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Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
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GROZĪJUMI Nr. 1-76

Rezolūcijas priekšlikuma projekts (PE398.457v01-00)
Miroslav Ouzký un Georgs Andrejevs
Cīņa pret vēzi paplašinātajā Eiropas Savienībā

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 12.a atsauce (jauna)

- ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijai sagatavotos ziņojumus par vēzi un jo 
īpaši par bērnu veselības apdraudējumu, ko izraisa ķīmisku vielu iedarbība1,

_______

1 Principi bērnu veselības apdraudējuma novērtēšanai, PVO, 2006.

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 2
4.a atsauce (jauna)

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas 
attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
(REACH)1,

_______
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OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 3
5.a atsauce (jauna)

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 
2004/37/EK par darbinieku aizsardzību no riskiem, kas saistīti ar kancerogēnu vai 
mutagēnu vielu un preparātu pakļaušanu iedarbībai1,

_______

1OV L 158, 30.4.2004., 50. lpp.

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 4
7.a atsauce (jauna)

- ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Eiropas Vides un veselības stratēģiju un 
Eiropas Vides un veselības rīcības plānu 2004.-2010. gadam1,

_______

1 COM(2003)0338 (galīgā redakcija) un COM(2004)0416 (galīgā redakcija)

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 5
Ba apsvērums (jauns)

Ba. tā kā Pasaules Veselības organizācijas pilnvarotie eksperti ziņo, ka ir jāņem vērā 
tādu ķīmisko vielu iedarbība, kuras izraisa DNS bojājumus un iespējams ir 
kancerogēnas, un ka ir skaidri pierādīts, ka bērni ir vairāk pakļauti vismaz dažu 
kancerogēno vielu, tostarp dažu ķīmisko vielu un dažādu starojumu, iedarbībai nekā 
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pieaugušie;

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 6
Bb apsvērums (jauns)

Bb. tā kā ir ļoti daudz pētījumu par tādiem cēloņiem saslimšanai ar vēzi, kuri saistīti ar 
vidi un darba apstākļiem;  tā kā genotoksiskas kancerogēnas vielas kopumā 
jāuzskata par vielām bez robežvērtības, t.i., pat visniecīgākās iedarbības gadījumā 
šīs vielas iespējams ir kancerogēnas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 7
Bc apsvērums (jauns)

Bc. tā kā vēzi dažādās stadijās izraisa daudzi faktori un tādēļ vēža profilakses jomā ir 
vajadzīga jauna paradigma, lai līdzvērtīgi risinātu jautājumus par cēloņiem, kuri 
saistīti ar dzīvesveidu, un cēloņiem saistībā ar vidi un darba apstākļiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 8
Bd apsvērums (jauns)

Bd. tā kā saskaņā ar arodbiedrību nesen veikto pētījumu vismaz 8 % vēža izraisīto nāves 
gadījumu gadā ir tiešā veidā saistīti ar kancerogēno vielu iedarbību; tā kā šādu 
iedarbību varētu novērst, aizvietojot kancerogēnas vielas ar mazāk kaitīgām vielām;
tā kā saskaņā ar likumu darbadevēja pienākums ir pēc iespējas aizvietot 
kancerogēnas vielas ar citām vielām, tomēr diemžēl šo noteikumu piemērošana un 
īstenošana ir nepietiekama, un tas ir nepieņemami;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 9
Ca apsvērums (jauns)

Ca. tā kā saslimšanu ar vēzi lielā mēra izraisa cilvēka ražotas ķīmiskās vielas; saskaņā 
ar EAK (Eiropas Arodbiedrību konfederācija) atzinumiem par slimībām, kuras 
izraisa darba apstākļi, 86 % vēža saslimstības gadījumu ir saistīti ar ķīmisku vielu 
iedarbību; tā kā vairāki skandāli liecina par to, ka kancerogēnas ķīmiskas vielas ir 
atrodamas pat pārtikas produktos un rotaļlietās;

