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Pakeitimas 1
Anna Hedh

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi sveikatos apsauga yra 
visuomenės, kurioje nėra visiškos lygybės, 
dalis esama su lytimi susijusių skirtumų 
tokiose srityse kaip slaugymas, gydymas, 
priežiūra ir palaikymas,

Or. sv

Pakeitimas 2
Anna Hedh

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje1 teigiama, kad 
draudžiama bet kokia diskriminacija dėl
lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar 
socialinės kilmės (21 straipsnis) ir kad 
kiekvienas turi teisę naudotis profilaktine 
sveikatos apsauga ir teisę į gydymą ir kad 
turi būti užtikrinta aukšto lygio sveikatos 
apsauga (35 straipsnis),

Or. sv

Pakeitimas 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
1 dalis (nauja)

                                               
1 OL C 364, 2000 12 18, p. 1.
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Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pabrėžia, kad labai svarbu pripažinti 
vyrų ir moterų teisę turėti daugiau įtakos 
sprendžiant su jų sveikata ir priežiūra 
susijusius klausimus ir vaikų teisę į 
besąlygišką jų sveikatos apsaugą 
vadovaujantis bendraisiais universalumo, 
lygybės ir solidarumo principais;

Or. el

Pakeitimas 4
Anna Hedh

Nuomonės projektas
1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– 1. palankiai vertina Komisijos Baltąją 
knygą dėl sveikatos apsaugos, bet 
apgailestauja, kad jos pasiūlyme nėra 
lyčių aspekto integravimo analizės ir jis iš 
viso pamirštas, kai nagrinėjami principai, 
priemonės ir tikslai; ragina Komisiją į 
kiekvieną būsimos strategijos sritį aiškiai 
integruoti lyčių aspektą;

Or. sv

Pakeitimas 5
Anna Hedh

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– 1a. primena, kad reikia kaupti pagal 
socialinę ir biologinę lytį suskirstytus 
statistinius duomenis, kad būtų galima 
paaiškinti, įrodyti ir šalinti vyrų ir moterų 
skirtumus diagnozuojant, gydant ir 
skirstant sveikatos apsaugos išteklius; 
ragina Komisiją kartu su Lyčių lygybės 
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institutu rengti gaires ir sveikatos 
apsaugos rodiklius, skirtus atspindėti šio 
sektoriaus pagal socialinę ir biologinę lytį 
suskirstytus statistinius duomenis, nes 
daugelis valstybių narių to dar nedaro; 

Or. sv

Pakeitimas 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia poreikį įtraukti visuomenės 
sveikatos problemas į visas ES politikos 
sritis bei stiprinti lyčių aspekto integravimą 
į visuomenės sveikatos politiką;

1. pabrėžia poreikį įtraukti visuomenės 
sveikatos problemas į visas ES politikos 
sritis, įskaitant poreikį naudoti poveikio 
apskaičiavimo ir vertinimo priemones 
tam, kad ne tik pagerėtų informacijos 
kokybė ir supratimas, bet ir, patvirtinus 
ilgalaikę koncepciją, būtų veiksmingai 
sprendžiami su sveikata susiję klausimai 
Bendrijos lygmeniu; taip pat pabrėžia 
poreikį stiprinti lyčių aspekto integravimą į 
visuomenės sveikatos politiką;

Or. el

Pakeitimas 7
Anna Hedh

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia poreikį įtraukti visuomenės 
sveikatos problemas į visas ES politikos
sritis bei stiprinti lyčių aspekto 
integravimą į visuomenės sveikatos 
politiką;

1. pabrėžia, kad reikia užtikrinti aukštą 
visų atitinkamų ES politikos sričių 
sveikatos apsaugos lygį, kaip nurodyta 
Sutarties 152 straipsnyje, ir visada 
integruoti lyčių aspektą į visuomenės 
sveikatos politiką;

Or. sv
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Pakeitimas 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. kritiškai vertina tai, kad Komisija savo 
Baltojoje knygoje „Kartu sveikatos labui, 
2008–2013 m. ES strateginis požiūris“ 
nepakankamai atsižvelgia į lyčių aspekto 
integravimą;

Or. en

Pakeitimas 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad jei lyčių aspektas 
integruojamas, tada lengviau nustatyti ir 
paaiškinti skirtumus tarp moterų ir vyrų, 
berniukų ir mergaičių, ir parodyti, koks 
šių skirtumų poveikis sveikatos būklei, 
galimybei naudotis sveikatos apsaugos 
sistema ir bendravimui su šios sistemos 
darbuotojais;

