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Pozměňovací návrh 13
Urszula Krupa

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Vzhledem k nízké prevalenci a 
zvláštnosti vzácných onemocnění je třeba 
zaujmout k nim globální přístup, jenž by 
byl založen na obzvláštním a společném 
úsilí o předcházení vysoké nemocnosti 
nebo odvratitelné předčasné úmrtnosti 
a o zvýšení kvality života postižených osob 
a jejich sociálně-ekonomických možností.

(5) Vzhledem k vysokým nákladům 
na léčbu vzácných onemocnění a jejich 
zvláštnosti je třeba vytvořit k jejich řešení 
mezinárodní programy a zaujmout k nim 
globální přístup, jenž by byl založen 
na obzvláštním a společném úsilí 
o předcházení vysoké nemocnosti nebo 
odvratitelné předčasné úmrtnosti 
a o zvýšení kvality života postižených osob 
a jejich sociálně-ekonomických možností.

Or. pl

Pozměňovací návrh 14
Urszula Krupa

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby se zlepšila koordinace 
a soudržnost celostátních, regionálních 
a místních iniciativ, které se zabývají 
vzácnými onemocněními, měla by být 
všechna související vnitrostátní opatření 
v oblasti vzácných onemocnění začleněna 
do národních plánů pro vzácná 
onemocnění. 

(8) Aby se zlepšila koordinace 
a soudržnost celostátních, regionálních 
a místních iniciativ, které se zabývají 
vzácnými onemocněními, a spolupráce 
mezi příslušnými vzdělávacími středisky,
měla by být všechna související 
vnitrostátní opatření v oblasti vzácných 
onemocnění začleněna do národních plánů 
pro vzácná onemocnění.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 15
Daciana Octavia Sârbu

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Evropské referenční sítě mají 
z hlediska vzácných onemocnění obzvláště 
vysokou přidanou hodnotu na úrovni 
Společenství, jelikož výskyt takovýchto 
onemocnění je ojedinělý, z čehož vyplývá 
jednak omezený počet pacientů, jednak 
nedostatek odborných znalostí v rámci 
jediné země. Shromažďování odborných 
znalostí na evropské úrovni má proto 
prvořadý význam, má-li být pacientům se 
vzácným onemocněním zajištěn rovný 
přístup k vysoce kvalitní péči.

(13) Evropské referenční sítě mají 
z hlediska vzácných onemocnění obzvláště 
vysokou přidanou hodnotu na úrovni 
Společenství, jelikož výskyt takovýchto 
onemocnění je ojedinělý, z čehož vyplývá 
jednak omezený počet pacientů, jednak 
nedostatek odborných znalostí v rámci 
jediné země. Shromažďování odborných 
znalostí na evropské úrovni má proto 
prvořadý význam, má-li být pacientům se 
vzácným onemocněním zajištěn rovný 
přístup k přesným informacím, vhodné 
a včasné diagnostice a k vysoce kvalitní 
péči.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Daciana Octavia Sârbu

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16 a) Aby nedocházelo k sociálnímu 
vyloučení a diskriminaci, měly by být 
zavedeny specializované sociální služby, 
včetně služeb terapeutické 
a psychologické povahy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Pacienti a jejich zástupci by se proto 
měli účastnit všech fází tvorby 
politiky a rozhodovacích procesů. Jejich 
činnosti by měly být v každém členském 
státě aktivně prosazovány a podporovány, 
a to i finančně.

(20) Pacienti a jejich zástupci by se proto 
měli účastnit všech fází tvorby 
politiky a rozhodovacích procesů. Jejich 
činnosti by měly být v každém členském 
státě, ale i na úrovni EU – prostřednictvím 
celoevropských sítí na pomoc pacientům 
trpícím specifickými vzácnými 
onemocněními – aktivně prosazovány 
a podporovány, a to i finančně.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se tato onemocnění vyskytují jen vzácně, spolupracuje řada organizací 
pacientů v celoevropských sítích, aby pacienti ze všech 27 zemí EU spolu mohli komunikovat 
a vzájemně se podporovat.