Or. en

Grozījumu iesniedza Karin Jöns

Grozījums Nr. 10
E apsvērums

E. tā kā atšķirības vēža ārstēšanas iespēju, skrīninga programmu, uz pierādījumiem 
balstītas labākās prakses vadlīniju, staru terapijas iekārtu un pretvēža zāļu pieejamības 
ziņā ir viens no iemesliem lielajai atšķirībai Eiropas valstīs attiecībā uz piecu gadu 
izdzīvošanas rādītājiem pēc lielākās daļas no vēžu veidiem;

Or. de

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 11
E apsvērums

E. tā kā satriecošas un nepieņemamas atšķirības vēža ārstēšanas iespēju, skrīninga
programmu, uz pierādījumiem balstītas labākās prakses vadlīniju, staru terapijas 
iekārtu un pretvēža zāļu pieejamības ziņā ir viens no iemesliem lielajai atšķirībai 
Eiropas valstīs attiecībā uz piecu gadu izdzīvošanas rādītājiem pēc lielākās daļas no 
vēžu veidiem; 

Or. en



AM\703145LV.doc 5/24 PE400.372v02-00

LV

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 12
Ea apsvērums (jauns)

Ea. tā kā Eiropas Parlamenta rakstiskā deklarācija par nepieciešamību izstrādāt 
visaptverošu stratēģiju cīņai pret vēzi aicina Padomi un Komisiju noteikt 
visaptverošu stratēģiju cīņai pret vēzi, norādot uz četriem pamatfaktoriem: 
profilakse, agrīnā diagnosticēšana, diagnoze, ārstēšana un turpmākā aprūpe, kā arī 
paliatīvā aprūpe;

Or. en

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 13
Ea apsvērums (jauns)

Ea. tā kā jaunu pretvēža zāļu pieejamība dažās dalībvalstīs, piemēram, Apvienotajā 
Karalistē, tiek netaisnīgi ierobežota, ņemot vērā attiecīgās personas dzīvesvietu 
dalībvalstī;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 14
Ga apsvērums (jauns)

Ga. tā kā Eiropas programmas cīņai pret vēzi (1985 – 2002) darbības laikā daudzās 
valstīs tika panākti vairāki uzlabojumi attiecībā uz mirstību no vairākiem izplatītiem 
vēža veidiem1;

____________

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

Or. en
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 15
H apsvērums

H. tā kā atbilstīgi ESAO datiem patlaban no ESAO valstu kopējā veselības aizsardzībai 
paredzētā budžeta profilaksei tiek tērēti vidēji tikai 3 %, turpretī 97 % iztērē veselības 
aprūpei un ārstēšanai; tā kā šī lielā nelīdzsvarotība nekavējoties ir jānovērš, jo īpaši 
tāpēc ka vismaz vienu trešo daļu no vēža saslimstības gadījumiem var savlaicīgi 
novērst;

Or. en

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs

Grozījums Nr. 16
Ha apsvērums (jauns)

Ha. tā kā saskaņā ar aprēķiniem 25 % no vēža izraisītajiem nāves gadījumiem Eiropas 
Savienībā ir saistīti ar smēķēšanu1; tā kā smēķēšana ir cēlonis aptuveni 80 - 90 % 
vēža izraisītu nāves gadījumu visā pasaulē2;

_______

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

2 Pasaules Veselības organizācija, http://www.who.int/cancer/prevention/en/index.html

Or. en

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 17
I apsvērums

I. tā kā labi plānotas un labi vadītas valstu programmas cīņai pret vēzi samazina vēža 
saslimstības gadījumu skaitu un mirstību, dažos gadījumos par vairāk nekā 80 %, un 
uzlabo vēža slimnieku dzīvi;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Karin Jöns

