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TARKISTUKSET 1–159

Mietintöluonnos (PE398.666v02-00)
Adamos Adamou
elinten luovutuksesta ja elinsiirroista: poliittiset toimet EU:n tasolla
(2007/2210(INI))

Päätöslauselmaesitys

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 1
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

- ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen 
vapaasta liikkuvuudesta 24. lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 95/46/EY,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 2
Johdanto-osan 3 b viite (uusi)

- ottaa huomioon henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen 
viestinnän alalla 12. heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/58/EY,

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 3
Johdanto-osan 3 c viite (uusi)

- ottaa huomioon hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamista ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden kliinisissä tutkimuksissa koskevien jäsenvaltioiden lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 4. huhtikuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/20/EY,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert Van 
Nistelrooij ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 4
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

- ottaa huomioon Euroopan neuvoston raportin ”Meeting the organ shortage.
Current status and strategies for improvement of organ donation” (1999),

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert Van 
Nistelrooij ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 5
Johdanto-osan 5 b viite (uusi)

- ottaa huomioon Euroopan neuvoston raportin ”Guide to the safety and quality 
assurance for organs, tissues and cells”1,

Or. en

                                               
1Toinen painos, 2004.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis ja Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 6
Johdanto-osan a kappale

A. ottaa huomioon, että elinsiirtojen tarve on kasvanut Euroopassa tasaisesti ja 
nopeammin kuin luovutettujen elinten määrä; ottaa huomioon, että luovuttajien 
määrän kasvu ei johda jonotuslistojen lyhenemiseen,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 7
Johdanto-osan a kappale

A. ottaa huomioon, että elinsiirtopotilaiden tarpeita ei pystytä täyttämään Euroopassa,
koska sekä kuolleilta että eläviltä luovuttajilta pyyteettömästi saatavien elinten määrä
on rajoitettu,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 8
Johdanto-osan a kappale

A. ottaa huomioon, että elinsiirtopotilaiden tarpeita ei pystytä täyttämään Euroopassa ja 
kysyntä on ylittänyt tarjonnan sekä kuolleilta että eläviltä luovuttajilta (poistetaan)
saatavien elinten kohdalla,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 9
Johdanto-osan a a kappale (uusi)

A a. korostaa erityyppisten elinten välillä olevia merkittäviä eroja,
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 10
Johdanto-osan b kappale

B. ottaa huomioon, että elinkauppa, kaupallisuus ja elinsiirtomatkailu kehittyvät 
nopeasti ja elinpulan ja elinkaupan välillä on suhde; ottaa huomioon, että 
elinkaupasta tarvitaan enemmän tietoa,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Berlinguer

Tarkistus 11
Johdanto-osan b kappale

B. ottaa huomioon tarpeen koota tarkkaa ja kattavaa tietoa ihmisten elimillä Euroopan 
unionissa käytävästä kaupasta ja todisteista nopeasti kehittyvästä siirtoelinkaupasta ja 
– matkailusta, 

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Alojz Peterle

Tarkistus 12
Johdanto-osan b kappale

B. ottaa huomioon, että ihmisten elimillä käytävästä kaupasta on nyt saatavissa tietoa ja 
on todisteita nopeasti kehittyvästä siirtoelinkaupasta ja – matkailusta, joka ei ole 
ihmisarvon mukaista,

Or. sl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Lambert 
Van Nistelrooij ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 13
Johdanto-osan d a kappale (uusi)

D a. ottaa huomioon, että elinsiirto on ainoa käytettävissä oleva hoito elinten kuten 
maksa, keuhkot ja sydän loppuvaiheen toiminnanvajavuuteen sekä 
kustannustehokkain hoito loppuvaiheen munuaisten toiminnanvajavuuteen; ottaa 
huomioon, että elinsiirto antaa mahdollisuuden pelastaa ihmishenkiä ja tarjota 
parempaa elämänlaatua,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Lambert 
Van Nistelrooij ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 14
Johdanto-osan e kappale

E. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden välillä ja sisällä on merkittäviä eroja elinsiirtojen 
määrissä, elinten lähteissä (elävä vai kuollut luovuttaja) sekä jopa poikkeavuutta 
elinten luovuttamiselle ja elinsiirroille asetetuissa laatu- ja turvallisuusvaatimuksissa ja 
elinsiirtojen järjestelyissä on eroavaisuuksia maiden välillä, mistä aiheutuu 
vähimmäisvaatimusten epäyhtenäisyyttä EU:n alueella,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 15
Johdanto-osan e kappale

E. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden sisällä ja välillä on eroja elinsiirtojen määrissä, 
elinten lähteissä (elävä vai kuollut luovuttaja) sekä elinten luovuttamiselle ja 
elinsiirroille asetetuissa laatu- ja turvallisuusvaatimuksissa ja elinsiirtojen 
järjestelyissä on eroavaisuuksia maiden välillä, mistä aiheutuu vähimmäisvaatimusten 
epäyhtenäisyyttä EU:n alueella,

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Lambert 
Van Nistelrooij ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 16
Johdanto-osan e a kappale (uusi)

E a. ottaa huomioon, että jäsenvaltioilla on erilaisia oikeudellisia kehyksiä 
(osallistuminen, osallistumattomuus) ja kokemukset eri jäsenvaltioissa osoittavat, 
että oikeusjärjestelmän vaikutus lahjoittajien määrään on varsin rajoitettu,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Lambert 
Van Nistelrooij ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 17
Johdanto-osan f kappale

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 18
Johdanto-osan f kappale

F. ottaa huomioon, että elinsiirroilla voidaan pelastaa ihmishenkiä ja parantaa 
elämänlaatua (poistetaan),

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 19
Johdanto-osan f kappale

F. ottaa huomioon, että elinsiirroilla voidaan muun muassa pelastaa ihmishenkiä ja 
useimmissa tapauksissa parantaa elämänlaatua ja saada mahdollisimman hyvä 
kustannushyötysuhde,
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 20
Johdanto-osan f kappale

F. ottaa huomioon, että elinsiirroilla voidaan pelastaa ihmishenkiä ja parantaa 
elämänlaatua sen lisäksi, että sillä on parempi kustannushyötysuhde kuin 
vaihtoehtoisilla hoidoilla,

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 21
Johdanto-osan f a kappale (uusi)

F a. ottaa huomioon, että elinsiirtojen vaihtoehto on usein tehohoito, joka on potilaille 
epämiellyttävää ja rasittaa terveydenhoitojärjestelmiä ja potilaiden perhettä ja 
hoitajia,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 22
Johdanto-osan h kappale

H. ottaa huomioon, että elinsiirtojen käyttö hoidossa aiheuttaa tarttuvien tautien ja 
muiden sairauksien leviämisriskin,

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 23
Johdanto-osan h kappale

H. ottaa huomioon, että elinten sekä muiden biologisten tuotteiden käyttö hoidossa 
aiheuttaa tarttuvien tautien ja muiden sairauksien leviämisriskin,

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 24
Johdanto-osan i kappale

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Lambert Van Nistelrooij ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 25
Johdanto-osan i kappale

I. ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltiot välittävät toisilleen jo monia elimiä ja 
olemassa on jo erilaisia eurooppalaisia järjestöjä, jotka koordinoivat elinten 
vaihtoa,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert Van Nistelrooij ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 26
Johdanto-osan i a kappale (uusi)

I a. ottaa huomioon, että nykyiset kokemukset (esimerkiksi Espanjan malli, Belgian 
GIFT-hanke, DOPKI, Alliance-O) osoittavat myönteisiä tuloksia ja ne olisi otettava 
huomioon,
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 27
Johdanto-osan j kappale

J. katsoo, että kansalaisten tietoisuus ja selkeä, riippumaton, objektiivinen ja 
puolueeton tieto ovat merkittävässä asemassa pyrittäessä lisäämään ihmisten 
halukkuutta luovuttaa elimiä,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 28
Johdanto-osan j kappale

J. katsoo, että kansalaisten tietoisuus ja käytännön kattava ja riippumaton tieto ovat 
merkittävässä asemassa pyrittäessä lisäämään ihmisten halukkuutta luovuttaa elimiä,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 29
Johdanto-osan j kappale

J. katsoo, että kansalaisten tietoisuus, käytännön myönteinen tieto ja ammattilaisten 
jatkokoulutus ja viestintätaidot ovat merkittävässä asemassa pyrittäessä lisäämään 
ihmisten halukkuutta luovuttaa elimiä,

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 30
Johdanto-osan j kappale

J. katsoo, että kansalaisten tietoisuus ja käytännön myönteinen tieto ovat merkittävässä 
asemassa pyrittäessä lisäämään ihmisten halukkuutta luovuttaa elimiä; katsoo, että 
olisi tutkittava mahdollisuutta rekisteröidä kaikki jäsenvaltioiden täysi-ikäiset 
kansalaiset automaattisesti luovuttajiksi, elleivät he aktiivisesti päätä olla 
rekisteröitymättä;

Or. da

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert Van Nistelrooij ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 31
1 kohta

1. pitää myönteisenä komission tiedonantoa ”elinten luovutuksesta ja elinsiirroista: 
poliittiset toimet EU:n tasolla”, jossa ehdotetaan erittäin arvostettua integroitua 
kolmen pilarin lähestymistapaa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 32
1 kohta

1. pitää myönteisenä komission tiedonantoa ”elinten luovutuksesta ja elinsiirroista: 
poliittiset toimet EU:n tasolla”, sillä siinä ehdotetaan elinten luovutusta ja elinsiirtoja 
koskevia tulevia poliittisia toimia ja painopisteitä Euroopan tasolla; arvostelee 
kuitenkin sitä, että komission tiedonannossa ei käsitellä operaation luovuttajalle 
maksettavaa korvausta vapaaehtoisen, korvauksettoman, nimettömän ja 
pyyteettömän luovutuksen periaatteiden perusteella, jotta luovutuksen laatu ja 
turvallisuus voidaan taata;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 33
-2 otsikko (uusi)

