ene države članice

5.3. Vzpostavitev sistema Skupnosti za 
sodelovanje referenčnih centrov in drugih 
struktur sodelovanja med zdravstvenimi 
sistemi več kot ene države članice, ki bi 
zdravnikom in drugim zdravstvenim 
delavcem omogočil uporabo najboljših 
praks in znanja pri preprečevanju in 
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zdravljenju, ki je na voljo v EU

Or. en

Obrazložitev

Vzpostavitev evropskih referenčnih centrov za vsako pomembno bolezensko področje (na 
primer za bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen, pljučne bolezni, dušeno zdravje, ...) 
omogoča širjenje znanja in najboljših praks preprečevanja in zdravljenja po vsej Uniji. Z 
osveščanjem o možnostih preprečevanja lahko ti centri prispevajo tudi k seznanjanju 
državljanova ali bolnikov z različnimi boleznimi. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Kartika Tamara Liotard in Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 215
Priloga 2, cilj 4, točka 5, podtočka 5.3(a) (novo)

5.3a Standardizirani podatki in skupni 
kazalniki za merjenje neenakosti med 
spoloma v medicinskih in zdravstvenih 
službah EU, ki bi jih uporabljali v 
institucijah EU

Or. nl

Obrazložitev

S pomočjo širjenja znanja in vzpostavitve zdravstvenih sistemov, prilagojenih potrebam tiste 
skupine ljudi, ki je najbolj prikrajšana in zapostavljena, je mogoče pridobiti standardizirane 
podatke, čeprav je treba pri tem strogo upoštevati načelo subsidiranosti in posebne 
značilnosti zdravstvenih sistemov posameznih držav članic.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 216
Priloga 2, cilj 4, točka 5, podtočka 5.5

5.5.  Zagotavljanje podatkov o zdravstvenih 
sistemih in medicinski oskrbi pacientom, 
delavcem in oblikovalcem politik, v 
povezavi s splošnimi ukrepi za informiranje 
na področju zdravja, vključno z mehanizmi 
izmenjave in širjenja podatkov z akcijskim 

5.5.  Zagotavljanje podatkov o zdravstvenih 
sistemih in medicinski oskrbi pacientom, 
delavcem in oblikovalcem politik, v 
povezavi s splošnimi ukrepi za informiranje 
na področju zdravja, vključno z mehanizmi 
izmenjave in širjenja podatkov z akcijskim 
načrtom za območje evropskega e-
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načrtom za območje evropskega e-Zdravstva Zdravstva, vendar je treba za spletne strani, 
povezane z zdravjem, vzpostaviti stroga 
merila kakovosti

Or. en

Obrazložitev

Internet lahko igra pomembno vlogo pri širjenju medicinskih podatkov. Javna sredstva pa bi 
bilo vendar treba nameniti le tistim zdravstvenim vsebinam na internetu, ki upoštevajo stroga 
merila kakovosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 217
Priloga 2, cilj 4, točka 5, podtočka 5.6

5.6. Razvoj instrumentov za ocenjevanje 
učinkov politik Skupnosti na zdravstvene 
sisteme

5.6. Razvoj instrumentov za ocenjevanje 
učinkov politik Skupnosti na zdravstvene 
sisteme, zlasti posledic širitve in lizbonske 
strategije

Or. en

Obrazložitev

Ker bosta imela verjetno tako širitev kot tudi lizbonska strategija velik vpliv na zdravstvene 
sisteme, jih je treba posebej omeniti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Irena Belohorská

Predlog spremembe 218
Priloga 2, cilj 4, točka 5, podtočka 5.7

5.7. Razvoj in izvajanje ukrepov za 
pospeševanje varnosti in visokokakovostne 
oskrbe pacientov

5.7. Razvoj in izvajanje ukrepov za 
pospeševanje varnosti in visokokakovostne 
oskrbe pacientov ob upoštevanju tesne 
povezanosti varnosti pacienta in neželenih 
dogodkov ter verjetnosti, da bo anonimno 
spremljanje neželenih dogodkov zmanjšalo 
njihovo pojavljanje

