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PAKEITIMAI 1–76

Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas (PE398.457v01-00)
Miroslav Ouzký ir Georgs Andrejevs
Kova su vėžiu išsiplėtusioje Europos Sąjungoje

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 1
2a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos užsakytus pranešimus dėl vėžio ir 
ypač dėl cheminių medžiagų keliamo pavojaus vaikų sveikatai1,

_______

1 Pavojaus vaikų sveikatai vertinimo principai, PSO, 2006 m.

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 2
4a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
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(REACH)1,

_______

1 OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 3
5a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos veiksnių, susijusių su kancerogenų 
arba mutagenų poveikiu darbe1,

_______

1 OL L 158, 2004 4 30, p. 50.

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 4
7a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl Europos aplinkos ir sveikatos strategijos 
ir Europos aplinkos ir sveikatos veiksmų plano 2004–2010 metams1,

_______

1 COM(2003)0338 galutinis ir COM(2004)0416 galutinis.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 5
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Ba. kadangi Pasaulio sveikatos organizacijos pasamdyti ekspertai teigia, kad dėl 
atsargumo reikėtų laikyti, kad bet koks cheminių medžiagų, darančią žalą DNR, 
poveikis gali sukelti vėžį ir kad esama tiesioginių įrodymų, jog vaikai kai kurių rūšių 
kancerogeninių medžiagų, įskaitant tam tikras chemines medžiagas ir įvairių formų 
radiaciją, poveikiui jautresni nei suaugusieji,

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 6
Bb konstatuojamoji dalis (nauja)

Bb. kadangi esama daug literatūros apie profesines ir ekologines vėžio priežastis; 
kadangi genotoksiškos kancerogeninės medžiagos visuotinai laikomos neribinėmis, 
t. y. galinčiomis sukelti vėžį net ir esant mažiausiam jų poveikiui,

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 7
Bc konstatuojamoji dalis (nauja)

Bc. kadangi vėžį sukelia daug veiksnių įvairiais veikimo etapais ir todėl reikia naujos 
vėžio prevencijos pavyzdžių, kuriuose vienoda reikšmė būtų teikiama profesinėms, 
ekologinėms ir su gyvenimo būdu susijusioms priežastims,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 8
Bd konstatuojamoji dalis (nauja)

Bd. kadangi remiantis naujausiu profesinių sąjungų tyrimu mažiausiai 8 proc. kasmet 
nuo vėžio mirštančių žmonių vėžiu susirgo būtent dėl kancerogeninių medžiagų 
poveikio darbo vietoje; kadangi pakeitus kancerogenines medžiagas ne tokiomis 
žalingomis medžiagomis galima užkirsti kelią šiam poveikiui; kadangi darbdaviai 
teisiniu požiūriu iš tikrųjų privalo pakeisti kancerogenines medžiagas visada, kai tai 
įmanoma, tačiau, deja, šios nuostatos prastai įgyvendinamos, prastai 
kontroliuojamas jų vykdymas, o tai nepriimtina,

Or. en

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 9
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi žmonių pagamintos cheminės medžiagos vėžį sukelia vis dažniau; remiantis 
Europos profesinių sąjungų konfederacijos (angl. ETUC) duomenimis apie 
profesines ligas cheminių medžiagų poveikis sukelia 86 proc. vėžio atvejų; keletas 
skandalų įrodė, kad kancerogeninių cheminių medžiagų galima rasti netgi maiste ir 
žaisluose,

Or. en

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 10
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi vėžio gydymo sąlygų kokybės, tyrimų programų, įrodymais pagrįstų 
pažangiosios patirties gairių, radioterapijos įrangos ir galimybių gauti (išbraukta)
vaistus nuo vėžio skirtumai yra viena iš priežasčių, kodėl Europoje tokie skirtingi 
išgijimo nuo įvairių formų vėžio per penkerius metus rodikliai,

Or. de
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Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 11
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi stulbinantys ir nepriimtini vėžio gydymo sąlygų kokybės, tyrimų programų, 
įrodymais pagrįstų pažangiosios patirties gairių, radioterapijos įrangos ir galimybių 
gauti naujus vaistus nuo vėžio skirtumai yra viena iš priežasčių, kodėl Europoje tokie 
skirtingi išgijimo nuo įvairių formų vėžio per penkerius metus rodikliai,