-2. OIKEUDELLINEN VÄLINE

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 34
2 kohta

2. odottaa komission direktiiviehdotusta, jolla olisi varmistettava elinten luovuttamisen 
laatu- ja turvallisuusvaatimusten nykyinen taso hankinnalle, testaukselle, 
kuljetukselle ja jakelulle kaikkialla EU:ssa; korostaa, että kaikkien laatua ja 
turvallisuutta koskevien EU:n aloitteiden olisi oltava laatu- ja turvallisuusaloitteita, 
jotka olisi toteutettava arvioimalla pelkästään siirron jälkeisiä tuloksia, ja korostaa 
kuitenkin, että tuleva lainsäädäntökehys ei saisi luoda kohtuutonta hallinnollista
taakkaa jäsenvaltioille, eikä se saisi vaarantaa nykyisten hyvien toimintatapojen 
käyttöä; (poistetaan)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 35
2 kohta

2. odottaa komission direktiiviehdotusta, jossa olisi asetettava laatu- ja 
turvallisuusvaatimukset elinten luovuttamiselle, hankinnalle, testaukselle, 
kuljetukselle ja jakelulle kaikkialla EU:ssa ja tarvittavat resurssit kyseisten laatu- ja 
turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi; korostaa kuitenkin, että tuleva 
lainsäädäntökehys ei saisi sulkea pois sitä, että tapauksissa, joissa on kyse elämästä 
ja kuolemasta, elinsiirrot voidaan toteuttaa käyttämällä muita kuin optimaalisia 
elimiä; katsoo, että tällaisissa tapauksissa elinsiirtoryhmä kuulee potilasta ja hänen 
perhettään ja ottaa riskin suorittaa elinsiirto kyseisissä olosuhteissa; tuleva 
lainsäädäntökehys ei saisi luoda kohtuutonta hallinnollista taakkaa jäsenvaltioille, 
eikä se saisi vaarantaa nykyisten hyvien toimintatapojen käyttöä; (poistetaan)

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber 
ja Miroslav Mikolášik

Tarkistus 36
2 kohta

2. odottaa komission direktiiviehdotusta, jossa olisi asetettava vaatimukset elinten 
luovuttamisen, hankinnan, testauksen, kuljetuksen ja jakelun laadun ja 
turvallisuuden varmistamiseksi kaikkialla EU:ssa; korostaa kuitenkin, että tuleva 
lainsäädäntökehys ei saisi luoda hallinnollista lisätaakkaa jäsenvaltioille tai 
palveluntarjoajille, eikä se saisi vaarantaa nykyisten hyvien toimintatapojen käyttöä 
tai sisältää vaatimuksia, jotka voisivat johtaa mahdollisten ja todellisten luovuttajien 
määrän vähenemiseen; korostaa, että uuden lainsäädäntöasiakirjan olisi täydennettävä 
ja tuettava jäsenvaltioiden ponnisteluja aktiivisen ja tehokkaan 
koordinointimenetelmän saavuttamiseksi, eikä se saisi estää niitä ottamasta käyttöön 
tai säilyttämästä tiukempia toimia; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 37
2 kohta

2. odottaa komission direktiiviehdotusta, jossa olisi asetettava laatu- ja 
turvallisuusvaatimukset elinten luovuttamiselle, hankinnalle, testaukselle, 
kuljetukselle ja jakelulle kaikkialla EU:ssa; korostaa kuitenkin, että tuleva 
lainsäädäntökehys ei saisi luoda lisäkustannuksia tai kohtuutonta hallinnollista
taakkaa jäsenvaltioille tai palveluntarjoajille, eikä se saisi vaarantaa nykyisten hyvien 
toimintatapojen käyttöä; korostaa, että uuden lainsäädäntöasiakirjan olisi 
täydennettävä ja tuettava jäsenvaltioiden ponnisteluja aktiivisen ja tehokkaan 
koordinointimenetelmän saavuttamiseksi, eikä se saisi estää niitä ottamasta käyttöön 
tai säilyttämästä tiukempia toimia;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 38
2 kohta

2. odottaa komission direktiiviehdotusta, jossa olisi asetettava laatu- ja 
turvallisuusvaatimukset elinten luovuttamiselle, hankinnalle, testaukselle, 
kuljetukselle ja jakelulle kaikkialla EU:ssa; korostaa kuitenkin, että tuleva 
lainsäädäntökehys ei saisi luoda kohtuutonta taakkaa jäsenvaltioille, eikä se saisi 
vaarantaa nykyisten hyvien toimintatapojen käyttöä tai niiden toimintatapojen 
käyttöä, joita sovelletaan jäsenvaltioissa paikallisiin realiteetteihin ja olosuhteisiin; 
korostaa, että uuden lainsäädäntöasiakirjan olisi täydennettävä ja tuettava 
jäsenvaltioiden ponnisteluja aktiivisen ja tehokkaan koordinointimenetelmän 
saavuttamiseksi, eikä se saisi estää niitä ottamasta käyttöön tai säilyttämästä tiukempia 
toimia;  

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott

Tarkistus 39
2 kohta

2. odottaa komission direktiiviehdotusta, jossa olisi asetettava laatu- ja 
turvallisuusvaatimukset elinten luovuttamiselle, hankinnalle, testaukselle, 
kuljetukselle ja jakelulle kaikkialla EU:ssa; korostaa kuitenkin, että tuleva 
lainsäädäntökehys ei saisi luoda kohtuutonta taakkaa jäsenvaltioille, eikä se saisi 
vaarantaa nykyisten hyvien toimintatapojen käyttöä; korostaa, että uuden 
lainsäädäntöasiakirjan olisi täydennettävä ja tuettava jäsenvaltioiden ponnisteluja 
aktiivisen ja tehokkaan koordinointimenetelmän saavuttamiseksi, eikä se saisi estää 
niitä ottamasta käyttöön tai säilyttämästä tiukempia toimia; korostaa, että elinten 
luovutuksen maksimoimiseksi on ylläpidettävä kliinikkojen taitoa tehdä päätöksiä 
elinten käytöstä yksittäisille potilaille riski-hyötyanalyysin perusteella;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 40
2 kohta

2. odottaa komission direktiiviehdotusta, jossa olisi asetettava laatu- ja 
turvallisuusvaatimukset elinten luovuttamiselle, hankinnalle, testaukselle, 
kuljetukselle (poistetaan) kaikkialla EU:ssa; korostaa kuitenkin, että tuleva 
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lainsäädäntökehys ei saisi luoda kohtuutonta taakkaa jäsenvaltioille, eikä se saisi 
vaarantaa nykyisten hyvien toimintatapojen käyttöä; korostaa, että uuden 
lainsäädäntöasiakirjan olisi täydennettävä ja tuettava jäsenvaltioiden ponnisteluja 
aktiivisen ja tehokkaan koordinointimenetelmän saavuttamiseksi, eikä se saisi estää 
niitä ottamasta käyttöön tai säilyttämästä tiukempia toimia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 41
2 kohta

2. odottaa komission direktiiviehdotusta, jossa asetetaan laatu- ja 
turvallisuusvaatimukset elinten luovuttamiselle, hankinnalle, testaukselle, 
kuljetukselle ja jakelulle kaikkialla EU:ssa; korostaa kuitenkin, että tuleva 
lainsäädäntökehys ei saisi luoda kohtuutonta taakkaa jäsenvaltioille, eikä se saisi 
vaarantaa nykyisten hyvien toimintatapojen käyttöä; korostaa, että uuden 
lainsäädäntöasiakirjan olisi täydennettävä ja tuettava jäsenvaltioiden ponnisteluja 
aktiivisen ja tehokkaan koordinointimenetelmän saavuttamiseksi, eikä se saisi estää 
niitä ottamasta käyttöön tai säilyttämästä tiukempia toimia; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis ja Miroslav 
Mikolášik

Tarkistus 42
2 a kohta (uusi)

2 a. korostaa, että direktiivissä olisi otettava huomioon lääketieteessä saavutettu edistys;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert Van Nistelrooij ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 43
-3 otsikko (uusi)

-3. JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 44
3 kohta

3. ilmaisee huolestumisensa siitä, että elinsiirtopotilaiden tarpeita ei pystytä täyttämään, 
koska saatavilla ei ole riittävästi elimiä; katsoo, että elinpulan lievittäminen on
merkittävin haaste, johon EU:n jäsenvaltioiden on vastattava elinsiirtojen alalla; 
muistuttaa, että tällä hetkellä Euroopassa on tuhansia potilaita jonotuslistoilla ja 
heidän kuolleisuusasteensa on suuri;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 45
3 kohta

3. ilmaisee huolestumisensa siitä, että elinsiirtopotilaiden tarpeita ei pystytä täyttämään, 
koska saatavilla ei ole riittävästi elimiä; tunnustaa, että vakava pula elinten 
luovuttajista on edelleen suurin este siirtopalvelujen kehittämiselle täyteen mittaansa 
ja merkittävin haaste, johon EU:n jäsenvaltioiden on vastattava elinsiirtojen alalla; 
toteaa kuitenkin, että elinten jakelun olisi perustuttava potilaan lääketieteelliseen 
valmiuteen hyväksyä elin ja että syrjintää vamman, kuten Downin syndrooman, 
perusteella, mikä ei liity potilaan mahdollisuuksiin hyväksyä elintä, ei pitäisi 
hyväksyä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 46
3 kohta

3. ilmaisee huolestumisensa siitä, että elinsiirtopotilaiden tarpeita ei pystytä täyttämään, 
koska saatavilla ei ole riittävästi elimiä; tunnustaa, että vakava pula elinten 
luovuttajista ja luovutetuista elimistä on edelleen suurin este siirtopalvelujen 
kehittämiselle täyteen mittaansa ja merkittävin haaste, johon EU:n jäsenvaltioiden on 
vastattava elinsiirtojen alalla; 
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Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert Van Nistelrooij ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 47
4 kohta