Grozījums Nr. 18
I apsvērums

I. tā kā labi plānotas un labi vadītas valstu programmas cīņai pret vēzi samazina vēža 
saslimstības gadījumu skaitu un mirstību un uzlabo vēža slimnieku dzīvi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 19
I apsvērums

I. tā kā labi plānotas un labi vadītas valstu programmas cīņai pret vēzi samazina vēža 
saslimstības gadījumu skaitu un uzlabo vēža slimnieku dzīvi neatkarīgi no resursu 
ierobežojumiem valstī;

Or. en

Grozījumu iesniedza Karin Jöns

Grozījums Nr. 20
Ia apsvērums (jauns)

Ia. tā kā, valstij īstenojot plašai sabiedrībai paredzētas efektīvas skrīninga programmas 
— saskaņā ar Eiropas pamatnostādnēm, ja tādas pastāv — tiek ievērojami uzlabota 
vēža skrīninga, diagnosticēšanas un ārstēšanas pakalpojumu kvalitāte un 
pieejamība un līdz ar to arī cīņa pret vēzi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 21
J apsvērums

J. tā kā valsts reģistri visās dalībvalstīs ir svarīgi, lai sniegtu salīdzināmus datus par 
saslimstību ar vēzi;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 22
K apsvērums

K. tā kā pašreiz ES vēža skrīninga un turpmākās ārstēšanas ziņā situācija nav 
vienlīdzīga1; tā kā skrīninga programmas atvieglo agrīnu diagnosticēšanu, kas 
izmaksu ziņā efektīvi un izmērojami veicina saslimstības gadījumu samazināšanos2;

_________

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

2 Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra, http://screening.iarc.fr/

Or. en

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 23
K apsvērums

K. tā kā pašreiz Eiropas Savienībā pastāv ievērojamas atšķirības kvalitātē attiecībā uz 
vēža profilakses un agrīnās diagnosticēšanas pārbaudēm un ar to saistītiem 
pasākumiem, kas attiecas galvenokārt uz diagnosticēšanas procedūrām un to 
nostiprināšanu dalībvalstu īstenotajā veselības politikā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 24
K apsvērums

K. tā kā pašreiz ES vēža skrīninga un turpmākās ārstēšanas ziņā pastāv nepieņemamas 
atšķirības; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 25
L apsvērums

L. tā kā pašreiz ES vēža skrīninga un turpmākās ārstēšanas ziņā situācija nav vienlīdzīga 
un ir jānodrošina iespējas pastāvīgi izglītoties medicīnas jomā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 26
La apsvērums (jauns)

La. tā kā līdz ar Klīnisko izmēģinājumu direktīvas ieviešanu Eiropas Savienībā ir 
palielinājies administratīvais un izmaksu slogs akadēmiskās vēža pētniecības jomā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 27
Lb apsvērums (jauns)

Lb. tā kā EudraCT — Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūras Eiropas datubāze 
klīniskiem izmēģinājumiem — nav pieejama visai sabiedrībai un slimniekiem ir 
grūti atrast datus par izmēģinājumiem, kuri skar viņu saslimšanas gadījumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 28
N apsvērums

N. tā kā vēža slimniekiem nav vienlīdzīgi pieejama informācija par zālēm un tiem 
nekavējoties jāsniedz vairāk informācijas katrā slimības stadijā,

Or. en
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Grozījumu iesniedza Karin Jöns

Grozījums Nr. 29
-1. punkts (jauns)

-1. aicina Komisiju, Padomi un dalībvalstis īstenot vajadzīgos pasākumus, lai novērstu 
slogu, kas saistīts ar tādu vēža slimību paredzamo lielo pieaugumu, kuras radīsies 
demogrāfisko pārmaiņu ietekmē nākamajās desmitgadēs, tostarp nodrošināt 
pienācīgu finansiālo atbalstu koordinētiem pasākumiem un veicināt piemērotu šo 
pasākumu īstenošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 30
1. punkts