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Pakeitimas 12
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi Europos Parlamento rašytiniame pareiškime dėl poreikio sukurti išsamią 
vėžio kontrolės strategiją Taryba ir Komisija raginamos parengti tokią išsamią vėžio 
kontrolės strategiją, kurioje būtų atsižvelgiama į keturis pagrindinius vėžio 
kontrolės veiksnius: profilaktiką, ankstyvą nustatymą, diagnozės nustatymą, 
gydymą, paskesnę kontrolę, palaikomąją slaugą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 13
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi neteisinga tai, kad nauji vaistai nuo vėžio kai kuriose valstybėse narėse, 
pvz., Jungtinėje Karalystėje, parduodami tik toje valstybėje narėje gyvenantiems 
asmenims,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Pakeitimas 14
Ga konstatuojamoji dalis (nauja)

Ga. kadangi Europos kovos su vėžiu programos laikotarpiu (1985–2002 m.) daugelyje 
šalių buvo nustatytos teigiamos mirštamumo nuo kelių paplitusių formų vėžio 
tendencijos1,

____________

1 http://www.jnci.oxfordjournals.org/

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 15
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi, EBPO duomenimis, šiuo metu tik 3 proc. viso EBPO šalių sveikatai skirto 
biudžeto išleidžiama prevencijai, palyginti su 97 proc. lėšų, išleidžiamų sveikatos 
priežiūrai ir gydymui; kadangi šį akivaizdų disbalansą reikia skubiai taisyti, tuo 
labiau, kad mažiausiai nuo trečdalio visų vėžio atvejų galima apsisaugoti,

Or. en

Pakeitimą pateikė Georgs Andrejevs

Pakeitimas 16
Ha konstatuojamoji dalis (nauja)

Ha. kadangi manoma, kad 25 proc. visų mirčių nuo vėžio priežasčių Europos Sąjungoje 
galima priskirti rūkymui1; kadangi rūkymas visame pasaulyje sukelia 80–90 proc. 
mirčių nuo plaučių vėžio2,

_______

1 Europos Komisija,
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/tobacco/tobacco_en.htm

2 Pasaulio sveikatos organizacija, http://www.who.int/cancer/prevention/en/index.html
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Or. en

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 17
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi gerai sudarytomis ir valdomomis valstybių narių vėžio kontrolės 
programomis sumažinamas vėžio atvejų skaičius ir mirštamumas nuo jo, kai kuriais 
atvejais daugiau nei 80 proc., bei pagerinamas vėžiu sergančiųjų gyvenimas,

Or. en

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 18
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi gerai sudarytomis ir valdomomis valstybių narių vėžio kontrolės 
programomis sumažinamas vėžio atvejų skaičius ir mirštamumas nuo jo bei 
pagerinamas vėžiu sergančiųjų gyvenimas,

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Pakeitimas 19
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi gerai sudarytomis ir valdomomis valstybių narių vėžio kontrolės 
programomis sumažinamas vėžio atvejų skaičius bei pagerinamas vėžiu sergančiųjų 
gyvenimas, nesvarbu, kiek šalis turi lėšų,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 20
Ia konstatuojamoji dalis (nauja)

Ia. kadangi visoje šalyje įgyvendinamos veiksmingos gyventojų tyrimo programos, 
grindžiamos Europos gairėmis, jeigu tokios yra, labai gerina gyventojų tikrinimo 
nuo vėžio, jo diagnozės ir terapijos paslaugų kokybę ir prieinamumą, todėl pagerėja 
ir vėžio kontrolė,

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Pakeitimas 21
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi siekiant duomenų apie vėžį palyginamumo visose ES valstybėse narėse 
būtini nacionaliniai vėžio registrai,

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Pakeitimas 22
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi šiuo metu vėžio tyrimai ir priemonės po gydymo yra nevienodi visoje ES ir 
kadangi tyrimo programos padeda laiku nustatyti diagnozę ir todėl mažiau sergama, 
o gydymas tampa pigesnis2,

