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Módosítás 13
Urszula Krupa

Ajánlásra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az alacsony prevalencia és a 
betegségek speciális jellege miatt a ritka 
betegségek tekintetében átfogó 
megközelítésre van szükség; ennek olyan 
egyedi és egyesített erőfeszítésen kell 
alapulnia, amely lehetővé teszi a magas 
morbiditási ráta, illetve az elkerülhető, idő 
előtti elhalálozás megelőzését, és javítja az 
érintett személyek életminőségét és 
társadalmi-gazdasági lehetőségeit.

(5) jelentős költségük és speciális jellegük
miatt a ritka betegségek tekintetében
nemzetközi programokra és átfogó 
megközelítésre van szükség; ennek olyan 
egyedi és egyesített erőfeszítésen kell 
alapulnia, amely lehetővé teszi a magas 
morbiditási ráta, illetve az elkerülhető, idő 
előtti elhalálozás megelőzését, és javítja az 
érintett személyek életminőségét és 
társadalmi-gazdasági lehetőségeit.

Or. pl

Módosítás 14
Urszula Krupa

Ajánlásra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A ritka betegségekkel kapcsolatos 
nemzeti, regionális és helyi 
kezdeményezések jobb koordinációja és 
fokozott egységessége érdekében a ritka 
betegségek területére vonatkozó nemzeti 
fellépéseket egy, a ritka betegségekre 
vonatkozó nemzeti tervben kell összefogni.

(8) a ritka betegségekkel kapcsolatos 
nemzeti, regionális és helyi 
kezdeményezések jobb koordinációja és 
fokozott egységessége, valamint a képzési 
központok közötti együttműködés
érdekében a ritka betegségek területére 
vonatkozó nemzeti fellépéseket egy, a ritka 
betegségekre vonatkozó nemzeti tervben 
kell összefogni.

Or. pl
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Módosítás 15
Daciana Octavia Sârbu

Ajánlásra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az európai referenciahálózatok 
képviselte közösségi többletérték a ritka 
betegségek esetében kiemelt jelentőségű a 
betegségek ritka előfordulása miatt, ami 
egyrészt az egy tagállamban előforduló 
korlátozott számú beteget, másrészt 
korlátozott szakismeretet is jelenti. Az 
európai szintű szakismeret összegyűjtése 
ezért kiemelkedően fontos a ritka 
betegségben szenvedő betegeknek nyújtott 
magas színvonalú ellátás biztosításában.

(13) az európai referenciahálózatok 
képviselte közösségi többletérték a ritka 
betegségek esetében kiemelt jelentőségű a 
betegségek ritka előfordulása miatt, ami 
egyrészt az egy tagállamban előforduló 
korlátozott számú beteget, másrészt 
korlátozott szakismeretet is jelenti. Az 
európai szintű szakismeret összegyűjtése 
ezért kiemelkedően fontos a ritka 
betegségben szenvedő betegeknek nyújtott
pontos tájékoztatás, szakszerű és időben 
elvégzett diagnosztika, valamint magas 
színvonalú ellátás biztosításában.

Or. en

Módosítás 16
Daciana Octavia Sârbu

Ajánlásra irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) szociális szakszolgáltatásokat, ezen 
belül a terápia és a pszichológia köré
szerveződőket, kell létrehozni bárminemű 
társadalmi kirekesztés vagy 
megkülönböztetés elkerülése érdekében.

Or. en
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Módosítás 17
Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Ajánlásra irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A betegeket és a betegképviseleteket 
ezért a stratégiai és döntéshozatali 
eljárások minden szintjén be kell vonni.
Tevékenységüket valamennyi tagállamban 
aktív hozzájárulással kell elősegíteni és 
támogatni, többek között pénzügyi 
eszközökkel is.

(20) a betegeket és a betegképviseleteket 
ezért a stratégiai és döntéshozatali 
eljárások minden szintjén be kell vonni.
Tevékenységüket valamennyi tagállamban 
aktív hozzájárulással kell elősegíteni és 
támogatni, többek között pénzügyi 
eszközökkel is, azonban uniós szinten is a 
ritka betegségben szenvedő betegeknek 
nyújtott segítség páneurópai hálózatain 
keresztül.

Or. en

Indokolás

E betegségek ritka előfordulása miatt sok betegszervezet munkálkodik az EU-27 országaiban 
a páneurópai hálózatok keretében a kommunikáció és egymás kölcsönös támogatása 
érdekében.