Pozměňovací návrh 18
Evangelia Tzampazi

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zavedly národní plány pro vzácná 
onemocnění, aby měli pacienti se 
vzácnými onemocněními univerzální 
přístup k vysoce kvalitní péči, včetně 
diagnostiky, způsobů léčby a léčivých 
přípravků pro vzácná onemocnění na celém 
svém území na základě rovného zacházení 
a solidarity v celé EU, a zejména aby:

1. Zavedly národní plány pro vzácná 
onemocnění, aby měli pacienti se 
vzácnými onemocněními na celém území 
svého členského státu univerzální přístup 
k vysoce kvalitní péči, včetně diagnostiky, 
způsobů léčby, léčivých přípravků 
pro vzácná onemocnění a rehabilitace, 
a aby se mohli naučit se svou nemocí žít, 
na základě rovného zacházení a solidarity 
v celé EU, a zejména aby:
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Or. el

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že řada pacientů trpících vzácným onemocněním se musí naučit se svou 
nemocí dlouhá léta žít. Opatření a výzkum v oblasti vzácných onemocnění se proto musí 
zaměřit i na to, aby se pacienti s těmito nemocemi mohli začlenit do společnosti, v souladu 
s článkem 26 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh 19
Frédérique Ries

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 1 – podbod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) v rámci národního plánu pro vzácná 
onemocnění určily omezený počet 
prioritních akcí s konkrétními cíli, 
jednoznačnými lhůtami, řídicími 
strukturami a pravidelnými zprávami;

3) v rámci národního plánu pro vzácná 
onemocnění určily omezený počet 
prioritních akcí s konkrétními cíli, 
jednoznačnými lhůtami, dostatečnými 
a jasně stanovenými finančními 
prostředky, řídicími strukturami 
a pravidelnými zprávami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Evangelia Tzampazi

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 1 – podbod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) zahrnuly do národních plánů ustanovení, 
jež by všem pacientům na jejich území, 
kteří jsou postiženi vzácným 
onemocněním, zajistila rovný přístup 
k vysoce kvalitní péči, včetně 
diagnostických metod, způsobů léčby 
a léčivých přípravků, aby byl zajištěn 
rovný přístup ke kvalitní péči na základě 
rovného zacházení a solidarity v celé 

5) zahrnuly do národních plánů ustanovení, 
jež by všem pacientům na jejich území, 
kteří jsou postiženi vzácným 
onemocněním, zajistila rovný přístup 
k vysoce kvalitní péči, včetně 
diagnostických metod, způsobů léčby,
léčivých přípravků a rehabilitace, 
a umožnila jim naučit se se svou nemocí 
žít, aby byl zajištěn rovný přístup 
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Evropské unii. ke kvalitní péči na základě rovného 
zacházení a solidarity v celé Evropské unii.

Or. el

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že řada pacientů trpících vzácným onemocněním se musí naučit se svou 
nemocí dlouhá léta žít. Opatření a výzkum v oblasti vzácných onemocnění se proto musí 
zaměřit i na to, aby se pacienti s těmito nemocemi mohli začlenit do společnosti, v souladu 
s článkem 26 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh 21
Avril Doyle, Alojz Peterle

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 1 – podbod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) zahrnuly do národních plánů ustanovení, 
jež by všem pacientům na jejich území, 
kteří jsou postiženi vzácným 
onemocněním, zajistila rovný přístup 
k vysoce kvalitní péči, včetně 
diagnostických metod, způsobů léčby 
a léčivých přípravků, aby byl zajištěn 
rovný přístup ke kvalitní péči na základě 
rovného zacházení a solidarity v celé 
Evropské unii.

5) zahrnuly do národních plánů ustanovení, 
jež by všem pacientům na jejich území, 
kteří jsou postiženi vzácným 
onemocněním, zajistila rovný přístup 
k vysoce kvalitní péči, včetně 
diagnostických metod, způsobů léčby 
a léčivých přípravků, aby byl zajištěn 
rovný přístup ke kvalitní péči na základě 
rovného zacházení a solidarity v celé 
Evropské unii a v souladu se zásadami
schválenými v dokumentu 
farmaceutického fóra na vysoké úrovni 
nazvaném „Zlepšování přístupu k léčivým 
přípravkům pro vzácná onemocnění 
pro všechny postižené občany EU“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Daciana Octavia Sârbu

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 1 – podbod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) zahrnuly do národních plánů ustanovení, 
jež by všem pacientům na jejich území, 
kteří jsou postiženi vzácným 
onemocněním, zajistila rovný přístup 
k vysoce kvalitní péči, včetně 
diagnostických metod, způsobů léčby 
a léčivých přípravků, aby byl zajištěn 
rovný přístup ke kvalitní péči na základě 
rovného zacházení a solidarity v celé 
Evropské unii.