Or. en

Pakeitimas 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. pabrėžia, kad paciento lytis – labai 
svarbus faktorius, nuo kurio priklauso 
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kaip gydytojas ir (arba) sveikatos 
apsaugos sistemos darbuotojai 
interpretuoja simptomus, nustato 
diagnozę ir gydo, net jeigu vyrų ir moterų 
simptomai tokie patys, ir nėra jokių 
biomedicininių duomenų, kuriais būtų 
galima paaiškinti šiuos neatitikimus;

Or. en

Pakeitimas 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją pagal Pasaulio sveikatos 
organizacijos rekomendaciją pateikti 
pranešimą dėl moterų ir vaikų sveikatos, 
kad būtų atkreiptas dėmesys į tikslines 
grupes ir atliktos analizės dėl paslaugų 
prieinamumo ir jų įtakos įvairioms 
socialinėms grupėms skirtinguose 
regionuose;

2. ragina Komisiją pagal Pasaulio sveikatos 
organizacijos rekomendaciją pateikti 
pranešimą dėl moterų ir vaikų sveikatos, 
kad būtų atliktos analizės dėl paslaugų 
prieinamumo ir jų įtakos įvairioms 
socialinėms grupėms skirtinguose 
regionuose atsižvelgiant į demografinius 
pokyčius ir su aplinka susijusius 
veiksnius;

Or. el

Pakeitimas 12
Eva-Britt Svensson

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

ragina Komisiją pagal Pasaulio sveikatos 
organizacijos rekomendaciją pateikti 
pranešimą dėl moterų ir vaikų sveikatos, 
kad būtų atkreiptas dėmesys į tikslines 
grupes ir atliktos analizės dėl paslaugų 
prieinamumo ir jų įtakos įvairioms 
socialinėms grupėms skirtinguose 
regionuose;

2. ragina Komisiją pagal Pasaulio sveikatos 
organizacijos rekomendaciją pateikti 
pranešimą dėl moterų ir vaikų sveikatos, 
kad būtų atkreiptas dėmesys į tikslines 
grupes ir atliktos analizės dėl paslaugų 
prieinamumo ir galimų sąnaudų ir jų 
įtakos įvairioms socialinėms grupėms 
skirtinguose regionuose;
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Or. sv

Pakeitimas 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. yra įsitikinęs, kad gera dirbančių 
asmenų, vyresnio amžiaus žmonių ir 
vaikų sveikata gali būti užtikrinama 
įgyjant žinių apie sveikatą ir pagrindinių 
su sveikatos apsauga susijusių gebėjimų, 
mokantis visą gyvenimą;

Or. el

Pakeitimas 14
Anna Hedh

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją ir valstybes nares, kai 
ateityje bus tvirtinama pagrindinių 
sveikatos apsaugos vertybių deklaracija, 
aiškiai įtraukti siekį mažinti vyrų ir 
moterų nelygybę sveikatos ir jos apsaugos 
srityje;

Or. sv

Pakeitimas 15
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina daugiau svarbos suteikti 
solidarumo klausimui, t. y. remti tas 
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moteris ir vyrus, mergaites ir berniukus, 
kurių sveikatos būklė prasta arba kurie 
yra neįgalūs; ragina Komisiją siūlyti dar 
kitų su šiuo klausimų susijusių priemonių 
ir įtraukti jas į savo sveikatos apsaugos 
strategiją;

Or. en

Pakeitimas 16
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad sveikata – tai visiško 
fizinio, psichinio ir socialinio gerbūvio 
būsena, o ne tai, kad nesergama ar 
nekenčiama nuo negalios;

Or. en

Pakeitimas 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. pabrėžia, kad reikia gerintii supratimą 
apie aplinkos faktorius, pavyzdžiui, oro 
užterštumą, kenksmingus chemikalus ir 
toksinius pesticidus, kurie daro įtaką 
moterų ir vyrų, mergaičių ir berniukų 
sveikatai; ragina Komisiją ir valstybes 
nares rengiant sveikatos apsaugos ir visa 
apimančios politikos strategijas labiau 
atsižvelgti į aplinkos faktorius, kad būtų 
užtikrintas aukštas sveikatos apsaugos 
lygis;

Or. en
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Pakeitimas 18
Anna Hedh