Módosítás 18
Evangelia Tzampazi

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Hozzanak létre a ritka betegségek 
területén nemzeti tervet annak 
biztosítására, hogy a ritka betegségekben 
szenvedő betegek az Európai Unióban 
biztosított egyenlő elbánás és szolidaritás 
alapján a nemzeti határaikon belül 
mindenütt, kivétel nélkül hozzáférjenek a 
magas színvonalú ellátáshoz, többek között 
a diagnosztikához, a kezelésekhez és a 
ritka betegségek gyógyszereihez, ami 
különösképpen a következőket foglalja 

1. Hozzanak létre a ritka betegségek 
területén nemzeti tervet annak 
biztosítására, hogy a ritka betegségekben 
szenvedő betegek az Európai Unióban 
biztosított egyenlő elbánás és szolidaritás 
alapján a nemzeti határaikon belül 
mindenütt, kivétel nélkül hozzáférjenek a 
magas színvonalú ellátáshoz, többek között 
a diagnosztikához, a kezelésekhez, a ritka 
betegségek gyógyszereihez és a 
rehabilitációhoz, valamint hogy 
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magában: megtanulják, hogyan éljenek együtt a 
betegséggel, ami különösképpen a 
következőket foglalja magában:

Or. el

Indokolás

Hangsúlyozandó, hogy sok, ritka betegségben szenvedő betegnek meg kell tanulnia hosszú 
évekig a betegségével együtt élni. Ezért van az, hogy a ritka betegségek területén zajló 
tevékenységeknek és kutatásoknak arra is kell irányulniuk, hogy biztosítsák a ritka 
betegségben szenvedő betegek társadalmi integrációját a sajátos igényekkel rendelkező 
emberekről szóló ENSZ-egyezmény 26. cikkének megfelelően.

Módosítás 19
Frédérique Ries

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára  1 bekezdés  3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) bizonyos, korlátozott számú kiemelt 
tevékenység meghatározása a ritka 
betegségre vonatkozó nemzeti terv 
keretében, konkrét célkitűzésekkel, 
egyértelműen lefektetett határidőkkel, 
irányítási struktúrával és rendszeres 
jelentéstétellel;

(3) bizonyos, korlátozott számú kiemelt 
tevékenység meghatározása a ritka 
betegségre vonatkozó nemzeti terv 
keretében, konkrét célkitűzésekkel, 
egyértelműen lefektetett határidőkkel,
jelentős és jól meghatározott 
finanszírozással, irányítási struktúrával és 
rendszeres jelentéstétellel;

Or. fr

Módosítás 20
Evangelia Tzampazi

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára  1 bekezdés  5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) olyan rendelkezések beemelése a 
nemzeti tervekbe, melyek biztosítják, hogy 
a ritka betegségekben szenvedő betegek az

(5) olyan rendelkezések beemelése a 
nemzeti tervekbe, melyek biztosítják, hogy 
a ritka betegségekben szenvedő betegek az 
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Európai Unióban biztosított egyenlő 
elbánás és szolidaritás alapján a nemzeti 
határukon belül mindenütt, kivétel nélkül 
hozzáférjenek a magas színvonalú 
ellátáshoz, többek között a 
diagnosztikához, a kezelésekhez és a ritka 
betegségek gyógyszereihez.

Európai Unióban biztosított egyenlő 
elbánás és szolidaritás alapján a nemzeti 
határukon belül mindenütt, kivétel nélkül 
hozzáférjenek a magas színvonalú 
ellátáshoz, többek között a 
diagnosztikához, a kezelésekhez, a ritka 
betegségek gyógyszereihez és a 
rehabilitációhoz, hogy megtanulják, 
hogyan éljenek együtt a betegséggel;

Or. el

Indokolás

Hangsúlyozandó, hogy sok, ritka betegségben szenvedő betegnek meg kell tanulnia hosszú 
évekig a betegségével együtt élni. Ezért van az, hogy a ritka betegségek területén zajló 
tevékenységeknek és kutatásoknak arra is kell irányulniuk, hogy biztosítsák a ritka
betegségben szenvedő betegek társadalmi integrációját a sajátos igényekkel rendelkező 
emberekről szóló ENSZ-egyezmény 26. cikkének megfelelően.

Módosítás 21
Avril Doyle, Alojz Peterle

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára  1 bekezdés  5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) olyan rendelkezések beemelése a 
nemzeti tervekbe, melyek biztosítják, hogy 
a ritka betegségekben szenvedő betegek az 
Európai Unióban biztosított egyenlő 
elbánás és szolidaritás alapján a nemzeti 
határukon belül mindenütt, kivétel nélkül 
hozzáférjenek a magas színvonalú 
ellátáshoz, többek között a 
diagnosztikához, a kezelésekhez és a ritka 
betegségek gyógyszereihez.