_________

1 http://ec.europa.eu/health-eu/health_problems/cancer/index_en.htm

2 IARC http://screening.iarc.fr/

Or. en
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 23
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi šiuo metu vėžio prevencija, ankstyvojo diagnozavimo tyrimai ir priemonės 
po gydymo kokybiniu požiūriu yra labai nevienodi visoje ES – tai ypač pasakytina 
apie dabar pradedamus taikyti diagnozavimo metodus ir jų įtraukimą į valstybių 
narių sveikatos politiką,

Or. de

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 24
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi šiuo metu vėžio tyrimai ir priemonės po gydymo yra nevienodi visoje ES ir 
tai yra nepriimtina,

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Pakeitimas 25
L konstatuojamoji dalis

L. kadangi ne visose ES valstybėse narėse pripažįstama mediko onkologo specialybė ir 
reikia užtikrinti nuolatinį medicininį lavinimą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Pakeitimas 26
La konstatuojamoji dalis (nauja) 

La. kadangi dėl klinikinių bandymų direktyvos taikymo padidėjo ES akademinių vėžio 
tyrimų sąnaudos ir padaugėjo biurokratijos,
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Or. en

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Pakeitimas 27
Lb konstatuojamoji dalis (nauja)

Lb. kadangi EudraCT, EMEA Europos klinikinių tyrimų duomenų bazė, neatvira 
plačiajai visuomenei ir pacientams sunku sužinoti apie tyrimus, susijusius su 
konkrečia jų būkle,

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Pakeitimas 28
N konstatuojamoji dalis

N. kadangi šiuo metu sergantieji vėžiu turi nevienodas galimybes gauti informaciją apie 
vaistus ir jiems skubiai reikia daugiau informacijos kiekvienoje jų ligos stadijoje,

Or. en

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 29
-1 dalis (nauja)

-1. ragina Komisiją, Tarybą ir valstybes nares imtis deramų veiksmų, įskaitant 
pakankamą finansinę paramą koordinuotiems veiksmams ir reikiamų išteklių 
kūrimą, nes dėl būsimaisiais dešimtmečiais vyksiančių demografinių pokyčių vis 
daugės vėžio atvejų;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 30
1 dalis

1. ragina Komisiją įsteigti tarpinstitucinę ES vėžio ekspertų grupę, kurią sudarytų 
Komisijos, Tarybos ir Europos Parlamento atstovai ir kuri reguliariai rengtų 
susitikimus, rinktų informaciją ir keistųsi pažangiąja patirtimi prevencijos, tyrimų ir 
gydymo klausimais bei vadovautų griežtinant vėžio kontrolę Europoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 31
1 dalis

1. ragina Komisiją įsteigti institucinę ES vėžio ekspertų grupę, kurią sudarytų Komisijos, 
Tarybos ir Europos Parlamento atstovai ir kuri reguliariai rengtų susitikimus, rinktų 
informaciją ir keistųsi pažangiąja patirtimi prevencijos (įskaitant profesinio ir 
ekologinio kancerogeninių medžiagų poveikio mažinimą), tyrimų ir gydymo 
klausimais bei vadovautų griežtinant vėžio kontrolę Europoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 32
1 dalis

1. ragina Komisiją įsteigti institucinę ES vėžio ekspertų grupę, kurią sudarytų Komisijos, 
Tarybos ir Europos Parlamento atstovai ir kuri reguliariai rengtų susitikimus, rinktų 
informaciją ir keistųsi pažangiąja patirtimi prevencijos, tyrimų ir gydymo klausimais 
bei vadovautų griežtinant vėžio kontrolę Europoje; ES ekspertų grupė pirmiausia turi 
skatinti naujas priemones ir dabartinius tyrimų projektus, galinčius ankstyvojo vėžio 
diagnozavimo priemonėse dalyvaujančių gyventojų dalį iki 2018 m. padidinti bent 
50 proc.;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Pakeitimas 33
1a dalis (nauja)

1a. teigiamai vertina Komisijos iniciatyvą priimti komunikatą dėl vėžio ir komunikatą 
dėl retų ligų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Pakeitimas 34
1b dalis (nauja)