5) zahrnuly do národních plánů ustanovení, 
jež by všem pacientům na jejich území, 
kteří jsou postiženi vzácným 
onemocněním, zajistila rovný přístup 
k vysoce kvalitní péči, včetně 
diagnostických metod, základních 
preventivních opatření, způsobů léčby 
a léčivých přípravků, aby byl zajištěn 
rovný přístup ke kvalitní péči na základě 
rovného zacházení a solidarity v celé 
Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Urszula Krupa

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 1 – podbod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) zahrnuly do národních plánů ustanovení, 
jež by všem pacientům na jejich území, 
kteří jsou postiženi vzácným 
onemocněním, zajistila rovný přístup 
k vysoce kvalitní péči, včetně 
diagnostických metod, způsobů léčby 
a léčivých přípravků, aby byl zajištěn 
rovný přístup ke kvalitní péči na základě 
rovného zacházení a solidarity v celé 
Evropské unii.

5) zahrnuly do národních plánů ustanovení, 
jež by všem pacientům na jejich území, 
kteří jsou postiženi vzácným 
onemocněním, zajistila bezplatný přístup 
k vysoce kvalitní péči, včetně 
diagnostických metod, způsobů léčby 
a léčivých přípravků, aby byl zajištěn 
rovný přístup ke kvalitní péči na základě 
rovného zacházení a solidarity v celé 
Evropské unii.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 24
Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Adamos Adamou

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 1 – podbod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) podporovaly úsilí o prevenci 
dědičných vzácných onemocněních, které 
nakonec povede k vymýcení těchto 
onemocnění, a to pomocí:  
a) genetického poradenství rodičům, kteří 
jsou nositeli některého z těchto 
onemocnění, a
b) výběru zdravých embrií před 
implantací, je-li tento postup vhodný 
a není-li v rozporu s platnými 
vnitrostátními právními předpisy a vždy 
na bázi dobrovolnosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Adamos Adamou

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 1 – podbod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) na vnitrostátní úrovni zřídily 
vícestranné poradní skupiny složené ze 
zástupců všech zainteresovaných stran, 
které by byly nápomocny vládám 
při sestavování a provádění vnitrostátních 
akčních plánů pro vzácná onemocnění. 
Tyto skupiny by měly zajistit, aby byly 
vlády dobře informovány a aby rozhodnutí 
učiněná na vnitrostátní úrovni odrážela 
názory a potřeby společnosti.

Or. en



PE421.262v01-00 10/20 AM\772387CS.doc

CS

Odůvodnění

Aby se snížilo riziko, že v této specifické oblasti dojde vlivem změn ve vládě či státní správě 
ke ztrátě odbornosti, měly by existovat stálé výbory, jejichž členové by zastupovaly všechny 
zainteresované a kvalifikované strany, tj.  pacienty, ošetřující lékaře, plátce, akademickou 
obec a průmysl. Tyto strany by měly poskytovat poradenství osobám s rozhodovacími 
pravomocemi a tvůrcům politik při sestavování a provádění vnitrostátních akčních plánů.

Pozměňovací návrh 26
Thomas Ulmer

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 1 – podbod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) na vnitrostátní úrovni zřídily 
vícestranné poradní skupiny složené 
ze zástupců všech zainteresovaných stran, 
které by byly nápomocny vládám 
při sestavování a provádění vnitrostátních 
akčních plánů pro vzácná onemocnění. 
Tyto skupiny by měly zajistit, aby byly 
vlády dobře informovány a aby rozhodnutí 
učiněná na vnitrostátní úrovni odrážela 
názory a potřeby společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Odbornost v oblasti vzácných onemocnění je rozptýlená a specifická povaha těchto 
onemocnění vytváří specifické problémy. Měly by být zřízeny stálé výbory složené ze zástupců 
všech zúčastněných stran, mezi nimiž by neměli chybět pacienti, ošetřující lékaři, plátci 
a zástupci akademické obce a průmyslu. Tyto výbory by byly zárukou odbornosti bez ohledu 
na změny ve vládě či státní správě. Jejich příspěvky by měly sloužit státní správě a vládě dané 
doby při sestavování politik ve prospěch pacientů trpících vzácnými onemocněními.
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Pozměňovací návrh 27
Adamos Adamou

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 1 – podbod 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b) podporovaly financování léčby 
vzácných onemocnění na vnitrostátní 
úrovni. Pokud si členské státy nepřejí 
nebo nemohou mít špičková odborná 
střediska, měl by být tento centrální 
národní fond využíván k tomu, aby 
pacienti mohli vycestovat do střediska 
v jiné zemi. Nicméně je rovněž zásadní, 
aby byl tento samostatný rozpočet 
každoročně revidován a přizpůsobován 
na základě poznatků o pacientech, kteří 
v daném roce vyžadují léčbu, a případně 
o nových terapiích, které by měly být 
do rozpočtu začleněny. K tomu by měly 
být využívány příspěvky vícestranných 
poradních výborů.