1. aicina Komisiju izveidot iestādēm kopīgu ES taktisko grupu cīņai pret vēzi, kurā būtu 
locekļi no Komisijas, Padomes un Eiropas Parlamenta, kas regulāri tiktos, lai vāktu 
informāciju un apmainītos ar informāciju par labākajām praksēm attiecībā uz 
profilaksi, skrīningu un ārstēšanu, kā arī lai vadītu efektīvāku cīņu pret vēzi Eiropā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 31
1. punkts

1. aicina Komisiju izveidot institucionalizētu  ES taktisko grupu cīņai pret vēzi, kurā 
būtu locekļi no Komisijas, Padomes un Eiropas Parlamenta, kas regulāri tiktos, lai 
vāktu informāciju un apmainītos ar informāciju par labākajām praksēm attiecībā uz 
profilaksi (tostarp samazinot kancerogēno vielu iedarbību, kas saistīta ar vidi un 
darba apstākļiem), skrīningu un ārstēšanu, kā arī lai vadītu efektīvāku cīņu pret vēzi 
Eiropā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 32
1. punkts

1. aicina Komisiju izveidot institucionalizētu ES taktisko grupu cīņai pret vēzi, kurā būtu 
locekļi no Komisijas, Padomes un Eiropas Parlamenta, kas regulāri tiktos, lai vāktu 
informāciju un apmainītos ar informāciju par labākajām praksēm attiecībā uz 
profilaksi, skrīningu un ārstēšanu, kā arī lai vadītu efektīvāku cīņu pret vēzi Eiropā;
ES taktiskai grupai galvenokārt jāatbalsta jaunu pasākumu, kā arī pašreizējo 
agrīnās diagnosticēšanas projektu īstenošana, veicinot to, ka iedzīvotāju skaits, kuri 
izmanto vēža agrīnās diagnosticēšanas iespējas, līdz 2018. gadam palielinās par 
vismaz 50 % katrā dalībvalstī;

Or. de

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 33
1.a punkts (jauns)

1.a atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu sniegt paziņojumu par saslimstību ar vēzi un 
paziņojumu par retām slimībām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 34
1.b punkts (jauns)

1.b mudina Komisiju iesniegt ieteikumu stratēģijai par vēža pārbaudes uzlabošanu un 
ieviest, kā arī finansiāli atbalstīt Eiropas programmu cīņai pret vēzi;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 35
1.c punkts (jauns)

1.c aicina Komisiju regulāri pārskatīt Eiropas kodeksu cīņai pret vēzi un sniegt 
informāciju par to, izmantojot izpratni veidojošas, informatīvas un izglītojošas 
kampaņas, kas paredzētas īpašām sabiedrības grupām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 36
2. punkts

2. mudina dalībvalstis īstenot likumā noteikto vēža gadījumu reģistrāciju, izmantojot 
Eiropā vienotu terminoloģiju, nodrošināt iespējas veikt profilakses, skrīninga, 
ārstēšanas un izdzīvošanas programmu visaptverošu novērtēšanu iedzīvotāju vidū un 
datu salīdzināšanu starp dalībvalstīm;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 37
2.a punkts (jauns)

2.a aicina Komisiju pārskatīt pašreizējo ieteikumu par vēža skrīningu, lai iekļautu tajā:
a) vairākus vēža saslimstības veidus un
b) agrīnās diagnosticēšanas papildu metodes, ja tās ir zinātniski pamatotas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 38
2.b punkts (jauns)

2.b aicina Komisiju izstrādāt dinamisku, elastīgu un ilgtspējīgu nostāju cīņā pret vēzi, 
pamatojoties uz sasniegumiem zinātnē, un šajā sakarā izveidot šādas 
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struktūrvienības: 
a) padomdevēju komiteju vēža profilaksei, lai izvērtētu pašreizējās atziņas un 

datus;
b) īpašu padomdevēju komiteju vēža agrīnai diagnosticēšanai, lai turpmākās 

izmaiņas ieteikumā varētu iekļaut ātri un efektīvi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 39
4.a punkts (jauns)