4. panee merkille, että EU:ssa on suuria eroavuuksia elinten lähteissä (elävä vai kuollut 
luovuttaja), siinä, miten jäsenvaltiot ovat onnistuneet lisäämään luovuttajien määrää, 
ja laatu- ja turvallisuusvaatimukset, elinten luovuttamisen ja elinsiirtojen järjestelyt 
sekä lääketieteen ja hoitoalan ammattien koulutus vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen; 
katsoo, että osa eroavaisuuksista selittyy kulttuurisilla, eettisillä, uskonnollisilla, 
historiallisilla, yhteiskunnallisilla ja oikeudellisilla tekijöillä; huomauttaa kuitenkin, 
että ratkaisevan tärkeä tekijä vaikuttaa olevan se, miten koko luovutus- ja 
siirtoprosessi on järjestetty;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 48
4 kohta

4. panee merkille, että EU:ssa on suuria eroavuuksia elinten lähteissä (elävä vai kuollut 
luovuttaja), siinä, miten jäsenvaltiot ovat onnistuneet lisäämään luovuttajien määrää, 
ja laatu- ja turvallisuusvaatimukset sekä elinten luovuttamisen ja elinsiirtojen 
järjestelyt vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen; katsoo, että osa eroavaisuuksista selittyy 
taloudellisilla, rakenteellisilla, hallinnollisilla, kulttuurisilla, eettisillä, 
uskonnollisilla, historiallisilla ja yhteiskunnallisilla tekijöillä; huomauttaa kuitenkin, 
että ratkaisevan tärkeä tekijä vaikuttaa olevan se, miten koko luovutus- ja 
siirtoprosessi on järjestetty;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 49
4 kohta

4. panee merkille, että EU:ssa on suuria eroavuuksia elinten lähteissä (elävä vai kuollut 
luovuttaja), siinä, miten jäsenvaltiot ovat onnistuneet lisäämään luovuttajien määrää, 
ja laatu- ja turvallisuusvaatimukset sekä elinten luovuttamisen ja elinsiirtojen 
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järjestelyt vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen; katsoo, että osa eroavaisuuksista selittyy 
kulttuurisilla, eettisillä, uskonnollisilla, historiallisilla ja yhteiskunnallisilla tekijöillä; 
huomauttaa kuitenkin, että ratkaisevan tärkeä tekijä vaikuttaa olevan se, miten koko 
luovutus- ja siirtoprosessi on järjestetty, mutta että etiikka on keskeinen 
lähestymisperiaate niiden unionin poliittisten toimien määrittelemiseksi, jotka 
koskevat elinten luovuttamista ja siirtoa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 50
4 a kohta (uusi)

4 a. korostaa, että elimen luovutus on lahja; korostaa siksi, että samalla kun etsitään 
ratkaisua Euroopan vakavaan elinpulaan, on erittäin tärkeää, että vapaata tahtoa 
luovuttaa tai olla luovuttamatta kunnioitetaan ja suojellaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 51
4 a kohta (uusi)

4 a. uskoo vahvasti, että on paljon mahdollisuuksia jakaa asiantuntemusta EU:n 
jäsenvaltioiden välillä, mikä voi lisätä luovuttajien määrää ja helpottaa pääsyä 
elinsiirtoon koko EU:ssa; odottaa komission toimintasuunnitelmaa jäsenvaltioiden 
väliselle tiivistetylle yhteistyölle:
 elinten saatavuuden parantamiseksi 
 siirtojärjestelmien tehokkuuden lisäämiseksi ja niihin pääsyn 

helpottamiseksi 
 yleisen tietoisuuden lisäämiseksi
 laadun ja turvallisuuden takaamiseksi;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 52
5 kohta

5. korostaa tästä syystä, että hyvin järjestettyjen operatiivisten järjestelmien luominen ja 
onnistuneiden (poistetaan) toimintamallien tukeminen jäsenvaltioissa ja niiden välillä 
on ensiarvoisen tärkeää; ehdottaa, että operatiivisiin järjestelmiin olisi sisällyttävä 
asianmukainen lainsäädäntökehys, tekninen ja logistinen infrastruktuuri sekä 
psykologista ja organisatorista tukea yhdistettynä tehokkaaseen jakojärjestelmään;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 53
5 kohta

5. korostaa tästä syystä, että hyvin järjestettyjen operatiivisten järjestelmien luominen ja 
onnistuneiden kansallisen tason ja erityisesti kansainvälisen tason toimintamallien 
tukeminen on ensiarvoisen tärkeää; ehdottaa, että operatiivisiin järjestelmiin olisi 
sisällyttävä asianmukainen lainsäädäntökehys, tekninen ja logistinen infrastruktuuri 
sekä psykologista ja organisatorista tukea yhdistettynä tehokkaaseen 
jakojärjestelmään;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 54
5 kohta

5. korostaa tästä syystä, että hyvin järjestettyjen operatiivisten järjestelmien luominen ja 
onnistuneiden kansallisen ja kansainvälisen tason toimintamallien tukeminen on 
ensiarvoisen tärkeää; ehdottaa, että operatiivisiin järjestelmiin olisi sisällyttävä 
asianmukainen lainsäädäntökehys, tekninen ja logistinen infrastruktuuri sekä 
psykologista ja organisatorista tukea yhdistettynä tehokkaaseen jakojärjestelmään;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 55
5 kohta

5. korostaa tästä syystä, että hyvin järjestettyjen operatiivisten järjestelmien luominen ja 
onnistuneiden kansainvälisen ja kansallisen tason toimintamallien tukeminen on 
ensiarvoisen tärkeää; ehdottaa, että operatiivisiin järjestelmiin olisi sisällyttävä 
asianmukainen lainsäädäntökehys, tekninen ja logistinen infrastruktuuri sekä 
psykologista ja organisatorista tukea yhdistettynä tehokkaaseen jakojärjestelmään;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 56
5 kohta

5. korostaa tästä syystä, että hyvin järjestettyjen operatiivisten järjestelmien luominen ja 
onnistuneiden kansallisen tason toimintamallien tukeminen on ensiarvoisen tärkeää; 
ehdottaa, että operatiivisiin järjestelmiin olisi sisällyttävä asianmukainen 
lainsäädäntökehys, tekninen ja logistinen infrastruktuuri ja asianmukainen 
organisaatiorakenne, sairaaloissa ja niiden yläpuolisella tasolla, johon kuuluu 
hyvin koulutettua henkilöstöä yhdistettynä oikeudenmukaiseen ja tehokkaaseen 
jakojärjestelmään;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 57
5 kohta

5. korostaa tästä syystä, että hyvin järjestettyjen operatiivisten järjestelmien luominen ja 
onnistuneiden kansallisen tason toimintamallien tukeminen on ensiarvoisen tärkeää; 
ehdottaa, että operatiivisiin järjestelmiin olisi sisällyttävä asianmukainen 
lainsäädäntökehys, tekninen ja logistinen infrastruktuuri sekä psykologista ja 
organisatorista tukea yhdistettynä tehokkaaseen jakojärjestelmään; korostaa, että 
tarvitaan jäljitettävyyttä sen varmistamiseksi, että elinten jakelu ja luovutusten 
täytäntöönpano on reilua ja turvallista tarttuvien tautien ja muiden vaarojen osalta;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 58
5 kohta

5. korostaa tästä syystä, että hyvin järjestettyjen operatiivisten järjestelmien luominen ja 
onnistuneiden kansallisen tason toimintamallien tukeminen on ensiarvoisen tärkeää; 
ehdottaa, että operatiivisiin järjestelmiin olisi sisällyttävä asianmukainen 
lainsäädäntökehys, tekninen ja logistinen infrastruktuuri sekä psykologista ja 
organisatorista tukea yhdistettynä tehokkaaseen jakojärjestelmään, jossa taataan 
oikeudenmukainen pääsy elinsiirtoihin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alojz Peterle

Tarkistus 59
5 kohta

5. korostaa tästä syystä, että riippumattomien, hyvin järjestettyjen operatiivisten 
järjestelmien luominen ja onnistuneiden kansallisen tason toimintamallien tukeminen 
on ensiarvoisen tärkeää; ehdottaa, että operatiivisiin järjestelmiin olisi sisällyttävä 
asianmukainen lainsäädäntökehys, tekninen ja logistinen infrastruktuuri sekä 
psykologista ja organisatorista tukea yhdistettynä tehokkaaseen jakojärjestelmään;

Or. sl

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 60
-6 otsikko (uusi)

-6. ELINTEN SAATAVUUDEN PARANTAMINEN

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 61
-6 a kohta (uusi)

-6 a. muistuttaa siitä, että jäsenvaltiot vastaavat omasta oikeusmallistaan; panee merkille, 
että EU:ssa on kaksi mallia, joista kummastakin on erilaisia variantteja; pitää 
tarpeettomana oikeusjärjestelmien mukauttamista tai yhdenmukaistamista; 
kehottaa jäsenvaltioita ottamaan lainsäädännössään käyttöön mahdollisuuden 
nimittää oikeudellinen edustaja, joka voi päättää elimen luovutuksesta ihmisen 
kuoleman jälkeen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Lambert Van Nistelrooij ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 62
6 kohta

6. kehottaa jäsenvaltioita maksimoimaan kuoleman jälkeen tapahtuvien elinten 
luovutusten määrän; kehottaa jäsenvaltioita investoimaan mahdollisimman paljon 
organisaatioidensa kehittämiseen 
 tiedottamalla lääketieteen ja hoitoalan henkilöstölle sekä kouluttamalla sitä 
 tukemalla sairaaloita taloudellisesti palkkaamaan ”sisäisiä 

elinsiirtokoordinaattoreita” (lääkäreitä, jotka työskentelevät teho-osastoilla 
ja joiden tukena on lääketieteellinen ryhmä); ryhmän tehtävänä on etsiä 
aktiivisesti mahdollisia luovuttajia ja ottaa yhteyttä näiden perheisiin, 

 laadunparantamisohjelmilla kaikissa sairaaloissa tai sairaalaklustereissa 
kaikkialla Euroopassa, missä on todistettavasti mahdollisuuksia elinten 
luovutukseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 63
6 kohta