Or. en

Odůvodnění

Léčebná centra nebo nemocnice by měly být podporovány v tom, aby stanovovaly diagnózu 
a léčily pacienty trpící vzácnými onemocněními. Pokud by měly spoléhat na prostředky 
z vlastního rozpočtu, nemusely by finanční zátěž unést. Financování na vnitrostátní úrovni 
může pacientům umožnit přístup k odpovídající lékařské péči.

Pozměňovací návrh 28
Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Adamos Adamou

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 2 – podbod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) zavedly v Evropské unii jednotnou 
definici vzácných onemocnění jako 
onemocnění, která postihují ne více než 5 

1) zavedly v Evropské unii jednotnou 
definici vzácných onemocnění jako 
onemocnění, která postihují ne více než 5 
z 10 000 osob, přičemž tento počet platí 
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z 10 000 osob; pro Evropskou unii jako celek, ale 
současně je velmi důležité znát přesné 
údaje pro každý členský stát;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Daciana Octavia Sârbu

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 2 – podbod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) na celostátní nebo regionální úrovni 
podporovaly informační sítě, registry 
a databáze pro jednotlivá onemocnění.

4) na celostátní nebo regionální úrovni 
podporovaly informační sítě, registry 
a databáze pro jednotlivá onemocnění, 
které by obsahovaly pravidelně 
aktualizované informace, k nimž by měla 
veřejnost přístup přes internet.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Frédérique Ries

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 2 – podbod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) na celostátní nebo regionální úrovni 
podporovaly informační sítě, registry 
a databáze pro jednotlivá onemocnění. 

4) na celostátní nebo regionální úrovni 
podporovaly, a to i finančně, informační 
sítě, registry a databáze pro jednotlivá 
onemocnění. 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 31
Dorette Corbey

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 3 – podbod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) podporovaly účast vnitrostátních 
výzkumných pracovníků a laboratoří 
ve výzkumných projektech týkajících se 
vzácných onemocnění, které jsou 
financovány na úrovni Společenství;

3) podporovaly účast vnitrostátních 
výzkumných pracovníků a laboratoří 
ve výzkumných projektech týkajících se 
vzácných onemocnění, které jsou 
financovány na úrovni Společenství,
a prozkoumaly možnosti, které nabízí 
nařízení (ES) č. 141/2000 o léčivých 
přípravcích pro vzácná onemocnění; 

Or. nl

Pozměňovací návrh 32
Evangelia Tzampazi

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 3 – podbod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) zahrnuly do národního plánu pro vzácná
onemocnění ustanovení, která podpoří 
výzkum v oblasti vzácných onemocnění, 
včetně výzkumu zaměřeného na veřejné 
zdraví a sociálního výzkumu, a to zejména 
s cílem vyvinout nástroje, např. průřezové 
infrastruktury a projekty týkající se 
konkrétních onemocnění.

4) zahrnuly do národního plánu pro vzácná 
onemocnění ustanovení, která podpoří 
výzkum v oblasti vzácných onemocnění, 
včetně výzkumu zaměřeného na veřejné 
zdraví a sociálního výzkumu, a to zejména 
s cílem vyvinout nástroje, např. průřezové 
infrastruktury a projekty týkající se 
konkrétních onemocnění, rehabilitační 
programy a programy, díky nimž by se 
pacienti trpící vzácným onemocněním 
mohli naučit se svou nemocí žít.