4.a aicina Komisiju un visas ES dalībvalstis izstrādāt un atbalstīt stingrus protokolus un 
pamatnostādnes, īstenojot Pamatkonvenciju par tabakas kontroli, un nodrošināt 
resursu pieejamību, lai valstīm ar zemiem ienākumiem sniegtu palīdzību 
konvencijas noteikumu īstenošanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 40
4.a punkts (jauns)

4.a mudina Apvienotās Karalistes valdību pretvēža zāļu sadalē likvidēt pasta indeksu 
loterijas sistēmu, kas veicina nevienlīdzību un netaisnību šo svarīgo medikamentu 
pieejamībā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 41
4.a punkts (jauns)

4.a aicina Komisiju izmantot savas Līguma sargātājas pilnvaras un nekavējoties uzsākt 
tiesvedību pret visām tām dalībvalstīm, kuras pilnībā neīsteno Direktīvu 2004/37/EK 
par darbinieku aizsardzību no riskiem, kas saistīti ar kancerogēnu vai mutagēnu 
vielu un preparātu pakļaušanu iedarbībai;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 42
5. punkts

5. aicina Komisiju vajadzības gadījumā uzsākt tiesvedību un veicināt, kā arī atbalstīt 
iniciatīvas, kurās iesaistītas visplašākā spektra ieinteresētās puses, lai novērstu vēža 
izplatību, samazinot kancerogēno vielu iedarbību, kas saistīta ar vidi un darba 
apstākļiem, un popularizējot veselīgu dzīvesveidu, jo īpaši attiecībā uz galvenajiem 
riska faktoriem — tabaku, alkoholu, neveselīgu uzturu un nepietiekamu fizisko 
aktivitāti, kā arī īpaši vērst šīs iniciatīvas uz bērnu un pusaudžu auditoriju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 43
5. punkts

5. aicina Komisiju veicināt un atbalstīt iniciatīvas, kurās iesaistītas visplašākā spektra 
ieinteresētās puses, lai novērstu vēža izplatību, popularizējot veselīgu dzīvesveidu, jo 
īpaši attiecībā uz galvenajiem riska faktoriem — tabaku, alkoholu, neveselīgu uzturu 
un nepietiekamu fizisko aktivitāti un nepietiekamu aizsardzību pret saules 
starojumu, kā arī īpaši vērst šīs iniciatīvas uz bērnu un pusaudžu auditoriju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 44
5. punkts

5. aicina Komisiju veicināt un atbalstīt iniciatīvas, kurās iesaistītas visplašākā spektra 
ieinteresētās puses, lai novērstu vēža izplatību, popularizējot veselīgu dzīvesveidu, jo 
īpaši attiecībā uz galvenajiem riska faktoriem — tabaku, alkoholu, aptaukošanos,
neveselīgu uzturu un nepietiekamu fizisko aktivitāti, kā arī īpaši vērst šīs iniciatīvas uz 
bērnu un pusaudžu auditoriju;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 45
5.a punkts (jauns)

5.a aicina Komisiju, dalībvalstis un Eiropas Ķimikāliju aģentūru saistībā ar REACH 
pirms 2008 .gada 1. jūnija pieņemt kā galveno prioritāti to kandidātvielu sarakstu, 
kuras uzskatāmas par ļoti kaitīgām un kancerogēnām vielām, lai varētu piemērot 
REACH 33. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru patērētāji var pieprasīt informāciju 
par kancerogēnām vielām izstrādājumos, lai viņi, ja vēlas, varētu izvairīties no 
šādiem ražojumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs

Grozījums Nr. 46
5.a punkts (jauns)