6. kehottaa jäsenvaltioita maksimoimaan elinluovuttajien määrän ja perustamaan 
tehokkaita järjestelmiä luovuttajien kartoittamiseksi erityisesti helpottamalla elinten 
luovutusta eläviltä luovuttajilta ottamalla käyttöön verkossa tapahtuva 
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ilmoittautuminen kansalliseen luovuttajarekisteriin sekä edistämään elinten 
luovuttajien koordinointia eri puolilla Eurooppaa sijaitsevissa sairaaloissa; pyytää 
jäsenvaltioita selvittämään, miten voidaan edistää elinten luovuttamista elävien 
luovuttajien keskuudessa, ja arvioimaan nk. marginaalisilta luovuttajilta saatavien 
elinten käyttöä ja ottamaan tässä yhteydessä huomioon laatua ja turvallisuutta 
koskevat näkökohdat;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 64
6 kohta

6. kehottaa jäsenvaltioita maksimoimaan elinluovuttajien määrän ja perustamaan 
tehokkaita järjestelmiä luovuttajien kartoittamiseksi sekä edistämään elinten 
luovuttajien koordinointia eri puolilla Eurooppaa sijaitsevissa sairaaloissa; pyytää 
jäsenvaltioita selvittämään, miten voidaan kannustaa eläviä luovuttajia luovuttamaan 
elimiä, ja arvioimaan nk. marginaalisilta luovuttajilta saatavien elinten käyttöä ja 
ottamaan tässä yhteydessä huomioon laatua ja turvallisuutta koskevat näkökohdat sekä 
elimen tyypin; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 65
6 kohta

6. kehottaa jäsenvaltioita maksimoimaan elinluovuttajien määrän ja perustamaan 
tehokkaita järjestelmiä luovuttajien kartoittamiseksi sekä edistämään elinten 
luovuttajien koordinointia eri puolilla Eurooppaa sijaitsevissa sairaaloissa; pyytää 
jäsenvaltioita (poistetaan) arvioimaan nk. marginaalisilta luovuttajilta saatavien 
elinten käyttöä ja ottamaan tässä yhteydessä huomioon laatua ja turvallisuutta 
koskevat näkökohdat; 

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 66
6 kohta

6. kehottaa jäsenvaltioita maksimoimaan elinluovuttajien määrän ja perustamaan 
tehokkaita järjestelmiä luovuttajien kartoittamiseksi sekä edistämään elinten 
luovuttajien koordinointia eri puolilla Eurooppaa sijaitsevissa sairaaloissa; pyytää 
jäsenvaltioita selvittämään, miten voidaan edistää elinten luovuttamista elävien 
luovuttajien keskuudessa, ja arvioimaan ”laajennettujen kriteerien perusteella 
luovutettujen” elinten käyttöä ja ottamaan tässä yhteydessä huomioon laatua ja 
turvallisuutta koskevat näkökohdat;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 67
6 kohta

6. (Ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 68
6 a kohta (uusi)

6 a. tunnustaa, että kun luovuttajakantaa laajennetaan, lääkärit voivat olla huolissaan 
elinten hylkimisen todennäköisyyden kasvamisesta ja siirrettyjen elinten toiminnan 
vähittäisestä lakkaamisesta, ja pyytää siksi komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan 
menetelmiä, joilla torjutaan ja hoidetaan elinten hylkimistä, jotta lääkärit voivat 
käyttää laajennettua elinten valikoimaa luottavaisesti;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 69
6 a kohta (uusi)

6 a. pyytää jäsenvaltioita luopumaan tammikuuhun 2010 mennessä lainsäädännöstä, 
jossa säädetään, että luovutettuja elimiä käytetään vain kyseisessä maassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert Van Nistelrooij ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 70
6 a kohta (uusi)

6 a. pyytää jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimiin koulutuksen, ryhmätyöskentelyn 
ja elinsiirtojen tekevien lääkärien palkkojen alalla; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Lambert Van Nistelrooij ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 71
6 b kohta (uusi)

6 b. pyytää jäsenvaltioita arvioimaan laajennetun elintenluovuttajakannan (vanhat 
luovuttajat, tiettyä tautia sairastavat luovuttajat) käyttöä, jotta elinten saatavuutta 
voitaisiin parantaa, ottaen huomioon laatu ja turvallisuusnäkökohdat;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 72
6 c kohta (uusi)

6 c. pyytää jäsenvaltioita, jotka sallivat luovutuksen eläviltä henkilöiltä, ottamaan 
huomioon laatu- ja turvallisuusnäkökohdat; korostaa kuitenkin, että luovutuksia 
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eläviltä henkilöiltä olisi pidettävä täydentävänä muotona kuolemanjälkeiselle 
luovutukselle;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber 
ja Miroslav Mikolášik

Tarkistus 73
6 d kohta (uusi)

6 d. pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että luovutukset eläviltä henkilöiltä tapahtuvat 
vapaaehtoisesti ja ilman maksua; katsoo, että on tärkeää varmistaa tämä 
oikeudellisella päätöksellä; luovuttajat voivat saada korvausta, joka rajoitetaan 
tiukasti luovutusten aiheuttamien kustannusten ja vaivojen korvaamiseen; katsoo, 
että siinä tapauksessa jäsenvaltiot määrittelevät ehdot, joiden mukaan korvausta
voidaan myöntää; jäsenvaltioiden on raportoitava kyseisistä toimista komissiolle 
kolmen vuoden välein; pyytää jäsenvaltioita varmistaman, että vakuutusyhtiöt eivät 
syrji eläviä elinten luovuttajia; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Daciana Octavia Sârbu

Tarkistus 74
6 a kohta (uusi)

6 a. korostaa, että on koulutettava terveydenhoitohenkilöstöä, joka käsittelee luovutusta 
kohteliaassa vuoropuhelussa mahdollisten luovuttajien sukulaisten tai perheiden 
kanssa; katsoo, että se lisää luovuttajien määrää ja lyhentää siten jonotuslistoja;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 75
6 a kohta (uusi)

6 a. pitää erittäin tärkeänä kuolleen luovuttajan sukulaisten tarpeiden huomioon 
ottamista; muistuttaa, että on tärkeää antaa sukulaisille riittävästi aikaa 
jäähyväisten jättämiseen; 
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maciej Marian Giertych

Tarkistus 76
6 a kohta (uusi)

6 a. katsoo, että on varmistettava se, että elinten kysyntä ei saa koskaan vaikuttaa 
kuoleman määritelmään;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maciej Marian Giertych

Tarkistus 77
6 b kohta (uusi)

6 b. katsoo sopimattomaksi käyttää nukutuslääkäreitä poistettaessa elimiä kuolleista 
ruumiista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 78
6 a kohta (uusi)

6 a. panee merkille myös, että elinten nopean tunnistamisen varmistamiseksi on tärkeää 
kannustaa niitä, jotka eivät sovellu luovuttajiksi, pitämään mukanaan asiaa 
koskevaa korttia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 79
Johdanto-osan 6 b viite (uusi)

6 b. katsoo, että bioteknologia tarjoaa jo ratkaisuja riskiin, että elimistö hylkii siirrettyä 
elintä, esimerkiksi hoidoilla, jotka vähentävät hylkimistapauksia ja jotka siten 
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lisäävät elinten saatavuutta, koska lääkärit saavat mahdollisuuden hoitaa tai jopa 
ehkäistä hylkimistä; katsoo, että tämä edistäisi luovuttajakannan laajentamista 
vähentämällä laajennettuihin elinohjelmiin liittyviä riskejä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 80
7 kohta

7. ottaa huomioon, että luovutus- ja siirtoprosessin aikana elimet voivat kärsiä 
vahinkoa, joka vaarantaa niiden elinkelpoisuuden, mikä pahentaa elinpulaa, ja että 
pyyteettömiä eläviä luovuttajia koskeva rajoitus johtuu luovuttajan turvallisuutta 
koskevista seikoista; kehottaa komissiota edistämään sellaisten tekniikoiden ja 
tuotteiden perustutkimusta ja kliinistä tutkimusta, jotka rajoittavat luovutus- ja 
siirtoprosessissa elimiin kohdistuvia vahinkoja, sekä sellaisten menetelmien 
tutkimusta, jotka parantavat elävien luovuttajien turvallisuutta; 

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 81
7 kohta

7. tunnustaa, että aikuisten kantasolujen uraauurtavassa tutkimuksessa on jo edistytty 
huomattavasti sellaisten elinten korjaamisessa ja vaihtamisessa, jotka sopivat 
potilaalle ja poistavat elinsiirtoon liittyvän hylkimisriskin; pyytää siksi komissiota 
tukemaan kyseistä tutkimusta, sillä tutkimusta tekevät usein toimintaansa aloittelevat 
eurooppalaiset pienet ja keskisuuret biotekniikkayritykset jäsenvaltioissa 
vahvistetuissa kulttuurisissa ja eettisissä puitteissa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 82
7 kohta

7. ottaa huomioon, että aikuisten kantasoluihin perustuva bioteknologia saattaa 
tulevaisuudessa avata tutkijoille mahdollisuuden kasvattaa elimiä joko potilaiden 
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omista tai luovuttajilta saaduista kudoksista; pyytää komissiota tukemaan kyseistä 
tutkimusta, sillä tutkimusta tekevät usein toimintaansa aloittelevat eurooppalaiset 
pienet ja keskisuuret biotekniikkayritykset jäsenvaltioissa vahvistetuissa kulttuurisissa 
ja eettisissä puitteissa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alojz Peterle