(5) olyan rendelkezések beemelése a 
nemzeti tervekbe, melyek biztosítják, hogy 
a ritka betegségekben szenvedő betegek az 
Európai Unióban biztosított egyenlő 
elbánás és szolidaritás alapján a nemzeti 
határukon belül mindenütt, kivétel nélkül 
hozzáférjenek a magas színvonalú 
ellátáshoz, többek között a 
diagnosztikához, a kezelésekhez és a ritka 
betegségek gyógyszereihez, a magas 
szintű gyógyszerészeti fórum által 
elfogadott dokumentumban („Improving 
access to orphan medicines for all 
affected EU citizens” – A ritka betegségek 
gyógyszereihez való hozzáférés javítása az 
EU valamennyi érintett polgára számára) 
szereplő elveknek megfelelően.
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Or. en

Módosítás 22
Daciana Octavia Sârbu

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára  1 bekezdés  5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) olyan rendelkezések beemelése a 
nemzeti tervekbe, melyek biztosítják, hogy 
a ritka betegségekben szenvedő betegek az 
Európai Unióban biztosított egyenlő 
elbánás és szolidaritás alapján a nemzeti 
határukon belül mindenütt, kivétel nélkül
hozzáférjenek a magas színvonalú 
ellátáshoz, többek között a 
diagnosztikához, a kezelésekhez és a ritka 
betegségek gyógyszereihez.

(5) olyan rendelkezések beemelése a 
nemzeti tervekbe, melyek biztosítják, hogy 
a ritka betegségekben szenvedő betegek az 
Európai Unióban biztosított egyenlő 
elbánás és szolidaritás alapján a nemzeti 
határukon belül mindenütt, hozzáférjenek a 
magas színvonalú ellátáshoz, többek között 
a diagnosztikához, a megelőzésére 
irányuló elsődleges intézkedésekhez, a
kezelésekhez és a ritka betegségek 
gyógyszereihez.

Or. en

Módosítás 23
Urszula Krupa

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára  1 bekezdés  5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) olyan rendelkezések beemelése a
nemzeti tervekbe, melyek biztosítják, hogy 
a ritka betegségekben szenvedő betegek az 
Európai Unióban biztosított egyenlő 
elbánás és szolidaritás alapján a nemzeti 
határukon belül mindenütt, kivétel nélkül 
hozzáférjenek a magas színvonalú 
ellátáshoz, többek között a 
diagnosztikához, a kezelésekhez és a ritka 
betegségek gyógyszereihez.

(5) olyan rendelkezések beemelése a 
nemzeti tervekbe, melyek biztosítják, hogy 
a ritka betegségekben szenvedő betegek az 
Európai Unióban biztosított egyenlő 
elbánás és szolidaritás alapján a nemzeti 
határukon belül mindenütt, kivétel nélkül
ingyenesen hozzáférjenek a magas 
színvonalú ellátáshoz, többek között a 
diagnosztikához, a kezelésekhez és a ritka 
betegségek gyógyszereihez.

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

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára 1 bekezdés  5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) az örökletes ritka betegségek 
megelőzése érdekében tett erőfeszítések 
ösztönzése, amelyek végső soron lehetővé 
teszik e ritka betegségek felszámolását az 
alábbiak révén: 
a) a betegséget hordozó szülők számára 
genetikai tanácsadás, és
b) ha elengedhetetlen, a meglévő nemzeti 
jogszabályok sérelme nélkül és mindig 
önkéntes alapon, az egészséges embriók 
közötti válogatás a beültetés előtt, 

Or. en

Módosítás 25
Adamos Adamou

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára  1 bekezdés  5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) az összes érintett felet felölelő 
pluralista tanácsadó csoportok nemzeti 
szintű kialakítása, hogy a kormányok 
figyelmét a ritka betegségekre irányuló 
nemzeti cselekvési tervek kialakítása és 
megvalósítása felé irányítsák;   e 
csoportok biztosítják, hogy a kormányokat 
megfelelőképpen tájékoztassák, és hogy a 
nemzeti szinten hozott döntések 
kellőképpen tükrözzék a társadalom 
nézőpontját és szükségleteit;

Or. en
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Indokolás

Annak a kockázatnak az elkerülése érdekében, hogy az ilyen specifikus területet felölelő 
szakismeret elvész a kormányzatban és az igazgatásban bekövetkező változások miatt, állandó 
bizottságokat kell létrehozni, amelyek az összes érdekelt és szakértő felet magukban foglalják:  
betegeket, kezelőorvosokat, kifizető szervezeteket, egyetemeket és az ipart. E szereplőknek 
iránymutatást kell adniuk a politikai döntéshozóknak és a különböző politikák kidolgozóinak a 
nemzeti cselekvési tervek kialakítása és megvalósítása során. 