1b. ragina Komisiją priimti rekomendaciją dėl geresnės vėžio kontrolės strategijos, taip 
pat sukurti ir finansuoti naują programą „Europa prieš vėžį“;

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Pakeitimas 35
1c dalis (nauja)

1c. prašo Komisiją reguliariai persvarstyti Europos kodeksą prieš vėžį ir šį kodeksą 
propaguoti sąmoningumo didinimo, informavimo ir švietimo kampanijomis, 
orientuotomis į konkrečias gyventojų grupes;

Or. en

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 36
2 dalis

2. ragina valstybes nares vartojant standartizuotą Europos terminiją įgyvendinti 
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įstatymuose įtvirtintą vėžio susirgimų registraciją, užtikrinti pajėgumus visų gyventojų 
atžvilgiu vertinant prevencijos, tyrimų, gydymo ir išgyvenimo programas ir pasiekti, 
kad valstybių narių duomenis būtų galima palyginti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Pakeitimas 37
2a dalis (nauja)

2a. ragina Komisiją persvarstyti dabartinę Rekomendaciją dėl vėžio tyrimų ir į ją 
įtraukti: 
a) daugiau vėžio rūšių ir
b) moksliniu požiūriu pagrįstus papildomus ankstyvojo diagnozavimo metodus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Pakeitimas 38
2b dalis (nauja)

2b. ragina Komisiją sukurti dinamišką, lanksčią ir nuolatinę mokslo pažanga 
grindžiamą kovos su vėžiu metodiką ir šiuo tikslu įkurti: 
a) konsultacinį vėžio prevencijos komitetą esamiems įrodymams ir duomenims 

vertinti,
b) specialųjį konsultacinį ankstyvojo vėžio diagnozavimo komitetą, kad vėlesnės 

rekomendacijos redakcijos būtų integruojamos greitai ir veiksmingai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 39
4a dalis (nauja)

4a. ragina Komisiją ir visas ES valstybes nares įgyvendinant Pagrindų konvenciją dėl 
tabako kontrolės sukurti ir remti griežtus protokolus bei gaires ir užtikrinti, kad 
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būtų skiriama lėšų padėti mažas pajamas gaunančioms šalims įvykdyti pagal šią 
konvenciją joms privalomas pareigas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 40
4a dalis (nauja)

4a. ragina Jungtinės Karalystės vyriausybę panaikinti vaistų nuo vėžio skirstymą pagal 
„pašto indeksų loterijos“ sistemą, nes tokiu būdu šie vaistai paskirstomi nevienodai 
ir nesąžiningai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 41
4a dalis (nauja)

4a. ragina Komisiją atlikti savo, kaip Sutarties sergėtojos, pareigą ir greitai imtis 
teisinių veiksmų prieš visas valstybes nares, nenuodugniai įgyvendinančias 
Direktyvą 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos veiksnių, susijusių su 
kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe;

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 42
5 dalis

5. ragina Komisiją priimti reikiamus teisės aktus, taip pat skatinti ir remti iniciatyvas, 
kurios apimtų įvairias suinteresuotąsias šalis, siekiant užkirsti kelią vėžiui – mažinti 
profesinį ir ekologinį kancerogeninių medžiagų poveikį ir skatinti sveiką gyvenimo 
būdą, ypač atsižvelgiant į pagrindinius rizikos veiksnius – tabaką, alkoholį, nesveiką 
mitybą ir fizinės veiklos trūkumą, bei didelį dėmesį skiriant vaikams ir paaugliams;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Pakeitimas 43
5 dalis

5. ragina Komisiją skatinti ir remti iniciatyvas, kurios apimtų įvairias suinteresuotąsias 
šalis, siekiant užkirsti kelią vėžiui ir skatinti sveiką gyvenimo būdą, ypač atsižvelgiant 
į pagrindinius rizikos veiksnius – tabaką, alkoholį, nesveiką mitybą, fizinės veiklos 
trūkumą, nepakankamą apsaugą nuo saulės bei didelį dėmesį skiriant vaikams ir 
paaugliams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 44
5 dalis