Tarkistus 83
7 kohta

7. ottaa huomioon, että bioteknologia saattaa tulevaisuudessa avata tutkijoille 
mahdollisuuden kasvattaa elimiä joko potilaiden omista tai luovuttajilta saaduista 
kudoksista, mikäli jäljitettävyys ja avoimuus voidaan taata; pyytää komissiota 
tukemaan kyseistä tutkimusta, sillä tutkimusta tekevät usein toimintaansa aloittelevat 
eurooppalaiset pienet ja keskisuuret biotekniikkayritykset jäsenvaltioissa 
vahvistetuissa kulttuurisissa ja eettisissä puitteissa;

Or. sl

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 84
7 kohta

7. ottaa huomioon, että bioteknologia saattaa tulevaisuudessa avata tutkijoille 
mahdollisuuden kasvattaa elimiä joko potilaiden omista tai luovuttajilta saaduista 
kudoksista; pyytää komissiota tukemaan kyseistä tutkimusta, sillä tutkimusta tekevät 
usein toimintaansa aloittelevat eurooppalaiset pienet ja keskisuuret 
biotekniikkayritykset jäsenvaltioissa sekä perusoikeuskirjassa ja Euroopan 
neuvoston biolääketiedettä koskevassa yleissopimuksessa vahvistetuissa 
kulttuurisissa ja eettisissä puitteissa;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 85
7 a kohta (uusi)

7 a. korostaa, että elinten luovutuksessa ja siirrossa huomio kiinnittyy periaatteessa eri 
asiaan kuin verenluovutuksessa tai esimerkiksi solujen ja kudosten luotusuksessa, 
koska veren, solujen ja kudosten luovutukseen liittyy riskien vähentäminen ja 
torjuminen, mutta elinten luovutuksessa ja siirrossa riski kohdistuu yksittäiseen 
potilaaseen; korostaa vielä, että kaikkien laatua ja turvallisuutta koskevien EU:n 
aloitteiden olisi oltava laatu- ja turvallisuusaloitteita, jotka toteutetaan vain siirron 
jälkeisten tulosten perusteella;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 86
7 a kohta (uusi)

7 a. kehottaa komissiota edistämään nykyisiä hoitoja, joilla helpotetaan ja parannetaan 
elinsiirtoa tarvitsevien henkilöiden elämänlaatua;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 87
8 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 88
8 kohta

8. huomauttaa, että elimistä vallitseva pula ja elimillä käytävä kauppa ovat yhteydessä 
toisiinsa; korostaa, että kaikenlainen elinten kaupallinen hyödyntäminen (poistetaan)
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on epäeettistä ja vastoin kaikkein yksinkertaisimpia inhimillisiä arvoja; se myös
rikkoo ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevaa yleissopimusta ja on kielletty 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 89
8 kohta

8. huomauttaa, että elimistä vallitseva pula ja elimillä käytävä kauppa ovat yhteydessä 
toisiinsa; korostaa, että kaikenlainen elinten kaupallinen hyödyntäminen (poistetaan)
on epäeettistä, vastoin kaikkein yksinkertaisimpia inhimillisiä arvoja, rikkoo 
ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevaa yleissopimusta ja on kielletty Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 90
8 kohta

8. huomauttaa, että elimistä vallitseva pula ja elimillä käytävä kauppa ovat yhteydessä 
toisiinsa; korostaa, että kaikenlainen elinten kaupallinen hyödyntäminen (poistetaan)
on epäeettistä, vastoin kaikkein yksinkertaisimpia inhimillisiä arvoja, rikkoo 
ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevaa yleissopimusta ja on kielletty Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 91
8 kohta

8. huomauttaa, että elimistä vallitseva pula ja elimillä käytävä kauppa ovat yhteydessä 
toisiinsa; korostaa, että kaikenlainen elinten kaupallinen hyödyntäminen (poistetaan)
on epäeettistä, vastoin kaikkein yksinkertaisimpia inhimillisiä arvoja, rikkoo 
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ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevaa yleissopimusta ja on kielletty Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 92
8 kohta

8. huomauttaa, että elimistä vallitseva pula ja elimillä käytävä laiton kauppa ovat 
yhteydessä toisiinsa; korostaa, että kaikenlainen elinten kaupallinen hyödyntäminen, 
joka epää tasavertaiset mahdollisuudet saada elinsiirto, on epäeettistä, vastoin kaikkein 
yksinkertaisimpia inhimillisiä arvoja, rikkoo ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä 
koskevaa yleissopimusta ja on kielletty Euroopan unionin perusoikeuskirjan 3 artiklan 
2 kohdan mukaisesti;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis ja Miroslav 
Mikolášik

Tarkistus 93
8 a kohta (uusi)

8 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään toimiin ”elinsiirtomatkailun” 
torjumiseksi vaihtamalla jonotuslistoihin rekisteröitymistietoja nykyisten 
elinsiirtojärjestöjen välillä moninkertaisen rekisteröitymisen välttämiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 94
9 kohta

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään toimiin siirtoelinmatkailun 
estämiseksi, myös laatimaan ohjeita köyhimpien ja haavoittuvimmassa asemassa 
olevien luovuttajien suojelemiseksi, jotta nämä eivät joutuisi elinkaupan uhreiksi, sekä 
hyväksymään toimia, jotka lisäävät laillisesti hankittujen elinten saatavuutta; kehottaa 
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komissiota ja jäsenvaltioita etsimään ratkaisuja EU:n kansalaisille, jotka ovat 
saaneet laittoman elinsiirron yhteisössä tai sen ulkopuolella; pyytää komissiota 
edistämään vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen välityksellä yhteistä 
lähestymistapaa, jotta voidaan koota tietoa elinkauppaa koskevasta kansallisesta 
lainsäädännöstä, ja kartoittamaan suurimmat ongelmat ja mahdolliset ratkaisut; 
huomauttaa, että tätä varten on perustettava järjestelmä, joka takaa rajojen yli 
kulkevien ihmisestä peräisin olevien aineiden jäljitettävyyden ja luotettavuuden; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 95
9 kohta

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään toimiin siirtoelinmatkailun 
estämiseksi, myös laatimaan ohjeita köyhimpien ja haavoittuvimmassa asemassa 
olevien luovuttajien suojelemiseksi, jotta nämä eivät joutuisi elinkaupan uhreiksi, sekä 
hyväksymään toimia, jotka lisäävät laillisesti hankittujen elinten saatavuutta; pyytää 
komissiota edistämään vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen välityksellä 
yhteistä lähestymistapaa, jotta voidaan koota tietoa elinkauppaa koskevasta 
kansallisesta lainsäädännöstä, ja kartoittamaan suurimmat ongelmat ja mahdolliset 
ratkaisut; huomauttaa, että tätä varten on perustettava järjestelmä, joka takaa 
(poistetaan) ihmisestä peräisin olevien aineiden jäljitettävyyden ja luotettavuuden; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Alojz Peterle

Tarkistus 96
9 kohta

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään toimiin siirtoelinmatkailun 
estämiseksi, myös laatimaan ohjeita köyhimpien ja haavoittuvimmassa asemassa 
olevien luovuttajien suojelemiseksi, jotta nämä eivät joutuisi elinkaupan uhreiksi, sekä 
hyväksymään toimia, jotka lisäävät laillisesti hankittujen elinten saatavuutta; pyytää 
komissiota edistämään vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen välityksellä 
yhteistä lähestymistapaa, jotta voidaan koota tietoa elinkauppaa koskevasta 
kansallisesta lainsäädännöstä, ja kartoittamaan suurimmat ongelmat ja mahdolliset 
ratkaisut; huomauttaa, että tätä varten on perustettava järjestelmä, joka takaa rajojen 
yli kulkevien ihmisestä peräisin olevien lääketieteellisiin tarkoituksiin varattujen
aineiden jäljitettävyyden ja luotettavuuden; 
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Or. sl

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 97
9 a kohta (uusi)

9 a. kehottaa jäsenvaltioita luomaan kaikista siirretyistä elimistä kansalliset rekisterit, 
joissa on elinten poistamisen ja siirron päivämäärä ja paikka sekä mahdollinen 
kuljetus laittoman elinkaupan tai yhteisössä tai sen ulkopuolella tapahtuvien 
laittomien elinsiirtojen torjumiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 98
9 a kohta (uusi)

9 a. pahoittelee sitä, ettei Europol tehnyt tutkimusta elinkaupasta, koska se väitti, ettei 
ollut löytänyt tapauksia EU:sta; päättelee, että tämä on seurausta pinnallisesta 
työskentelystä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 99
10 kohta

10. pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että luovuttajan ja vastaanottajan anonyymiutta 
kunnioitetaan;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 100
10 kohta

10. kannattaa toimia elävien luovuttajien suojelemiseksi lääketieteellisestä, 
psykologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta ja sen varmistamiseksi, että elimen 
luovuttaminen tapahtuu pyyteettömästi ja vapaaehtoisesti, eikä siitä suoriteta muuta 
maksua kuin luovutuksesta aiheutuneiden kulujen ja vaivan kattamiseen riittävä 
korvaus; kehottaa jäsenvaltioita määrittämään ehdot korvauksen myöntämiselle;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 101
10 kohta

10. kannattaa toimia luovuttajien suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että elimen 
luovuttaminen tapahtuu pyyteettömästi ja vapaaehtoisesti, eikä siitä suoriteta muuta 
maksua kuin luovutuksesta aiheutuneiden perusteltujen matkakulujen sekä 
tulonmenetysten ja lastenhoitokustannusten kattamiseen riittävä korvaus; kehottaa 
jäsenvaltioita määrittämään ehdot korvauksen myöntämiselle;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 102
10 kohta