5.a saskaņā ar Eiropas Parlamenta ziņojumu par Zaļo grāmatu „Ceļā uz Eiropu, kas 
brīva no tabakas dūmiem: politikas iespējas ES līmenī” aicina Komisiju un 
dalībvalstis atbalstīt un īstenot visaptverošus pasākumus tabakas patēriņa 
samazināšanai, tostarp no tabakas dūmiem brīvas vides radīšanai un smēķēšanas 
pārtraukšanai, kas ir efektīvi pasākumi, lai samazinātu smēķēšanas izraisītās 
slimības un tādējādi vēža izraisīto nāves gadījumu lielo skaitu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 47
5.a punkts (jauns)

5.a aicina Komisiju veicināt un atbalstīt pasākumus, lai novērstu tādu ražojumu 
importu, kuru sastāvā ir kancerogēnas ķīmiskas vielas; turklāt ir jāīsteno ES līmeņa 
pasākumi, lai pastiprinātu pārtikas produktu ražošanas uzraudzību attiecībā uz 
ķīmiskām vielām, tostarp pesticīdiem;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 48
5.b punkts (jauns)

5.b aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt pietiekamus resursus ES izpētei cilvēka 
biomonitoringa jomā, lai veiktu kancerogēno vielu pārraudzību nolūkā noskaidrot 
īstenotās politikas efektivitāti (piemēram, asins plazmā esošā kotinīna noteikšana kā 
biorādītājs, lai noteiktu, kādi panākumi ir tabakas dūmu samazināšanai vidē);

Or. en

Grozījumu iesniedza Karin Jöns, Glenis Willmott

Grozījums Nr. 49
6. punkts

6. mudina Komisiju un dalībvalstis veicināt informācijas kampaņas par vēža skrīningu
plašai sabiedrībai un visiem veselības aprūpes darbiniekiem, kā arī veicināt labāko 
prakšu apmaiņu profilaktisko pasākumu jomā, piemēram, izmaksu ziņā efektīvi 
iekļaujot piemērotas HPV pārbaudes dzemdes kakla vēža diagnosticēšanai un 
izmantojot HPV vakcīnas, kas aizsargā jaunas sievietes no dzemdes kakla vēža;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 50
6. punkts

6. mudina Komisiju un dalībvalstis veicināt informācijas kampaņas par vēža pārbaudēm 
plašai sabiedrībai un visiem veselības aprūpes darbiniekiem, kā arī veicināt labāko 
prakšu apmaiņu profilaktisko vai agrīnās diagnosticēšanas pasākumu jomā, 
piemēram, HPV vakcīnu, kas aizsargā jaunas sievietes no dzemdes kakla vēža, vai 
PSA pārbaudes vīriešiem no 50 gadu vecuma, lai savlaicīgi noteiktu prostatas vēzi;

Or. de



AM\703145LV.doc 17/24 PE400.372v02-00

LV

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 51
7. punkts

7. aicina Komisiju uzsākt sarunas ar Padomi, lai efektīvi veicinātu un īstenotu 
ieteikumu par vēža skrīningu, un šajā sakarā prasa arī, lai dalībvalstis, kuras to vēl 
nav izdarījušas, īstenotu Padomes ieteikumu par vēža agrīnu diagnosticēšanu un 
izstrādātu procedūras turpmāko izmaiņu piemērošanai ieteikumā, kā arī izveidotu 
plašai sabiedrībai orientētas pārbaužu programmas (svītrojums) atbilstīgi Eiropas 
kvalitātes nodrošināšanas vadlīnijām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Karin Jöns

Grozījums Nr. 52
7.a punkts (jauns)

7.a aicina Eiropas Komisiju nodrošināt vidēja termiņa un ilgtermiņa zinātnisko un 
profesionālo atbalstu, lai pienācīgi un atbilstīgi palīdzētu dalībvalstīm īstenot 
Padomes ieteikumu par vēža skrīningu, un lai pārraudzītu, novērtētu un koordinētu 
izmēģinājuma pasākumus, kā arī pastāvīgi uzlabotu skrīninga kvalitāti;