5. ragina Komisiją skatinti ir remti iniciatyvas, kurios apimtų įvairias suinteresuotąsias 
šalis, siekiant užkirsti kelią vėžiui ir skatinti sveiką gyvenimo būdą, ypač atsižvelgiant 
į pagrindinius rizikos veiksnius – tabaką, alkoholį, nutukimą, nesveiką mitybą ir 
fizinės veiklos trūkumą, bei didelį dėmesį skiriant vaikams ir paaugliams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 45
5a dalis (nauja)

5a. ragina Komisiją, valstybes nares ir Europos cheminių medžiagų agentūrą REACH 
pagrindu patvirtinti labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašą, kuris 
apimtų kancerogenines medžiagas, kaip svarbiausią iki 2008 m. birželio 1 d. 
vykdytiną prioritetą, ir būtų galima taikyti REACH 33 straipsnio 2 dalį, kurioje 
vartotojams leidžiama prašyti informacijos apie vartotojams skirtuose gaminiuose 
esančias kancerogenines medžiagas, kad jie galėtų vengti šių gaminių, jeigu yra 
nusprendę jų vengti;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Georgs Andrejevs

Pakeitimas 46
5a dalis (nauja)

5a. ragina Komisiją ir valstybes nares remti ir įgyvendinti išsamią tabako kontrolės 
politiką, apimančią aplinką, kurioje draudžiama rūkyti, ir priemones, kuriomis 
siekiama mesti rūkyti – tai veiksmingi būdai sumažinti rūkančiųjų skaičių ir užkirsti 
kelią daugeliui mirčių nuo vėžio, kaip minima Europos Parlamento pranešime dėl 
Žaliosios knygos „Europa be tabako dūmų: politikos alternatyvos ES mastu“;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 47
5a dalis (nauja)

5a. ragina Komisiją skatinti ir remti iniciatyvas, kuriomis užkertamas kelias importuoti 
kancerogeninių cheminių medžiagų turinčius gaminius; be to, turėtų būti imamasi 
europinių priemonių, skirtų kontroliuoti, ar maiste nėra pesticidų turinčių cheminių 
medžiagų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 48
5b dalis (nauja)

5b. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad būtų deramai finansuojami ES 
žmonių biologinės kontrolės tyrimai siekiant kontroliuoti kancerogenines medžiagas 
ir įvertinti politikos priemonių veiksmingumą (pvz., kotinino matavimas kraujo 
serume siekiant įvertinti, kaip pavyko sumažinti tabako dūmų kiekį aplinkoje);

Or. en
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Pakeitimą pateikė Karin Jöns, Glenis Willmott

Pakeitimas 49
6 dalis

6. ragina Komisiją ir valstybes nares remti informacijos apie vėžio tyrimus kampanijas, 
skirtas visai visuomenei ir visiems sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, bei keistis 
pažangiąja patirtimi, kaip naudotis prevencinėmis priemonėmis, pvz., ekonomiškai 
integruoti gimdos kaklelio vėžio tyrimams skirtus reikiamus žmogaus papilomos 
viruso (angl. HPV) bandymus ir vakcinuoti nuo HPV siekiant apsaugoti jaunas 
moteris nuo gimdos kaklelio vėžio;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 50
6 dalis

6. ragina Komisiją ir valstybes nares remti informacijos apie vėžio tyrimus kampanijas, 
skirtas visai visuomenei ir visiems sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, bei keistis 
pažangiąja patirtimi, kaip naudotis prevencinėmis ir ankstyvojo diagnozavimo 
priemonėmis, pvz., vakcina nuo žmogaus papilomos viruso (angl. HPV), kuri apsaugo 
jaunas moteris nuo gimdos kaklelio vėžio, ir prostatos specifinio antigeno (PSA) 
tyrimais, skirtais ankstyvajam 50 metų ir vyresnio amžiaus vyrų prostatos vėžio 
diagnozavimui;

Or. de

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Pakeitimas 51
7 dalis

7. ragina Komisiją inicijuoti diskusiją su Taryba, kad Rekomendacija dėl vėžio tyrimų 
būtų veiksmingai propaguojama ir įgyvendinama; šiuo tikslu ragina valstybes nares, 
kurios dar neįgyvendino Tarybos rekomendacijos dėl vėžio tyrimų ir pagal Europos 
kokybės užtikrinimo gaires neparengė visiems gyventojams skirtų (išbraukta) tyrimų 
programų, tai padaryti ir sukurti būsimo rekomendacijos keitimo tvarką;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 52
7a dalis (nauja)