10. kannattaa toimia luovuttajien suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että elimen 
luovuttaminen tapahtuu pyyteettömästi ja vapaaehtoisesti, eikä siitä suoriteta muuta 
maksua kuin luovutuksesta aiheutuneiden kulujen ja vaivan kattamiseen riittävä 
korvaus, ja sen varmistamiseksi, että kuolleiden luovuttajien ja elävien luovuttajien 
anonyymius säilytetään niiden luovuttajien osalta, joilla ei ole geneettisiä tai 
tunteellisia suhteita vastaanottajaan; kehottaa jäsenvaltioita määrittämään ehdot 
korvauksen myöntämiselle;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 103
10 kohta

10. kannattaa toimia luovuttajien suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että elimen 
luovuttaminen tapahtuu pyyteettömästi ja vapaaehtoisesti, anonyymisti ja palkkiotta
eikä siitä suoriteta muuta maksua kuin luovutuksesta aiheutuneiden kulujen ja vaivan 
kattamiseen riittävä korvaus; kehottaa jäsenvaltioita määrittämään ehdot korvauksen 
myöntämiselle;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Berlinguer

Tarkistus 104
10 kohta

10. kannattaa toimia luovuttajien suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että elimen 
luovuttaminen tapahtuu pyyteettömästi ja vapaaehtoisesti, eikä siitä suoriteta muuta 
maksua kuin luovutuksesta aiheutuneiden kulujen ja vaivan kattamiseen riittävä 
korvaus; kehottaa jäsenvaltioita määrittämään ehdot korvauksen myöntämiselle, 
vaikka se ei saisi olla vahingonkorvausta, ja sulkemaan pois suorat maksut 
luovuttajan ja vastaanottajan välillä;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 105
10 kohta

10. kannattaa toimia luovuttajien suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että elimen 
luovuttaminen tapahtuu pyyteettömästi ja vapaaehtoisesti, eikä siitä suoriteta muuta 
maksua kuin luovutuksesta aiheutuneiden kulujen ja vaivan kattamiseen riittävä 
korvaus; kehottaa jäsenvaltioita määrittämään ehdot korvauksen myöntämiselle, joilla 
varmistetaan se, että luovutukset säilyvät ehdottomasti epäkaupallisina;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta

Tarkistus 106
10 a kohta (uusi)

10 a. kehottaa eläviltä luovuttajilta saatavien elinten yhteydessä antamaan asianmukaista 
lääketieteellistä, psykologista ja teknistä tukea, kehittämään kliinisen 
valvontajärjestelmän vastaanottajien ja luovuttajien terveydentilasta sekä tekemään 
sopivia järjestelyjä jotta luovuttajat ja mahdollisesti heidän perheensä voi asua 
sairaalassa koko tärkeän leikkauksen jälkeisen toipumisajan;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert Van Nistelrooij ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 107
-11 otsikko (uusi)

-11. ELINSIIRTOJÄRJESTELMIEN TEHOKKUUS JA NIIHIN PÄÄSY 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 108
11 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert Van Nistelrooij ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 109
11 kohta

11. panee merkille, että vaikka elinsiirtoa koskevien toimien rekisteröinti on nykyään 
pakollista useissa jäsenvaltioissa ja lisäksi on olemassa joitakin vapaaehtoisia 
rekistereitä (poistetaan); suosittelee voimakkaasti, että perustetaan kansallisia
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seurantarekistereitä elävistä luovuttajista ja seurantarekistereitä elinsiirtopotilaista; 
korostaa, että EU:n jäsenvaltioiden tietojen verrannollisuus on tärkeää;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 110
11 kohta

11. panee merkille, että vaikka elinsiirtojen rekisteröinti on nykyään pakollista useissa 
jäsenvaltioissa ja lisäksi on olemassa joitakin vapaaehtoisia rekistereitä, kattavaa 
järjestelmää, jonka avulla voitaisiin kerätä tietoja erityyppisistä siirroista ja niiden 
tuloksista, ei ole olemassa; tukee voimakkaasti paitsi kansallisten ja kansainvälisten 
rekistereiden perustamista elävistä luovuttajista myös seurantarekisterien 
perustamista luovuttajista ja seurantarekisterien perustamista elinsiirtopotilaista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 111
11 kohta

11. panee merkille, että vaikka elinsiirtojen rekisteröinti on nykyään pakollista useissa 
jäsenvaltioissa ja lisäksi on olemassa joitakin vapaaehtoisia rekistereitä, kattavaa 
järjestelmää, jonka avulla voitaisiin kerätä tietoja erityyppisistä siirroista ja niiden 
tuloksista, ei ole olemassa; tukee voimakkaasti paitsi elinsiirtomenettelyjä koskevien 
kansallisten rekistereiden perustamista myös elinsiirtoleikkauksen käyneiden 
potilaiden edistymistä koskevan rekisterin perustamista;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Daciana Octavia Sârbu

Tarkistus 112
11 kohta

11. panee merkille, että vaikka elinsiirtojen rekisteröinti on nykyään pakollista useissa 
jäsenvaltioissa ja lisäksi on olemassa joitakin vapaaehtoisia rekistereitä, kattavaa 
järjestelmää, jonka avulla voitaisiin kerätä tietoja erityyppisistä siirroista ja niiden 
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tuloksista, ei ole olemassa; tukee voimakkaasti paitsi kansallisten rekistereiden 
perustamista elävistä luovuttajista myös siirron jälkeisiä tietoja sisältävän rekisterin 
perustamista ja katsoo, että rekisteriä on päivitettävä säännöllisesti;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis, Frieda Brepoels, Miroslav Mikolášik ja Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 113
11 a kohta (uusi)

11 a. pyytää komissiota suosittelemaan jäsenvaltioille tiettyjä suuntaviivoja 
rekisteröinnistä sen varmistamiseksi, että rekisteröity henkilö antaa tiettyjä tietoja 
terveydellisestä taustastaan, ja luovuttajan elinten laadun ja turvallisuuden 
varmistamiseksi, koska rekisteröinti ei tarkoita vain pelkkää nimen rekisteröintiä, 
vaan sillä on seurauksia sekä luovuttajalle että vastaanottajalle; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta

Tarkistus 114
11 a kohta (uusi)

11 a. kehottaa komissiota perustamaan EU:hun koordinointikeskuksen, jonka tehtävänä 
on paikallistaa nopeasti elimiä, erityisesti kaikkein vaikeimmille siirtopotilaille 
(esimerkiksi hyperimmuuneille potilaille, potilaille, joilla on harvinaisia 
antigeenejä, potilaille, joilla on akuutteja verisuonisairauksia jne.), sekä vaihtaa 
tietoja ja hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät tällaisiin potilaisiin;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 115
12 kohta

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 116
12 kohta

12. kehottaa komissiota helpottamaan elinluovutuksen ja -siirron yhteydessä tapahtuvan 
elimen luovutuksen turvallisuuden, laadun ja tehokkuuden hallinnoimista koskevien 
tärkeimpien teknisten ja eettisten vähimmäisvaatimusten kehittämistä, joita 
jäsenvaltiot voivat käyttää mallina; pyytää komissiota luomaan EU:n mekanismin, 
joka edistäisi jäsenvaltioiden koordinointitoimia elinten luovutuksen ja elinsiirtojen 
yhteydessä; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Alojz Peterle

Tarkistus 117
12 kohta

12. kehottaa komissiota helpottamaan elinsiirtoihin käytettävien ihmisten ruumiinosien
turvallisuuden, laadun ja tehokkuuden hallinnoimista koskevien tärkeimpien teknisten 
ja eettisten vähimmäisvaatimusten kehittämistä, joita jäsenvaltiot voivat käyttää 
mallina; pyytää komissiota luomaan EU:n mekanismin, joka edistäisi jäsenvaltioiden 
koordinointitoimia elinten luovutuksen ja elinsiirtojen yhteydessä; 

Or. sl

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert van 
Nistelrooij, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 118
13 kohta

13. katsoo, että jäsenvaltioiden yhteistyöstä, mitä ei korosteta riittävästi komission 
tiedonannossa, olisi hyötyä myös EU:n jäsenvaltioiden välisen elinten jakamisen 
mahdollisesti synnyttämän arvon muodossa monina lääketieteellisinä ja teknisinä 
mahdollisuuksina; korostaa kansainvälisten järjestelmien, kuten Eurotransplantin 
ja Scandiatransplantin, hyviä tuloksia; uskoo, että elinten jakamisesta voi olla 
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erityisen paljon apua etenkin silloin, kun on kyse vaikeista siirtoprosesseista 
(esimerkiksi erittäin herkkien tai kiireellisten potilaiden tapauksissa); 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 119
13 kohta

13. katsoo, että jäsenvaltioiden yhteistyöstä, mitä ei korosteta riittävästi komission 
tiedonannossa, olisi hyötyä myös EU:n jäsenvaltioiden välisen elinten jakamisen 
mahdollisesti synnyttämän arvon muodossa ottaen huomioon vaihdon 
maantieteelliset rajoitukset ja mahdolliset vaikutukset elinten elinkelpoisuuden; 
uskoo, että elinten jakamisesta voi olla erityisen paljon apua etenkin silloin, kun on 
kyse potilaista, joilla on erityinen sairaus ja joille on vaikeaa löytää sopiva 
luovuttaja;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 120
13 kohta

13. katsoo, että jäsenvaltioiden yhteistyöstä, mitä ei korosteta riittävästi komission 
tiedonannossa, olisi hyötyä myös EU:n jäsenvaltioiden välisen elinten jakamisen 
mahdollisesti synnyttämän arvon muodossa lääketieteellisinä ja teknisinä 
mahdollisuuksina; uskoo, että elinten jakamisesta voi olla erityisen paljon apua 
etenkin silloin, kun on kyse vaikeista siirtoprosesseista;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Lambert Van Nistelrooij ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 121
13 a kohta (uusi)

13 a. kehottaa komissiota tekemään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tutkimuksen kaikista 
elinsiirtoa koskevista asioista jäsenvaltioiden muille kuin EU:n kansalaisille ja 
kehittämään käytännesäännöt ja ehdot, joiden mukaan kuolleiden EU:n 
kansalaisten luovuttamia elimiä voidaan antaa muille kuin EU:n kansalaisille; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 122
14 kohta