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia Komisijos ir valstybių narių 
dėmesį į JT vaiko teisių konvencijos 3 
straipsnį, pagal kurį įstatymų leidybos 
institucijos raginamos sutelkti didžiausią 
dėmesį į vaikų interesus, priimti reikiamą 
nuostatą dėl motinystės atostogų, 
atsižvelgiant į tai, kad maitinimas krūtimi 
daro didelį poveikį kūdikio protiniam ir 
fiziniam vystymuisi;

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimas 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia Komisijos ir valstybių narių 
dėmesį į JT vaiko teisių konvencijos 3 
straipsnį, pagal kurį įstatymų leidybos 
institucijos raginamos sutelkti didžiausią 
dėmesį į vaikų interesus, priimti reikiamą 
nuostatą dėl motinystės atostogų, 
atsižvelgiant į tai, kad maitinimas krūtimi 
daro didelį poveikį kūdikio protiniam ir 
fiziniam vystymuisi;

3. atkreipia Komisijos ir valstybių narių 
dėmesį į JT vaiko teisių konvencijos 3 
straipsnį, pagal kurį įstatymų leidybos 
institucijos raginamos sutelkti didžiausią 
dėmesį į vaikų interesus, priimti reikiamą 
nuostatą dėl galimybės naudotis sveikatos 
apsaugos ir priežiūros paslaugomis esant 
motinystės atostogose;

Or. el

Pakeitimas 20
Eva-Britt Svensson

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia Komisijos ir valstybių narių 
dėmesį į JT vaiko teisių konvencijos 3 
straipsnį, pagal kurį įstatymų leidybos 
institucijos raginamos sutelkti didžiausią 
dėmesį į vaikų interesus, priimti reikiamą 
nuostatą dėl motinystės atostogų, 
atsižvelgiant į tai, kad maitinimas krūtimi 
daro didelį poveikį kūdikio protiniam ir 
fiziniam vystymuisi;

3. atkreipia Komisijos ir valstybių narių 
dėmesį į JT vaiko teisių konvencijos 3 
straipsnį, pagal kurį įstatymų leidybos 
institucijos raginamos sutelkti didžiausią 
dėmesį į vaikų interesus, priimti reikiamą 
nuostatą dėl vaiko priežiūros atostogų;

Or. sv

Pakeitimas 21
Urszula Krupa

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia Komisijos ir valstybių narių 
dėmesį į JT vaiko teisių konvencijos 3 
straipsnį, pagal kurį įstatymų leidybos 
institucijos raginamos sutelkti didžiausią 
dėmesį į vaikų interesus, priimti reikiamą 
nuostatą dėl motinystės atostogų, 
atsižvelgiant į tai, kad maitinimas krūtimi 
daro didelį poveikį kūdikio protiniam ir 
fiziniam vystymuisi;

3. atkreipia Komisijos ir valstybių narių 
dėmesį į JT vaiko teisių konvencijos 3 
straipsnį, pagal kurį įstatymų leidybos 
institucijos raginamos sutelkti didžiausią 
dėmesį į vaikų interesus, priimti reikiamą 
nuostatą dėl motinystės atostogų, 
atsižvelgiant į tai, kad buvimas su motina, 
jos globa ir maitinimas krūtimi daro didelį 
poveikį kūdikio protiniam ir fiziniam 
vystymuisi;

Or. pl

Pakeitimas 22
Anna Hedh

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad daug daugiau moterų 
nei vyrų dirba sveikatos apsaugos 
sektoriuje, jei vertinama pagal absoliučius 
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skaičius, bet sprendimus priimančių 
organų sudėtyje yra daug mažiau moterų; 
pabrėžia, kad būsimojoje strategijoje į tai 
taip pat turi būti atkreipiamas dėmesys ir 
analizuojama atsižvelgiant į lyčių 
perspektyvą;

Or. sv

Pakeitimas 23
Eva-Britt Svensson

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. apgailestauja dėl to, kad vis daugėja 
veiksmingos ir tikslinės alkoholio, inter 
alia, reklamos, skirtos jaunoms 
merginoms ir moterims;

Or. sv

Pakeitimas 24
Anna Hedh

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia poreikį padidinti visuomenės 
informuotumą apie reprodukcinę ir 
seksualinę sveikatą, kad būtų galima 
išvengti nelaukto nėštumo ir lytiniu būdu 
plintančių ligų bei sumažinti socialines ir 
sveikatos problemas, kylančias dėl 
nevaisingumo;