Módosítás 26
Thomas Ulmer

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára   1 bekezdés  5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) az összes érintett felet felölelő 
pluralista tanácsadó csoportok nemzeti 
szintű kialakítása, hogy a kormányok 
figyelmét a ritka betegségekre irányuló 
nemzeti cselekvési tervek kialakítása és 
megvalósítása felé irányítsák;   e 
csoportok biztosítják, hogy a kormányokat 
megfelelőképpen tájékoztassák, és hogy a 
nemzeti szinten hozott döntések 
kellőképpen tükrözzék a társadalom 
nézőpontját és szükségleteit;

Or. en

Indokolás

A ritka betegségekkel kapcsolatos szakismeretek szétszóródnak, és a ritka betegségek 
specifikus mivolta specifikus problémákkal jár. Az állandó bizottságoknak az összes érdekelt 
felet magukban kell foglalniuk: betegeket, kezelőorvosokat, kifizető szervezeteket, egyetemeket 
és az ipart.  Ezek lennének a felhalmozódott szakismeretek őrei, bármilyen változások 
történnek is a kormányzatban és az igazgatásban.  Feladatuk az lenne, hogy iránymutatást 
adjanak a mindenkori igazgatásnak és kormányzatnak a ritka betegségben szenvedők 
közösségével kapcsolatos politikákat illetően.
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Módosítás 27
Adamos Adamou

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 1 bekezdés – 5 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) a ritka betegségek kezelésére irányuló 
finanszírozást oly módon kell nemzeti 
szinten ösztönözni, hogy amikor a 
tagállamok nem kívánnak vagy nem 
tudnak kiválósági központokat felállítani, 
ezt a központi nemzeti alapot annak 
biztosítására kell használni, hogy a 
betegek egy másik országban található 
központba utazhassanak, ami azonban azt 
vonja magával, hogy elengedhetetlen 
ennek az elkülönített költségvetésnek az 
évenkénti felülvizsgálata és kiigazítása is 
az adott év során kezelésre szorult 
betegekkel kapcsolatosan szerzett 
ismeretek és az esetleg már hozzáférhető 
új terápiák alapján.  Ezt a pluralista 
tanácsadó bizottságok közreműködésével 
kell elvégezni. 

Or. en

Indokolás

A kezelési központokat és a kórházakat is ösztönözni kell, hogy foglalkozzanak a ritka 
betegségben szenvedők diagnosztizálásával és kezelésével. Ha saját költségvetésükből kell a 
költségeket állniuk, nem biztos, hogy vállalni tudják ezt a pénzügyi terhet.  Egy nemzeti szintű 
finanszírozás biztosítása lehetővé teheti a betegek számára, hogy megfelelő orvosi ellátásban 
részesüljenek.

Módosítás 28
Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Adamos Adamou

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) olyan közös európai uniós (1) olyan közös európai uniós 
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meghatározás bevezetése a ritka 
betegségekre, amely értelmében ezen 
betegségek 10 000 embert tekintve 
legfeljebb 5-nél fordulnak elő;

meghatározás bevezetése a ritka 
betegségekre, amely értelmében ezen 
betegségek 10 000 embert tekintve 
legfeljebb 5-nél fordulnak elő, amely az 
egész Európai Unióra vonatkoztatott 
szám, de igen fontos ismerni a pontos 
eloszlást az egyes tagállamokban;

Or. en

Módosítás 29
Daciana Octavia Sârbu

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 2 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) a betegséggel kapcsolatos nemzeti és 
regionális szintű speciális információs 
hálózatok, jegyzékek és adatbázisok 
támogatása.