7a. ragina Europos Komisiją užtikrinti vidutinio laikotarpio ir ilgalaikę mokslinę ir 
profesinę paramą, kad valstybėms narėms pagal Tarybos rekomendaciją dėl vėžio 
tyrimų būtų teikiama pakankama ir tinkama pagalba, taip pat paramą bandomosios 
veiklos stebėjimui, vertinimui, koordinavimui ir nuolatiniam kokybės gerinimui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 53
7b dalis (nauja)

7b. ragina Europos Komisiją vadovaujantis Europos kokybės užtikrinimo gairėmis
remti vėžio tyrimų, diagnozavimo ir gydymo Europos akreditacijos ir (arba) 
sertifikavimo programų, galinčių būti pavyzdžiu ir kitoms sveikatos apsaugos 
sritims, kūrimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 54
8 dalis

8. ragina valstybes nares užtikrinti, kad šalies mastu būtų sudarytos įvairias sritis 
apimančios onkologijos grupės, kurios visiems pacientams suteiktų galimybę gauti
geriausią individualų gydymą ir pagerintų onkologų bei sveikatos priežiūros 
specialistų švietimą, taip pat pripažintų psichologinius ir socialinius ligonių poreikius 
siekiant pagerinti gyvenimo kokybę, sumažinti sergančiųjų vėžiu nerimą ir depresiją;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 55
9 dalis

9. ragina Komisiją ir valstybes nares (išbraukta) užtikrinti visą gyvenimą trunkantį 
medikų onkologų mokymąsi remiantis suderintomis gairėmis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 56
10 dalis

10. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti ir remti palaikomąją slaugą bei parengti 
jos vykdymo gaires;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 57
10a dalis (nauja)

10a. ragina Komisiją panaudoti struktūrinius fondus ir užtikrinti, kad regionai, kuriems 
palaikomoji slauga neprieinama, galėtų šias paslaugas sukurti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 58
11 dalis

11. ragina Komisiją užtikrinti, kad į Bendrijos teisės aktus būtų įtrauktos iniciatyvos, 
skirtos pramonei ir mokslininkams, kad būtų užtikrinti moksliniai tyrimai ir įrodymais 



PE400.372v02-00 20/25 AM\703145LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

pagrįsti naujos kartos vaistai bei gydymas siekiant kovoti su vėžiu ir jį kontroliuoti;

Or. de

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 59
11 dalis

11. ragina Komisiją užtikrinti, kad į Bendrijos teisės aktus būtų įtrauktos iniciatyvos, 
skirtos pramonei ir mokslininkams, kad būtų skatinami moksliniai tyrimai ir 
užtikrinami naujos kartos vaistai bei gydymas siekiant kovoti su vėžiu ir jį 
kontroliuoti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Pakeitimas 60
13a dalis (nauja)

13a. ragina Komisiją paskirstyti Septintosios bendrosios programos lėšas taip, kad būtų 
skatinami vėžio tyrimų ir ankstyvojo diagnozavimo, naujų vaistų nuo vėžio, jo 
gydymo būdų ir pirminės prevencijos galimybių moksliniai tyrimai ir naujovės;

Or. en

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 61
13b dalis (nauja)

13b. ragina Komisiją ištirti kai kuriose valstybėse narėse sudarytas nevienodas galimybes 
įsigyti vaistų nuo vėžio, pvz., Jungtinės Karalystės „pašto indeksų loterijos“ sistemą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 62
14 dalis

14. ragina Tarybą ir Komisiją sukurti ES naujų ir naujoviškų diagnozavimo ir terapijos 
metodų ir pažangiausios klinikinės ir gydytojų patirties nustatymo standartus;

Or. de

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Pakeitimas 63
14a dalis (nauja)

14a. ragina Komisiją skirti Septintosios bendrosios programos lėšų vaikų vėžio 
moksliniams tyrimams skatinti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Pakeitimas 64
14b dalis (nauja)