4. pabrėžia poreikį padidinti visuomenės 
informuotumą apie reprodukcinę ir 
seksualinę sveikatą ir susijusias teises;

Or. sv
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Pakeitimas 25
Eva-Britt Svensson

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia poreikį padidinti visuomenės 
informuotumą apie reprodukcinę ir 
seksualinę sveikatą, kad būtų galima 
išvengti nelaukto nėštumo ir lytiniu būdu 
plintančių ligų bei sumažinti socialines ir 
sveikatos problemas, kylančias dėl 
nevaisingumo;

4. pabrėžia, kad mokyklose turi būti 
mokoma pagal adekvačią seksualinio 
švietimo programą; pabrėžia, kad reikia 
siekti reprodukcinės sveikatos, sudarant 
galimybes apsirūpinti saugiomis 
kontraceptinėmis priemonėmis ir 
užtikrinant moterų teisę apsispręsti, kaip 
elgtis su savo kūnu, pavyzdžiui užtikrinant 
teisę į abortą;

Or. sv

Pakeitimas 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. Pabrėžia poreikį padidinti visuomenės 
informuotumą apie reprodukcinę ir 
seksualinę sveikatą, kad būtų galima 
išvengti nelaukto nėštumo ir lytiniu būdu 
plintančių ligų bei sumažinti socialines ir 
sveikatos problemas, kylančias dėl 
nevaisingumo;

4. pabrėžia poreikį padidinti visuomenės 
informuotumą apie sparčią sveikatos 
stiprinimo technologijų raidą, kad būtų 
galima sumažinti socialines ir sveikatos 
problemas, kylančias dėl nevaisingumo, 
pasiekti strateginį tikslą – sukurti gerovę 
ir užtikrinti tvarią Europos ateitį;

Or. el

Pakeitimas 27
Urszula Krupa

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia poreikį padidinti visuomenės 4. pabrėžia poreikį padidinti visuomenės 
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informuotumą apie reprodukcinę ir 
seksualinę sveikatą, kad būtų galima 
išvengti nelaukto nėštumo ir lytiniu būdu 
plintančių ligų bei sumažinti socialines ir 
sveikatos problemas, kylančias dėl 
nevaisingumo;

informuotumą apie planuojamą tėvystę, 
kad būtų galima išvengti nelaukto nėštumo 
ir lytiniu būdu plintančių ligų bei sumažinti 
socialines ir sveikatos problemas, kylančias 
dėl nevaisingumo ir kitokios 
reprodukcinės patologijos;

Or. pl

Pakeitimas 28
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad esama pažeidžiamų 
grupių, pavyzdžiui, tokių kaip nėščios 
moterys ir kūdikį krūtimi maitinančios 
moterys, vaikai ir paauglės, kurių 
sveikatai žalingi aplinkos faktoriai kelia 
ypatingą pavojų; ragina Komisiją ir 
valstybes nares rengiant sveikatos 
apsaugos ir visa apimančios politikos 
strategijas užtikrinti aukštą šių 
pažeidžiamų grupių apsaugos lygį;

Or. en

Pakeitimas 29
Anna Hedh

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia poreikį pagerinti medicininę 
priežiūrą prieš gimdymą ir po gimdymo, 
nustatant priežiūros prieš gimdymą 
rodiklius ir reguliariai atliekant 
stebėseną;

5. pabrėžia poreikį gerinti nėščių ir kūdikį 
žindančių moterų sveikatos apsaugą ir 
gerinti joms teikiamos informacijos, 
susijusios su alkoholio, narkotikų ir 
rūkymo žala nėštumo ir kūdikio žindymo 
laikotarpiu, turinį;

Or. sv
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Pakeitimas 30
Anna Hedh

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. apgailestauja dėl to, kad rizika, susijusi 
su nėščių moterų sveikata ir gyvensena 
(dideliu sukeltų ir pakartotinių abortų 
skaičiumi, rūkymu nėštumo metu), bei 
motinų išsilavinimas ir kūdikių 
mirtingumas po 28 dienų vis dar glaudžiai 
susiję, kad paauglių nėštumas ir 
gimdymas vis dar kelia didelę riziką 
naujagimių sveikatai, ir kad padaugėjo 
naujagimių sveikatos sutrikimų atvejų;