Or. en
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Obrazložitev

Pacienti upravičeno pričakujejo, da je bilo storjeno vse za varno uporabo vseh zdravstvenih 
storitev. Zdravstveni sektor je zelo tvegano področje, ker lahko neželeni dogodki, ki nastopajo 
prej zaradi zdravljenja kot zaradi bolezni, povzročajo hude posledice, zaplete in trpljenje 
pacienta. Na podlagi izkušenj s preteklimi neželenimi dogodki je treba uvesti sredstva, 
namenjena zmanjševanju števila in posledic neželenih dogodkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 219
Priloga 2, cilj 5, podnaslov 1 (novo), pod uvodnim delom

ZBIRANJE PODATKOV, 
SPREMLJANJE ZDRAVJA IN 

OBVEŠČANJE

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Åsa Westlund

Predlog spremembe 220
Priloga 2, točka 6, podtočka 6.1(a) (novo)

6.1a Boljše razumevanje zdravstvenega 
stanja različnih družbenih skupin, na 
primer z zbiranjem in obdelavo statističnih 
podatkov, razvrščenih po družbenih 
skupinah, etničnem ozadju in spolu

Or. sv

Obrazložitev

Za oblikovanje tehtne podlage za ukrepe spodbujanja večje zdravstvene enakosti je treba 
bolje razumeti zdravje različnih skupin.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 221
Priloga 2, točka 6, podtočka 6.1(a) (novo)

6.1a Podpiranje ustanovitve vseevropskih 
registrov hudih bolezni (npr. raka), ki bo v 
pomoč pri opredelitvi najboljših praks.

Or. en

Obrazložitev

To ustreza naslovu v predlogu spremembe 82 poročevalca. Program bi moral podpirati 
vseevropsko ustanovitev registrov hudih bolezni kot ključnega instrumenta za razumevanje 
razlik v rezultatih zdravljenja in kot orodja pri opredelitvi najboljših praks.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karin Jöns

Predlog spremembe 222
Priloga 2, točka 6, podtočka 6.1(a) (novo)

6.1a Zbiranje in analiza podatkov o 
poškodbah, ustanovitev vseevropskih 
registrov hudih bolezni (kot je rak), razvoj 
metodologij in vzdrževanje baz podatkov

Or. en

Obrazložitev

Vseevropski registri hudih bolezni so pomembno orodje za opredelitev in izmenjavo 
najboljših praks med državami članicami.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Åsa Westlund

Predlog spremembe 223
Priloga 2, točka 6, podtočka 6.1(b) (novo)

6.1a Boljše razumevanje tega, kako 
različne skupine zadovoljujejo svoje potrebe 
po negi, z analizo in zbiranjem statističnih 
podatkov, razvrščenih po družbenih 
skupinah, etničnem ozadju in spolu
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Or. sv

Obrazložitev

Za oblikovanje tehtne podlage za ukrepe spodbujanja večje enakosti v zdravju je treba bolje 
razumeti zdravje različnih skupin.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 224
Priloga 2, točka 6, podtočka 6.2

6.2 Zagotavljanje drugega znanja, 
povezanega z zdravjem

6.2 Zagotavljanje drugega znanja, 
povezanega z zdravjem, vključno s 
prispevkom dopolnilne in alternativne 
medicine

Or. en

Obrazložitev

Pristop k javnemu zdravju mora biti celovit in mnogovrsten. Upoštevati bi bilo treba tudi 
prispevek dopolnilne in alternativne medicine.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 225
Priloga 2, točka 6, podtočka 6.2

6.2. Zagotavljanje drugega znanja, 
povezanega z zdravjem

6.2. 6.2 Zagotavljanje drugega znanja, 
povezanega z zdravjem, ob upoštevanju 
prispevka dopolnilne in alternativne 
medicine

Or. en

Obrazložitev

Boljše poznavanje dopolnilne in alternativne medicine lahko veliko prispeva k temu, da 
državljani sprejemajo boljše odločitve glede svojega zdravja.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 226
Priloga 2, točka 6, podtočka 6.5

6.5. Omogočanje rednega zbiranja zadevnih 
podatkov, skupaj s Statističnim programom, 
mednarodnimi organizacijami, agencijami in 
s pomočjo projektov

6.5. Omogočanje rednega zbiranja zadevnih 
podatkov, skupaj s Statističnim programom, 
mednarodnimi organizacijami, agencijami in 
s pomočjo projektov ter združitev teh 
podatkov s populacijsko študijo domnevnih 
dejavnikov tveganja