14. tunnustaa, että on olennaisen tärkeää varmistaa elinten luovuttamisen ja elinsiirtojen 
laatu ja turvallisuus; huomauttaa, että tämä vähentää siirrosta aiheutuvia riskejä ja 
vähentää tämän vuoksi kielteisiä vaikutuksia; tunnustaa, että laatua ja turvallisuutta 
koskevat toimet voisivat vaikuttaa elinten saatavuuteen ja päinvastoin; pyytää 
komissiota auttamaan jäsenvaltioita kehittämään valmiuksiaan laatia kansallisia 
säädöksiä ja sääntelykehys laadun ja turvallisuuden parantamiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 123
14 kohta

14. tunnustaa, että on olennaisen tärkeää parantaa elinten luovuttamisen ja elinsiirtojen 
laatua ja turvallisuutta; huomauttaa, että tämä vähentää siirrosta aiheutuvia riskejä ja 
vähentää tämän vuoksi kielteisiä vaikutuksia; tunnustaa, että laatua ja turvallisuutta 
koskevat toimet voisivat vaikuttaa elinten saatavuuteen ja päinvastoin; pyytää 
komissiota auttamaan jäsenvaltioita kehittämään valmiuksiaan laatia kansallisia 
säädöksiä ja sääntelykehys laadun ja turvallisuuden parantamiseksi niin, ettei sillä ole 
kielteistä vaikutusta siirtoelinten saatavuuteen;

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik ja Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 124
15 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 125
15 kohta

15. suosittelee, että kaikkien sairaaloiden, joissa on teho-osasto, olisi voitava käynnistää 
luovutusprosessi, ja jonkun henkilöstön keskeisistä jäsenistä olisi vastattava 
prosessista, ja olisi kehitettävä ennakoiva luovuttajan paikallistamista koskeva 
ohjelma; huomauttaa, että kaikissa sairaaloissa, jotka osallistuvat luovutusprosessiin,
olisi otettava käyttöön jatkuvia laadun parantamista koskevia ohjelmia, joiden 
toteuttamisesta vastaavat tehohoidon asiantuntijat ja elinsiirtokoordinaattorit; 

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 126
15 kohta

15. huomauttaa, että kaikissa sairaaloissa, joissa voidaan luovuttaa tai siirtää elimiä, olisi 
otettava käyttöön laadun parantamista koskevia ohjelmia, joiden toteuttamisesta 
vastaavat tehohoidon asiantuntijat ja elinsiirtokoordinaattorit, ja olisi nimitettävä 
elinluovutuksista vastaava henkilö;

Or. hu
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 127
16 kohta

16. korostaa, että terveydenhoitoalan ammattilaisten ja vastaavien viranomaisten toimiva 
yhteistyö on välttämätöntä ja synnyttää lisäarvoa; pyytää komissiota helpottamaan 
kansallisten elinsiirtojärjestöjen liittoutumista yhteen jäsenvaltioissa, jotta nämä voivat 
tehdä yhteistyötä lainsäädäntöä koskevalla sekä eettisellä ja teknisellä tasolla; 
myöntää, että elinsiirtolääketieteen alalla tulee tilanteita, joihin ei pystytä vastaamaan 
asianmukaisesti jäsenvaltioissa, joissa luovuttajia on rajallinen määrä; uskoo, että 
Euroopan tason yhteistyöstä voisi olla selkeää hyötyä erityisesti pienille 
jäsenvaltioille;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 128
16 a kohta (uusi)

16 a. vaatii nykyisten kansallisten järjestelmien täydennykseksi eurooppalaista 
luovutuskorttia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis, Frieda Brepoels, Peter Liese, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 129
17 kohta

17. katsoo, että elinten saatavuuden ja turvallisuuden edistämiseksi tarvittaisiin 
kansainvälistä yhteistyötä ja että sitä voivat edistää yleiset säännöt parhaista 
lääketieteellisistä käytännöistä, diagnostisista tekniikoista ja säilytyksestä; kehottaa 
jäsenvaltiota edistämään kyseistä yhteistyötä aktiivisesti sekä soveltamaan kyseistä 
yleisten sääntöjen järjestelmää;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 130
17 kohta

17. katsoo, että elinten luovuttamisen edistämiseksi tarvittaisiin kansainvälistä yhteistyötä, 
jotta luovuttajia saataisiin mahdollisimman paljon ja jotta kaikilla olisi tasavertaiset 
mahdollisuudet saada elinsiirto; kehottaa jäsenvaltiota edistämään kyseistä yhteistyötä 
aktiivisesti, jotta kansalaisten mahdollisuudet saada kyseistä hoitoa paranisivat; 
kehottaa jäsenvaltioita kehittämään käytännesääntöjä, jotka sisältävät säännöt ja 
ehdot, joiden mukaan kuolleiden EU:n kansalaisten elimiä voidaan antaa muille 
kuin EU:n kansalaisille;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert Van Nistelrooij ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 131
-18 otsikko (uusi)

-18. KANSALAISTEN TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 132
18 kohta

18. muistuttaa, että elinten luovutusta ja siirtoa koskevien tietojen olisi oltava avoimia, 
riippumattomia ja muita kuin ohjeellisia ja niissä olisi käsiteltävä koko 
elinluovutusta, eli luovutukseen voi sisältyä monen elimen luovutus sekä kudoksen 
luovuttamista, mutta niissä voidaan käsitellä myös pelkoja ja mahdollista 
väärinkäyttöä;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 133
18 kohta

18. korostaa, että on tärkeää lisätä kansalaisten tietoisuutta elinten luovutuksesta ja 
elinsiirroista, koska tämä voi helpottaa luovuttajien löytämistä ja näin parantaa elinten 
saatavuutta; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja kansalaisyhteiskuntaa edistämään 
rakenteellisesti tiedotusta elinten luovutuksesta, erityisesti kouluissa; ehdottaa 
tunnettujen henkilöiden (esimerkiksi urheilijoiden) ja koulutuspakettien 
käyttämistä; suosittelee myös puhelinpalvelun perustamista jäsenvaltioihin 
kansalaisten ja tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaamista varten; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 134
18 kohta

18. korostaa, että on tärkeää lisätä kansalaisten tietoisuutta elinten luovutuksesta ja 
elinsiirroista, kampanjoilla sekä selkeällä, riippumattomalla, objektiivisella ja 
puolueettomalla tiedolla, koska tämä voi helpottaa luovuttajien löytämistä ja näin 
parantaa elinten saatavuutta; kehottaa harkitsemaan mahdollisuutta edistää ajatusta 
elinten luovuttamisesta (poistetaan) eri väestöryhmien (esimerkiksi opiskelijoiden, 
teini-ikäisten ja nuorten aikuisten) keskuudessa; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 135
18 kohta

18. korostaa, että on tärkeää lisätä kansalaisten tietoisuutta elinten luovutuksesta ja 
elinsiirroista, koska tämä voi helpottaa luovuttajien löytämistä ja vähentää 
luovutuksesta kieltäytymisiä ja näin lisätä elinten saatavuutta; korostaa, että ajatusta 
elinten luovuttamisesta olisi edistettävä eri väestöryhmien (esimerkiksi opiskelijoiden, 
teini-ikäisten, nuorten aikuisten ja vähemmistöjen) keskuudessa ja että sellaisten 
erityisten ammattien harjoittajien kouluttamista, jotka eivät suoraan osallistu 
prosessiin (tuomarit, patologit ja toimittajat) olisi helpotettava; 
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Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 136
18 kohta

18. korostaa, että on tärkeää lisätä kansalaisten tietoisuutta elinten luovutuksesta ja 
elinsiirroista, koska tämä voi helpottaa luovuttajien löytämistä ja näin parantaa elinten 
saatavuutta; korostaa, että tietoa elinten luovuttamisesta olisi annettava kunnioittaen 
yksilöiden vapaata tahtoa ja käyttämättä hyväksi alaikäisiä henkilöitä; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott

Tarkistus 137
18 kohta

18. korostaa, että on tärkeää lisätä kansalaisten tietoisuutta elinten luovutuksesta ja 
elinsiirroista, koska tämä voi helpottaa luovuttajien löytämistä ja näin parantaa elinten 
saatavuutta; korostaa, että ajatusta elinten luovuttamisesta olisi edistettävä eri 
väestöryhmien erityisesti opiskelijoiden, teini-ikäisten ja nuorten aikuisten sekä 
etnisten ja uskontoon perustuvien ryhmien keskuudessa;  

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 138
18 kohta

18. korostaa, että on tärkeää lisätä kansalaisten tietoisuutta elinten luovutuksen ja 
elinsiirtojen tarpeellisuudesta, ja tukee tämän alan kansallisia tiedotuskampanjoita, 
koska ne voivat helpottaa luovuttajien löytämistä ja näin parantaa elinten saatavuutta; 
korostaa, että ajatusta elinten luovuttamisesta olisi edistettävä eri väestöryhmien 
(esimerkiksi opiskelijoiden, teini-ikäisten ja nuorten aikuisten) keskuudessa; 

Or. nl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 139
18 a kohta (uusi)

18 a. korostaa, että kunnioitettava tahtoa luovuttaa tai olla luovuttamatta ja että 
elinluovutusta on pidettävä lahjana yhdeltä ihmiseltä toiselle; huomauttaa, että 
tämän on näyttävä käytetyssä kielessä ja on vältettävä taloudellisia termejä, jotka 
viittaavat siihen, että elimiä voidaan kohdella sisämarkkinoiden hyödykkeenä; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert Van Nistelrooij ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 140
18 b kohta (uusi)

18 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään maailman luovuttajapäivää (World 
Donor Day) ja suosittelemaan toimia, joilla korostetaan hyviä tuloksia ja 
elinsiirtojen merkitystä; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 141
19 kohta