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimas 31
Urszula Krupa

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. apgailestauja dėl to, kad rizika, susijusi 
su nėščių moterų sveikata ir gyvensena 
(dideliu sukeltų ir pakartotinių abortų 
skaičiumi, rūkymu nėštumo metu), bei 
motinų išsilavinimas ir kūdikių 
mirtingumas po 28 dienų vis dar glaudžiai 
susiję, kad paauglių nėštumas ir 
gimdymas vis dar kelia didelę riziką
naujagimių sveikatai, ir kad padaugėjo 
naujagimių sveikatos sutrikimų atvejų;

6. pažymi, kad rizika, susijusi su nėščių 
moterų sveikata ir gyvensena (dideliu 
sukeltų ir pakartotinių abortų skaičiumi, 
rūkymu ir alkoholio vartojimu nėštumo 
metu), bei motinų išsilavinimas ir kūdikių 
mirtingumas vis dar glaudžiai susiję,
apgailestauja, kad dėl kontraceptikų 
sukeltos patologijos ir daromos žalos 
kenčia paaugliai ir kyla grėsmė
naujagimių sveikatai, ir kad padaugėjo 
naujagimių sveikatos sutrikimų atvejų;

Or. pl
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Pakeitimas 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. Apgailestauja dėl to, kad rizika, susijusi 
su nėščių moterų sveikata ir gyvensena 
(dideliu sukeltų ir pakartotinių abortų 
skaičiumi, rūkymu nėštumo metu), bei 
motinų išsilavinimas ir kūdikių 
mirtingumas po 28 dienų vis dar glaudžiai 
susiję, kad paauglių nėštumas ir 
gimdymas vis dar kelia didelę riziką 
naujagimių sveikatai, ir kad padaugėjo 
naujagimių sveikatos sutrikimų atvejų;

6. yra įsitikinęs, kad rizika, susijusi su 
nėščių moterų sveikata ir gyvensena 
(dideliu sukeltų ir pakartotinių abortų 
skaičiumi, rūkymu nėštumo metu), bei 
motinų išsilavinimas sveikatos srityje ir 
kūdikių mirtingumas po 28 dienų vis dar 
glaudžiai susiję; 

Or. el

Pakeitimas 33
Eva-Britt Svensson

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. apgailestauja dėl to, kad rizika, susijusi 
su nėščių moterų sveikata ir gyvensena
(dideliu sukeltų ir pakartotinių abortų 
skaičiumi, rūkymu nėštumo metu), bei
motinų išsilavinimas ir kūdikių 
mirtingumas po 28 dienų vis dar glaudžiai 
susiję, kad paauglių nėštumas ir gimdymas 
vis dar kelia didelę riziką naujagimių 
sveikatai, ir kad padaugėjo naujagimių 
sveikatos sutrikimų atvejų;

6. apgailestauja dėl to, kad rizika, susijusi 
su nėščių moterų sveikata ir gyvensena
(dideliu sukeltų ir pakartotinių abortų 
skaičiumi, rūkymu nėštumo metu), bei 
kūdikių mirtingumas po 28 dienų vis dar 
glaudžiai susiję, kad paauglių nėštumas ir 
gimdymas vis dar kelia didelę riziką 
naujagimių sveikatai, ir kad padaugėjo 
naujagimių sveikatos sutrikimų atvejų;

Or. sv

Pakeitimas 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad taikant priemones, 7. mano, kad taikant priemones, pagal 
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padedančias užkirsti kelią lyčių požiūriu
opioms problemoms, skatinant sveikatą ir 
jos priežiūrą, sumažėtų sunkių ligų ir 
moterų mirtingumo atvejų bei pagerėtų jų 
gyvenimo kokybė.

kurias atsižvelgiama į moksliškai 
pagrįstus duomenis, vietos ir amžiaus 
skirtumus ir skatinama sveikata ir jos 
priežiūra, taip pat skatinama naudoti 
informacijos ir ryšių technologijas (IRT) 
siekiant gauti paslaugas ir skatinama 
sauga ir sveikata darbe, sumažėtų sunkių 
ligų ir moterų mirtingumo atvejų bei 
pagerėtų jų gyvenimo ES kokybė.

Or. el

Pakeitimas 35
Hiltrud Breyer

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 3-ame 
straipsnyje teigiama, kad reikia laikytis 
draudimo paversti žmogaus kūną ir jo 
dalis finansinės naudos šaltiniu, ir kad šis 
principas – pagrindinis sveikatos 
apsaugos srities principas, ypač kai 
nagrinėjami ląstelių, audinių ir organų 
donorystės klausimai;

Or. en
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