Or. en

Obrazložitev

Podatki imajo skupaj s populacijskimi študijami dejavnikov tveganja veliko večjo vrednost.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonios Trakatellis in Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 227
Priloga 2, točka 6, podtočka 6.7

6.7. Osredotočanje na zagotavljanje rednih 
in zanesljivih virov informacij za državljane, 
oblikovalce politik, paciente, oskrbovalce, 
zdravstvene delavce in druge zainteresirane 
strani

6.7. Osredotočanje na zagotavljanje rednih 
in zanesljivih virov informacij za državljane, 
tudi v formatih, ki bodo dostopni 
invalidnim osebam, in oblikovalce politik, 
paciente, oskrbovalce, zdravstvene delavce 
in druge zainteresirane strani

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da so najbolj občutljive skupine, ki pogosto tudi nimajo dostopa do glavnega toka 
podatkov, obveščene o zdravju v obliki, predvideni v tem programu.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonios Trakatellis in Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 228
Priloga 2, točka 6, podtočka 6.7(a) (novo)

6.7a Zbiranje in analiza podatkov o 
invalidnosti ter njeno preprečevanje in boj 
proti njej;
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Or. el

Obrazložitev

Nujno je treba vključiti ukrepe, povezane z naborom in razčlembo podatkov v zvezi z 
invalidnimi osebami.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 229
Priloga 2, točka 6, podtočka 6.8(a) (novo)

6.8a Zbiranje in analiza podatkov o nižji 
plodnosti

Or. el

Obrazložitev

Trenutno ima eden od šestih parov težave s plodnostjo. Zato je vredno to situacijo preučiti in 
ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na plodnost in bi jih morda lahko pripisali tudi okoljskim 
dejavnikom.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 230
Priloga 2, točka 6, podtočka 6.8(a) (novo)

6.8a Zagotavljanje najnovejših podatkov o 
cenah posameznih farmacevtskih izdelkov v 
državah članicah na podlagi vsebovanih 
aktivnih snovi

Or. en

Obrazložitev

Cene podobnih farmacevtskih izdelkov, ki vsebujejo enake aktivne snovi, se po državah 
članicah močno razlikujejo. Državljani EU bi morali imeti dostop do podatkov o teh cenovnih 
razlikah, kar bi pospeševalo konkurenčnost v farmacevtskem sektorju.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 231
Priloga 2, cilj 5, točka 5.2 (novo)

5.2. IZBOLJŠANJE KOMUNIKACIJE Z 
DRŽAVLJANI EU GLEDE 
ZDRAVSTVENIH VPRAŠANJ Z 
VEČANJEM VREDNOSTI PODBUD 
DRŽAV ČLANIC
5.2.1. Kampanje za večjo ozaveščenost
5.2.2. Ankete
5.2.3. Konference, seminarji, srečanja 
strokovnjakov in interesnih skupin
5.2.4. Publikacije na temo zdravstvenih 
interesov
5.2.5. Zagotavljanje informacij v internetu
5.2.6. Razvoj in uporaba informacijskih 
točk

Or. en

Obrazložitev

Sprememba oštevilčenja. Spremenjena različica točke 1 izvirne priloge. Najprimerneje je, da 
države članice poročajo neposredno državljanom v svojih državah. Komisija lahko dodaja 
vrednost s spodbujanjem izmenjave najboljše prakse in primerjave uspešnih pobud na 
področju javnega zdravja. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 232
Priloga 2, cilj 5, podnaslov 2 (novo), za točko 5.2 (novo)

SODELOVANJE IN VKLJUČEVANJE

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christofer Fjellner

Predlog spremembe 233
Priloga 2, točka 5, podtočka 5.3 (novo)
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5.3 Povečanje možnosti za vključevanje 
civilne družbe in zainteresiranih strani v 
oblikovanje zdravstvene politike;

5.3.1. Spodbujanje in krepitev zdravstvenih 
organizacij na ravni Skupnosti

5.3.2. Podpiranje usposabljanja in 
razvijanja zmogljivosti v zdravstvenih 
organizacijah

5.3.3. Ustvarjanje povezav med nevladnimi 
zdravstvenimi organizacijami in drugimi 
interesnimi skupinami

5.3.4. Krepitev posvetovalnih organov in 
mehanizmov na ravni Skupnosti

5.3.5 Obravnava pacientov kot odraslih 
oseb, ki se jim zagotovijo pravice 
potrošnikov zdravstvenega varstva;

Or. sv

Obrazložitev

Pacienti v EU so danes bolj zdravi in bolje obveščeni kot kdajkoli prej. Zdravstveno varstvo 
se je spremenilo. Postalo je bolj profesionalno in zajema širši spekter udeležencev. Pacienti 
zdaj ne potrebujejo le zaščite ampak tudi možnost, da izkoristijo medicinski napredek in 
razlikovanje v zdravstvenem sektorju, kar bi se moralo odražati v zakonodaji, zlasti v smislu 
informacij in pravice do svobodne izbire zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonios Trakatellis in Linda McAvan