14b. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad vaistai nuo vėžio visose valstybėse 
narėse būtų vienodai prieinami visiems pacientams, kuriems jų reikia;

Or. en

Pakeitimą pateikė Georgs Andrejevs

Pakeitimas 65
14a dalis (nauja)

14a. ragina Komisiją ir valstybes nares Aukšto lygio farmaciniame forume ištirti, kaip 
pacientams greičiau pateikti gyvybę gelbstinčius naujoviškus vaistus nuo vėžio 
paspartinant skubiąją pateikimo į rinką patvirtinimo procedūrą – taikant 
centralizuotą ES tvarką ir apsvarstant sąlygines kainas bei kompensavimo procesą, 
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o vaisto vertę nustatyti padedančius duomenis apie pacientus renkant tikromis 
gyvenimo aplinkybėmis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Georgs Andrejevs

Pakeitimas 66
15 dalis

15. ragina Komisiją vėliausiai iki 2008 m. birželio mėn. Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikti pasiūlymą, kaip užtikrinti geros kokybės, objektyvią, patikimą ir 
nereklaminę daugelio šaltinių informaciją apie vaistus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 67
16 dalis

16. ragina Komisiją persvarstyti direktyvą dėl klinikinių bandymų ir paskatinti atlikti 
daugiau mokslinių vėžio, ypač jo prevencijos ir ankstyvojo diagnozavimo, tyrimų;

Or. de

Pakeitimą pateikė Georgs Andrejevs

Pakeitimas 68
16 dalis

16. ragina Komisiją persvarstyti direktyvą dėl klinikinių bandymų ir paskatinti atlikti 
daugiau mokslinių vėžio tyrimų, gerinti informacijos apie vykstančius ir užbaigtus 
klinikinius tyrimus prieinamumą pacientams ir plačiajai visuomenei;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 69
16 dalis

16. ragina Komisiją persvarstyti direktyvą dėl klinikinių bandymų ir paskatinti atlikti 
daugiau mokslinių vėžio tyrimų, tačiau pripažįsta reikiamų sąnaudų poveikį 
nekomerciniam tyrimų sektoriui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 70
17 dalis

17. ragina Komisiją parengti sergančiųjų vėžiu ir chroniškomis ligomis apsaugos darbo 
vietoje chartiją ir reikalauti, kad kompanijos suteiktų galimybes sergantiesiems 
gydymo metu išsaugoti savo darbo vietas ir grįžti į aktyvią veiklą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Pakeitimas 71
17a dalis (nauja)

17a. ragina valstybes nares pagal Europos gaires patvirtinti nacionalines pacientų teisių 
chartijas ir įtraukti pacientų dalyvavimą ir žinias į sveikatos politikos kūrimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 72
17a dalis (nauja)

17a. ragina Komisiją imtis išgijimo nuo vėžio iniciatyvų – visoje ES inicijuoti ir plėtoti 
psichologinę išgijusiųjų nuo vėžio priežiūrą ir paramą;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 73
17b dalis (nauja)

17b. ragina Komisiją sergantiesiems vėžiu teikti daugiau informacijos – skatinti 
iniciatyvas, kuriomis pacientai būtų informuojami apie jų gydymo galimybes ir apie 
galimybes tą gydymą gauti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 74
18a dalis (nauja)

18a. ragina Tarybą skubiai atnaujinti savo Rekomendaciją dėl vėžio tyrimų ir joje 
atsižvelgti į greitą naujų technologijų vystymąsi, darantį poveikį vėžio tyrimams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 75
18a dalis (nauja)

18a. ragina Komisiją panaudoti struktūrinių fondų lėšas ir užtikrinti, kad visi pacientai 
turėtų galimybę patekti į pakankamą infrastruktūrą turinčius vėžio centrus ir 
galimybę pasinaudoti specialiu transportu, kuriuo jie būtų į tuos centrus nuvežami;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 76
19 dalis

19. pritaria ES Tarybai pirmininkaujančiajai Slovėnijai, kuri 2008 m. vėžio klausimui 
suteikė prioritetą;

Or. de
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