Or. en

Grozījumu iesniedza Karin Jöns

Grozījums Nr. 53
7.b punkts (jauns)

7.b aicina Eiropas Komisiju atbalstīt Eiropas akreditācijas/sertifikācijas programmu 
izstrādi vēža skrīningam, diagnosticēšanai un ārstēšanai atbilstīgi Eiropas kvalitātes 
nodrošināšanas pamatnostādnēm;

Or. en



PE400.372v02-00 18/24 AM\703145LV.doc

LV

Grozījumu iesniedza Karin Jöns

Grozījums Nr. 54
8. punkts

8. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka valsts mērogā tiek izveidotas onkologu grupas, lai 
katrs slimnieks varētu saņemt optimālu individuālo aprūpi, un nodrošināt, ka tiek 
uzlabota ārstu onkologu un veselības aprūpes darbinieku izglītība par slimnieku 
psihosociālajām vajadzībām, lai tādējādi uzlabotu vēža slimnieku dzīves kvalitāti un 
mazinātu viņu satraukumu un depresiju;

Or. de

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 55
9. punkts

9. mudina Komisiju un dalībvalstis (svītrojums) nodrošināt ārstu onkologu
„mūžizglītību” saskaņā ar pieņemtajām pamatnostādnēm;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 56
10. punkts

10. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt un popularizēt paliatīvo aprūpi (svītrojums) 
un izstrādāt pamatnostādnes tās izmantošanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 57
10.a punkts (jauns)

10.a aicina Komisiju izmantot struktūrfondus, lai nodrošinātu, ka reģioni, kuros 
paliatīvā aprūpe nav pieejama, varētu attīstīt šādu pakalpojumu;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Karin Jöns

Grozījums Nr. 58
11. punkts

11. aicina Komisiju nodrošināt, lai Kopienas tiesību aktos būtu paredzēti stimuli gan 
ražotājiem, gan pētniekiem, nodrošinot pētniecības nepārtrauktību un garantējot 
zinātniski pamatotas jaunas (svītrojums) zāles un ārstniecības veidus cīņā pret vēzi un 
to ierobežojot;

Or. de

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 59
11. punkts

11. aicina Komisiju nodrošināt, lai Kopienas tiesību aktos būtu paredzēti stimuli gan 
ražotājiem, gan pētniekiem, lai veicinātu pašreizējos pētījumus un radītu jaunas 
(svītrojums) zāles un ārstniecības veidus cīņā pret vēzi (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 60
13.a punkts (jauns)

13.a mudina Komisiju piešķirt līdzekļus 7. Pamatprogrammai, lai veicinātu pētniecību 
un jauninājumus primārās profilakses, skrīninga un agrīnās diagnosticēšanas 
jomā, kā arī jaunu pretvēža zāļu un ārstniecības veidu jomā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 61
13.b punkts (jauns)

13.b aicina Komisiju izmeklēt nevienlīdzīgas pretvēža zāļu sadales gadījumus dažās 
dalībvalstīs, piemēram, pasta indeksu loterijas sistēmu Apvienotajā Karalistē;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 62
14. punkts

14. aicina Padomi un Komisiju noteikt ES standartu jaunu novatorisku diagnostisko un
terapeitisko metožu novērtēšanai un labāko klīnisko un ārstniecības prakšu 
noteikšanai;

Or. de

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 63
14.a punkts (jauns)

14.a aicina Komisiju piešķirt līdzekļus 7. Pamatprogrammai, lai veicinātu pētniecību par 
bērnu saslimšanu ar vēzi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 64
14.b punkts (jauns)

14.b mudina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka pretvēža zāles ir vienlīdz pieejamas 
visiem slimniekiem neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī viņi dzīvo;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs

Grozījums Nr. 65
14.a punkts (jauns)