Predlog spremembe 234
Priloga 2, cilj 5, podtočka 5.4 (novo)

5.4 RAZVOJ PRISTOPA 
VKLJUČEVANJA ZDRAVSTVENIH 
VPRAŠANJ V DRUGE POLITIKE 
SKUPNOSTI

5.4.1. Razvoj in uporaba metod za oceno 
vpliva politik in dejavnosti Skupnosti na 
zdravje
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5.4.2. Izmenjava najboljših praks 
nacionalnih politik z državami članicami

5.4.3. Študije o vplivu drugih zdravstvenih 
politik

5.4.4 Razvoj skupnih strategij in skupnih 
ukrepov s povezovanjem in dopolnjevanjem 
z ustreznimi programi, ukrepi in sredstvi 
Skupnosti

Or. en

Obrazložitev

Nadomestilo predloga spremembe 86. Zdravstvene ukrepe in drugo politiko Skupnosti je treba 
dosledno usklajevati. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 235
Priloga 2, cilj 5, podtočka 5.6 (novo)

5.6 IZBOLJŠANJE ZGODNJEGA ODKRIVANJA,
OCENJEVANJA IN OBVEŠČANJA O 
TVEGANJIH, KAR OBSEGA:

5.6.1. Podpiranje znanstvenega 
svetovanja in ocenjevanja tveganja, 
vključno z nalogami neodvisnih 
znanstvenih odborov, ustanovljenih s 
Sklepom Komisije 2004/210/ES1

5.6.2. Zbiranje in primerjava podatkov 
ter vzpostavitev mrež strokovnjakov in 
zavodov 

5.6.3. Spodbujanje razvoja in 
usklajevanja metodologij za ocenjevanje 
tveganj

5.6.4. Ukrepe za zbiranje in ocenjevanje 
podatkov o izpostavljenosti prebivalstva in 
podskupin kemičnim, biološkim in 
fizičnim nevarnostim za zdravje, vključno 
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s podatki strokovnjakov o učinkih teh 
nevarnosti

5.6.5. Vzpostavitev mehanizmov 
zgodnjega odkrivanja nepričakovanih 
tveganj in ukrepi proti na novo 
ugotovljenim tveganjem

5.6.6. Strategije za izboljšanje 
komunikacije v primerih tveganj 

5.6.7. Usposabljanje na področju 
ocenjevanja tveganj

Or. en

Obrazložitev

Predlog je enak predlogu spremembe 88 poročevalca, vendar vsebuje pomemben dodatek, 
zato da se vključi mnenje strokovnjakov, npr. zdravnikov, o posledicah teh nevarnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 236
Priloga 2, cilj 5, podnaslov 3 (novo), za točko 5.5.

TVEGANJA, VARNOST IN 
HORIZONTALNA VPRAŠANJA

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta D. Haug

Predlog spremembe 237
Priloga 2, cilj 5, točka 5.7(a) (novo)

5.7a Uvedba evropske kartice darovalca 
organov;

Or. de
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Obrazložitev

Predlog je povezan s predlogom spremembe 89. Z uvedbo kartice darovalca organov, ki bo 
veljala v vsej Evropi, bodo dragoceni organi ter snovi človeškega izvora iz zanesljivega vira v 
vsej Evropi na voljo za namene medicinskega zdravljenja in bo mogoče povsod v Skupnosti 
dostopati do njih. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 238
Priloga 2, cilj 4, točka 5.9 (novo)

5.9. Uvedba skupnega standarda za javno 
financirano medicinsko oskrbo.

Or. pl

Obrazložitev

Pomanjkanje skupnega minimalnega standarda za zagotavljanje zdravstvenega varstva je 
ovira pri doseganju drugih ciljev, zajetih v cilju 4.