19. on vakuuttunut, että kansalaisten parempi tiedottaminen myös alue- ja paikallistasolla 
olisi erittäin tehokas keino parantaa elinten saatavuutta; kehottaa komissiota, 
jäsenvaltioita ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, kirkkoja sekä uskonnollisia 
yhteisöjä osallistumaan ponnistuksiin kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi elinten 
luovuttamisen mahdollisuudesta ja ottamaan tässä yhteydessä huomioon kunkin 
jäsenvaltion kulttuuriset erityispiirteet; tunnustaa, että on tärkeää parantaa 
terveydenhoitoalan ammattilaisten viestintätaitoja esimerkiksi siten, että laaditaan 
tiedottamista koskevia ohjeita; katsoo, että asiantuntijoiden on suhtauduttava 
ammattitaitoisesti tiedotukseen ja tuettava sitä; katsoo, että on kiinnitettävä erityistä 
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huomiota sekä viestin sisältöön että parhaisiin keinoihin käsitellä kaikkein 
kiistanalaisimpia aiheita;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Daciana Octavia Sârbu

Tarkistus 142
19 kohta

19. on vakuuttunut, että kansalaisten parempi tiedottaminen myös alue- ja paikallistasolla 
olisi erittäin tehokas keino parantaa elinten saatavuutta; kehottaa komissiota, 
jäsenvaltioita ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä osallistumaan ponnistuksiin 
kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi elinten luovuttamisen mahdollisuudesta ja 
ottamaan tässä yhteydessä huomioon kunkin jäsenvaltion kulttuuriset erityispiirteet; 
tunnustaa, että on tärkeää parantaa terveydenhoitoalan ammattilaisten viestintätaitoja 
esimerkiksi siten, että laaditaan tiedottamista koskevia ohjeita; korostaa tärkeää 
tehtävää, joka rekisteröidyillä luovuttajilla on elinten luovuttamisen edistämisessä, 
kun nämä saavat perheenjäsenet ja ystävät ryhtymään itse luovuttajiksi; katsoo, että 
asiantuntijoiden on suhtauduttava ammattitaitoisesti tiedotukseen ja tuettava sitä; 
katsoo, että on kiinnitettävä erityistä huomiota sekä viestin sisältöön että parhaisiin 
keinoihin käsitellä kaikkein kiistanalaisimpia aiheita;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert Van 
Nistelrooij ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 143
19 kohta

19. on vakuuttunut, että kansalaisten parempi tiedottaminen myös alue- ja paikallistasolla 
olisi erittäin tehokas keino parantaa elinten saatavuutta; kehottaa komissiota, 
jäsenvaltioita ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä osallistumaan ponnistuksiin 
kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi elinten luovuttamisen mahdollisuudesta ja 
ottamaan tässä yhteydessä huomioon kunkin jäsenvaltion kulttuuriset erityispiirteet; 
tunnustaa, että on tärkeää parantaa terveydenhoitoalan ammattilaisten viestintätaitoja 
esimerkiksi siten, että laaditaan tiedottamista koskevia ohjeita; katsoo, että 
asiantuntijoiden on suhtauduttava ammattitaitoisesti tiedotukseen ja tuettava sitä; 
katsoo, että on kiinnitettävä erityistä huomiota sekä viestin sisältöön että parhaisiin 
keinoihin käsitellä kaikkein kiistanalaisimpia aiheita; korostaa säännöllisten 
tiedotustilaisuuksien merkitystä elinsiirtojen hyvistä tuloksista ja tärkeydestä 
tiedotettaessa; 
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 144

20 kohta

20. pyytää komissiota tukemaan elinten luovuttamista ja elinsiirtoja koskevaa tutkimusta 
yli kansallisten rajojen, jotta voidaan selvittää, miten etninen alkuperä, alkuperämaa, 
uskonto, koulutustaso sekä sosioekonominen asema vaikuttavat elinten luovuttamista 
koskeviin päätöksiin; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tiedottamaan nopeasti 
tutkimuksen tuloksista, jotta voidaan välittää tietoa kansalaisille ja muuttaa 
harhakäsityksiä; kiinnittää huomiota siihen, että on levitettävä luovutuskulttuuria 
muiden maiden kansalaisille, joilla on erilainen uskonnollinen ja kulttuurinen 
tausta kehittämällä kohdennettua mainontaa ja tiedotuskampanjoita; 

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 145
20 kohta

20. pyytää komissiota tukemaan elinten luovuttamista ja elinsiirtoja koskevaa tutkimusta 
yli kansallisten rajojen, jotta voidaan selvittää, miten etninen alkuperä, alkuperämaa, 
uskonto, koulutustaso sekä sosioekonominen asema vaikuttavat elinten luovuttamista 
koskeviin päätöksiin; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tiedottamaan nopeasti 
tutkimuksen tuloksista, jotta voidaan välittää tietoa kansalaisille ja muuttaa 
harhakäsityksiä; korostaa sen merkitystä, että käytetään kyseisiä tuloksia 
erityisryhmille suunnatuissa kampanjoissa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 146
20 a kohta (uusi)

20 a. kannattaa sellaisen elinsiirtopuhelinpalvelun perustamista, jolla on yksi 24 tuntia 
vuorokaudessa toimiva puhelinnumero, jossa asianmukaisesti koulutetut ja 
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kokeneet ammattilaiset vastaavat ja antavat asiaankuuluvaa ja täsmällistä tietoa 
(lääketieteellistä, oikeudellista) nopeasti kaikille toimijoille;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta

Tarkistus 147
20 a kohta (uusi)

20 a. vaatii osoittamaan erityisrahoitusta pk-yrityksille bioteknologisen, erityisesti 
kudossiirtoja ja soluviljelyä koskevan tutkimuksen tulosten tukemiseksi ja 
levittämiseksi, jotta vahingoittuneita elimiä voidaan korjata;

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 148
-21 otsikko (uusi)

-21. LAADUN JA TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis, Frieda Brepoels, Peter Liese, Miroslav 
Mikolášik, Lambert Van Nistelrooij ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 149
-21 a kohta (uusi)

-21 a. kehottaa komissiota osoittamaan seitsemännessä puiteohjelmassa määrärahoja 
tutkimukseen paremmista ja herkemmistä diagnoositekniikoista, jotka paljastavat 
sairauksia kuten HIV:n/Aidsin, hepatiitin ja muita varhain ja tehokkaasti, koska 
elinsiirtojen yksi tärkeä näkökohta on varmistaa, ettei luovuttajien elimissä ole 
haittatekijöitä ja -aineita; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert Van 
Nistelrooij, Miroslav Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 150
21 kohta

21. tunnustaa, että elinsiirtojen ja elinluovutusten lopputuloksia olisi seurattava ja 
arvioitava; korostaa, että tulosten parhaan mahdollisen verrattavuuden
aikaansaamiseksi olisi edistettävä tietojen analysoinnin yhteisiä menetelmiä kaikissa 
jäsenvaltioissa;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 151
21 kohta

21. tunnustaa, että elinsiirtojen lopputuloksia olisi seurattava ja arvioitava; korostaa, että 
parhaiden mahdollisten tulosten saamiseksi olisi edistettävä yhteisiä menetelmiä 
kaikissa jäsenvaltioissa niiden nykyään käyttämien parhaiden käytäntöjen 
perusteella;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 152
21 kohta

21. tunnustaa, että elinsiirtojen lopputuloksia olisi seurattava ja arvioitava; korostaa, että 
kaikissa maissa vertailukelpoisten tulosten saamiseksi olisi edistettävä yhteisiä 
menetelmiä kaikissa jäsenvaltioissa;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 153
21 a kohta (uusi)

21 a. pyytää jäsenvaltioita lisäämään elinsiirtopotilaiden seurantakertoja yhdeksästä 
kahteentoista kuukauteen, useaan vuoteen ja mieluummin niin pitkään kuin potilas 
elää ja siirretty elin vielä toimii;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 154
-22 otsikko (uusi)

-22. ELINKAUPPA



AM\707703FI.doc 53/54 PE400.651v02-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 155
-22 a kohta (uusi)

-22 a. huomauttaa, että elinpulan ja elinkaupan välillä on yhteys; elinkauppa heikentää 
järjestelmän uskottavuutta mahdollisten vapaaehtoisten ja ilman maksua toimivien 
luovuttajien suuntaan; korostaa, että elinten kaupallinen käyttö, jossa kielletään 
tasaveroinen pääsy elinsiirtoon, on epäeettinen; korostaa, että elinten 
lahjoittaminen taloudellisista syistä alentaa elimen lahjana pelkäksi hyödykkeeksi; 
katsoo, että tämä rikkoo ihmisarvoa ja on kiellettävä; ihmisruumiin 
epäkaupallisuuden periaate todetaan EU:n perusoikeuskirjan 3 artiklan 2 kohdassa 
ja ihmisoikeussopimuksen 12 artiklassa; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 156
-22 b kohta (uusi)

-22 b. katsoo, että maailman köyhillä alueilla tapahtuvan elinkaupan torjumiseksi on
otettava käyttöön pitkän aikavälin strategia tällaisen käytännön taustalla olevan 
sosiaalisen epätasa-arvon poistamiseksi; korostaa, että rahasta tapahtuvan elinten 
myynnin torjumiseksi (erityisesti kehitysmaissa) olisi otettava käyttöön 
jäljitysmekanismeja jotta kyseiset elimet eivät päädy Euroopan unioniin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 157
-22 c kohta (uusi)

-22 c. pyytää komissiota ja Europolia kehittämään elinkauppatapausten valvontaa; 
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 158
-22 d kohta (uusi)

-22 d. pyytää jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta vakuutusyhtiöt eivät 
korvaa laittomasta elinsiirrosta syntyneitä kustannuksia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 159
22 kohta

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, 
WHO:lle, Euroopan neuvostolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.

Or. en
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