Or. el

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že řada pacientů trpících vzácným onemocněním se musí naučit se svou 
nemocí dlouhá léta žít. Opatření a výzkum v oblasti vzácných onemocnění se proto musí 
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zaměřit i na to, aby se pacienti s těmito nemocemi mohli začlenit do společnosti, v souladu 
s článkem 26 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh 33
Adamos Adamou

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 3 – podbod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) poskytly průmyslovému odvětví jako 
jednomu z hlavních poskytovatelů financí 
na klinický výzkum příslušné podněty, 
které by ho přiměly investovat 
do genetického výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Frédérique Ries

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 3 – podbod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) zajistily přiměřené a dlouhodobé 
financování, zejména prostřednictvím 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, s cílem podpořit výzkumné úsilí 
na národní a evropské úrovni a zajistit 
jeho ekonomickou životaschopnost;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 35
Frédérique Ries

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 4 – podbod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) zavedly postupy pro pacienty v rámci 
zdravotní péče, a to navázáním spolupráce 
se všemi příslušnými odborníky z dané 
země nebo v případě potřeby ze zahraničí; 
je-li to nezbytné pro zajištění univerzálního 
přístupu ke zvláštní zdravotní péči, měly 
by prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií podporovat 
přeshraniční zdravotní péči, včetně 
mobility pacientů, zdravotnických 
pracovníků a poskytovatelů a poskytování 
služeb; 

3) zavedly postupy pro pacienty v rámci 
zdravotní péče, a to navázáním spolupráce 
se všemi příslušnými odborníky z dané 
země nebo v případě potřeby ze zahraničí; 
je-li to nezbytné pro zajištění univerzálního 
přístupu ke zvláštní zdravotní péči, měly 
by prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií podporovat 
přeshraniční zdravotní péči, včetně 
mobility pacientů a odborných poznatků 
tím, že bude podporována mobilita dat 
týkajících se zdravotnických pracovníků 
a poskytovatelů a poskytování služeb; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Frédérique Ries

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 4 – podbod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) zaručily, aby národní nebo regionální 
odborná centra dodržovala standardy 
vymezené v evropských referenčních sítích 
pro vzácná onemocnění s patřičným 
přihlédnutím k potřebám a očekáváním 
pacientů a odborných pracovníků.

5) zaručily, aby národní nebo regionální 
odborná centra dodržovala standardy 
vymezené v evropských referenčních sítích 
pro vzácná onemocnění s patřičným 
přihlédnutím k potřebám a očekáváním 
pacientů a odborných pracovníků a aby se 
pacienti zapojili do činností, řízení 
a hodnocení center.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 37
Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 5 – podbod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) evropských obecných zásad pro 
populační screening a diagnostické testy;

b) evropských obecných zásad pro 
populační screening a diagnostické testy, 
včetně genetických testů, jako je například 
testování heterozygotů a diagnostika 
prováděná biopsií polárního tělíska, které 
by zajistily vysokou kvalitu testování 
a odpovídající genetické poradenství 
a respektovaly přitom rozdílné etické 
postoje členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Adamos Adamou

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 5 – podbod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) sdílení zpráv členských států 
o posouzení, které se zabývají přidanou 
terapeutickou hodnotou léčivých přípravků 
pro vzácná onemocnění na úrovni EU 
s cílem co nejvíce zkrátit prostoje, které 
pacientům se vzácným onemocněním 
ztěžují přístup k léčivým přípravkům 
pro vzácná onemocnění.

c) zavedení zpráv členských států 
o posouzení, které se zabývají přidanou 
terapeutickou hodnotou léčivých přípravků 
pro vzácná onemocnění na úrovni EU, a to 
v rámci agentury EMEA, která disponuje 
příslušnými poznatky a odborností,
s cílem co nejvíce zkrátit prostoje, které 
pacientům se vzácným onemocněním 
ztěžují přístup k léčivým přípravkům 
pro vzácná onemocnění.

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Avril Doyle, Alojz Peterle

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 5 – podbod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) sdílení zpráv členských států 
o posouzení, které se zabývají přidanou 
terapeutickou hodnotou léčivých přípravků 
pro vzácná onemocnění na úrovni EU 
s cílem co nejvíce zkrátit prostoje, které 
pacientům se vzácným onemocněním 
ztěžují přístup k léčivým přípravkům 
pro vzácná onemocnění.

c) sdílení zpráv členských států 
o posouzení, které se zabývají přidanou 
klinickou hodnotou léčivých přípravků 
pro vzácná onemocnění na úrovni EU 
s cílem co nejvíce zkrátit prostoje, které 
pacientům se vzácným onemocněním 
ztěžují přístup k léčivým přípravkům 
pro vzácná onemocnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Dorette Corbey

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 5 – podbod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) programu strukturální pomoci 
a investic ve prospěch databáze Orphanet, 
která usnadňuje přístup k poznatkům 
o vzácných onemocněních;