14.a mudina Komisiju un dalībvalstis saistībā ar Augsta līmeņa farmācijas forumu 
izpētīt, kā pacienti var ātrāk saņemt dzīvību glābjošas inovatīvas pretvēža zāles, ar 
centralizētas ES procedūras palīdzību paātrinot tirdzniecības atļauju piešķiršanu un 
apsverot procedūru elastīgai cenu noteikšanai un kompensāciju mehānismam, 
kamēr tiek apkopota informācija par zāļu lietderību slimniekiem reālos dzīves 
apstākļos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs

Grozījums Nr. 66
15. punkts

15. aicina Komisiju vēlākais līdz 2008. gada jūnijam iesniegt priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei, kas nodrošinātu labas kvalitātes, objektīvu, uzticamu, ar 
komerciālām interesēm nesaistītu informāciju par medikamentiem, izmantojot 
dažādus informācijas avotus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 67
16. punkts

16. aicina Komisiju pārskatīt Klīnisko izmēģinājumu direktīvu, lai veicinātu akadēmiskus 
pētījumus par vēzi un jo īpaši pētījumus par vēža profilaksi un agrīno 
diagnosticēšanu;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs

Grozījums Nr. 68
16. punkts

16. aicina Komisiju pārskatīt Klīnisko izmēģinājumu direktīvu, lai veicinātu akadēmiskus 
pētījumus par vēzi; uzlabot slimnieku un visas sabiedrības pieejamību informācijai 
par pašreizējiem un pabeigtiem klīniskiem izmēģinājumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 69
16. punkts

16. aicina Komisiju pārskatīt Klīnisko izmēģinājumu direktīvu, lai veicinātu akadēmiskus 
pētījumus par vēzi, ņemot vērā arī ar to saistīto izmaksu ietekmi uz nekomercionālās 
pētniecības nozari;

Or. en

Grozījumu iesniedza Karin Jöns

Grozījums Nr. 70
17. punkts

17. aicina Komisiju izstrādāt hartu vēža slimnieku un hroniski slimu cilvēku aizsardzībai 
darba vietā, lai pieprasītu uzņēmumiem nodrošināt iespēju slimniekiem turpināt 
strādāt arī ārstēšanās laikā un atgriezties darbā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 71
17.a punkts (jauns)

17.a mudina dalībvalstis pieņemt valsts hartas par pacientu tiesībām saskaņā ar ES 
pamatnostādnēm un izmantot pacientu līdzdalību un zināšanas veselības politikas 
veidošanā;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 72
17.a punkts (jauns)

17.a aicina Komisiju izstrādāt iniciatīvas, ņemot vērā izdzīvojušo vēža slimnieku pieredzi, 
proti, iniciatīvu par psiholoģisko aprūpi un palīdzību izdzīvojušiem vēža slimniekiem 
visā ES;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 73
17.b punkts (jauns)

17.b aicina Komisiju sniegt vairāk informācijas vēža slimniekiem, veicinot pasākumus, 
kuros slimniekus informē par ārstēšanās iespējām un to pieejamību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 74
18.a punkts (jauns)

18.a aicina Padomi nekavējoties atjaunināt tās ieteikumu par vēža skrīningu, lai ņemtu 
vērā jaunu metožu straujo attīstību, kas ietekmē vēža agrīno diagnosticēšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 75
18.a punkts (jauns)

18.a aicina Komisiju izmantot struktūrfondu līdzekļus, lai nodrošinātu, ka onkoloģijas 
centri ar atbilstīgu aprīkojumu ir pieejami visiem slimniekiem, kā arī ka pieejami ir 
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atbilstīgi transporta līdzekļi, lai slimnieki varētu izmantot minēto iestāžu 
pakalpojumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Karin Jöns

Grozījums Nr. 76
19. punkts

19. atbalsta (svītrojums) Slovēnijas ES Prezidentūru, kas ir noteikusi vēža problēmu par 
vienu no tās prioritātēm 2008. gadā;

Or. de
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