Or. nl

Pozměňovací návrh 41
Frieda Brepoels

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 5 – podbod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) specializované lékařské přípravy 
v oborech souvisejících s diagnostikou 
a řízením vzácných onemocnění (např. 
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genetika, imunologie, neurologie, 
onkologie, pediatrie);

Or. en

Odůvodnění

80% of the rare diseases are genetic. Most often, genetic specialists are the first contact 
points, able to diagnose correctly and refer the patient to the appropriate medical specialism 
for treatment. Though the criteria for recognition still differ to some extent between Member 
States, "clinical or medical genetics" is recognised as a specialism in most EU countries, 
except for Greece, Spain and Belgium. In the latter two, a request for recognition is ready. 
Currently, there is however no recognition at EU level. This recognition is crucial so that 
patients in every Member State can find the correct expertise and the mobility of the genetic 
doctors within the EU is guaranteed.

Pozměňovací návrh 42
Antonios Trakatellis, Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Posílení postavení organizací pacientů 6. Posílení postavení nezávislých 
organizací pacientů

1) Posílení postavení organizací pacientů 
přijaly opatření, jimiž by zaručily, že jsou 
s pacienty a jejich zástupci řádně 
konzultovány všechny fáze tvorby 
politiky a rozhodovacích procesů v oblasti 
vzácných onemocnění, včetně zřizování 
a řízení odborných center a evropských 
referenčních sítí a přípravy národních 
plánů;

1) Posílení postavení organizací pacientů 
přijaly opatření, jimiž by zaručily, že jsou 
s pacienty a jejich nezávislými zástupci 
řádně konzultovány všechny fáze tvorby 
politiky a rozhodovacích procesů v oblasti 
vzácných onemocnění, včetně zřizování 
a řízení odborných center a evropských 
referenčních sítí a přípravy národních 
plánů;

2) podporovaly činnosti organizací 
pacientů, např. zvyšování informovanosti, 
budování kapacit a odbornou přípravu, 
výměnu informací a osvědčených postupů, 
tvorbu sítí, navazování kontaktů s vysoce 
izolovanými pacienty;

2) podporovaly činnosti nezávislých 
organizací pacientů, např. zvyšování 
informovanosti, budování kapacit 
a odbornou přípravu, výměnu informací 
a osvědčených postupů, tvorbu sítí, 
navazování kontaktů s vysoce izolovanými 
pacienty;

3) začlenily do národních plánů pro vzácná 
onemocnění ustanovení o podpoře 

3) začlenily do národních plánů pro vzácná 
onemocnění ustanovení o podpoře 
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organizací pacientů a konzultacích s těmito 
organizacemi podle odstavců 1) a 2).

organizací pacientů a konzultacích s těmito 
organizacemi podle odstavců 1) a 2).

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Dorette Corbey

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 6 – podbod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) finančně podporovaly organizace 
pacientů, které by tak mohly pokračovat 
ve své činnosti s co největší mírou 
nezávislosti;

Or. nl

Pozměňovací návrh 44
Antonios Trakatellis, Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 6 – podbod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) zajistily financování organizací 
pacientů, které není přímo spojeno 
s konkrétní farmaceutickou společností;

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Antonios Trakatellis, Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – bod 6 – podbod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) začlenily do národních plánů pro vzácná 
onemocnění ustanovení o podpoře 
organizací pacientů a konzultacích s těmito 
organizacemi podle odstavců 1) a 2).

3) začlenily do národních plánů pro vzácná 
onemocnění ustanovení o podpoře 
nezávislých organizací pacientů 
a konzultacích s těmito organizacemi podle 
odstavců 1) a 2).

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Frédérique Ries

Návrh doporučení
Výzva Komisi – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do konce pátého roku 
ode dne přijetí tohoto doporučení 
vypracovala na základě informací 
poskytnutých členskými státy zprávu 
o provádění tohoto doporučení, určenou 
Radě, Evropskému parlamentu, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů, v které zváží, 
do jaké míry jsou navrhovaná opatření 
účinná a zda je nutné provést další 
opatření;

1. Nejpozději do konce pátého roku 
ode dne přijetí tohoto doporučení 
vypracovala na základě informací 
poskytnutých členskými státy zprávu 
o provádění tohoto doporučení, určenou 
Radě, Evropskému parlamentu, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů, ve které zváží, 
do jaké míry navrhovaná opatření skutečně 
zlepšují život pacientů trpících vzácnými 
onemocněními a jejich rodin a zda je 
nutné provést další opatření; 

Or. fr