(4) a betegséggel kapcsolatos nemzeti és 
regionális szintű speciális információs 
hálózatok, jegyzékek és adatbázisok 
támogatása, amelyekben rendszeresen 
frissített és a nagyközönség számára 
interneten hozzáférhető információk 
szerepelnek;

Or. en

Módosítás 30
Frédérique Ries

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 2 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) a betegséggel kapcsolatos nemzeti és 
regionális szintű speciális információs 
hálózatok, jegyzékek és adatbázisok 
támogatása;

(4) a betegséggel kapcsolatos nemzeti és 
regionális szintű speciális információs 
hálózatok, jegyzékek és adatbázisok 
támogatása, pénzügyi eszközökkel is;

Or. fr
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Módosítás 31
Dorette Corbey

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 3 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) a tagállamokban működő kutatók és 
laboratóriumok egyre fokozottabb 
bevonása a ritka betegségekkel 
kapcsolatos, közösségi szinten 
finanszírozott kutatási projektekbe;

(3) a tagállamokban működő kutatók és 
laboratóriumok egyre fokozottabb 
bevonása a ritka betegségekkel 
kapcsolatos, közösségi szinten 
finanszírozott kutatási projektekbe, és a 
ritka betegségek gyógyszereiről szóló 
141/2000/EK rendelet nyújtotta 
lehetőségek felhasználása;

Or. nl

Módosítás 32
Evangelia Tzampazi

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 3 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) olyan rendelkezések felvétele a ritka 
betegségekre vonatkozó nemzeti tervbe, 
melyek a kutatás erősítését célozzák,
többek között a közegészségügyi, illetve a 
társadalomtudományi kutatást, a ritka 
betegségek kutatását, különös tekintettel 
olyan eszközök kifejlesztésére, mint a 
transzverzális infrastruktúrák, valamint az 
egyes betegségekre vonatkozó specifikus 
projektek.

(4) olyan rendelkezések felvétele a ritka 
betegségekre vonatkozó nemzeti tervbe, 
melyek a kutatás erősítését célozzák, 
többek között a közegészségügyi, illetve a 
társadalomtudományi kutatást, a ritka 
betegségek kutatását, különös tekintettel 
olyan eszközök kifejlesztésére, mint a 
transzverzális infrastruktúrák, valamint az 
egyes betegségekre vonatkozó specifikus 
projektek, rehabilitációs programok és a 
ritka betegséggel való együttélés 
elfogadását segítő programok;

Or. el

Indokolás

Hangsúlyozandó, hogy sok, ritka betegségben szenvedő betegnek meg kell tanulnia hosszú 
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évekig a betegségével együtt élni. Ezért van az, hogy a ritka betegségek területén zajló 
tevékenységeknek és kutatásoknak arra is kell irányulniuk, hogy biztosítsák a ritka 
betegségben szenvedő betegek társadalmi integrációját a sajátos igényekkel rendelkező 
emberekről szóló ENSZ-egyezmény 26. cikkének megfelelően.

Módosítás 33
Adamos Adamou

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 3 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) a klinikai kutatások területén az 
egyik legfőbb finanszírozóként fellépő 
ipar számára megfelelő ösztönző 
intézkedések kialakítása annak 
érdekében, hogy beruházzon a genetikai 
kutatásokba;

Or. en

Módosítás 34
Frédérique Ries

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 3 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) hosszú távú és megfelelő 
finanszírozás létrehozása, különösen a 
magán- és közszféra közötti partnerség 
révén a nemzeti és európai szintű 
kutatások támogatása és 
fenntarthatóságuk biztosítása érdekében;

Or. fr
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Módosítás 35
Frédérique Ries

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 4 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) különböző egészségügyi ellátási módok 
meghatározása a betegek számára a 
megfelelő nemzeti, szükség esetén pedig 
külföldi szakértők közötti együttműködés 
megteremtésével; a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás, többek között a 
betegek, az egészségügyi szakemberek és 
szolgáltatók mobilitásának támogatása, 
valamint az információs és kommunikációs 
technológiákon keresztül megvalósított 
szolgáltatások biztosításának elősegítése, 
amennyiben arra a speciális egészségügyi 
ellátáshoz való általános hozzáférés 
érdekében szükség van;

(3) különböző egészségügyi ellátási módok 
meghatározása a betegek számára a 
megfelelő nemzeti, szükség esetén pedig 
külföldi szakértők közötti együttműködés 
megteremtésével; a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás, többek között a 
betegek és az adatok mobilitásának 
támogatása révén a szakismeret, az 
egészségügyi szakemberek és a
szolgáltatók mobilitásának támogatása, 
valamint az információs és kommunikációs 
technológiákon keresztül megvalósított 
szolgáltatások biztosításának elősegítése, 
amennyiben arra a speciális egészségügyi 
ellátáshoz való általános hozzáférés 
érdekében szükség van;

Or. fr

Módosítás 36
Frédérique Ries

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 4 bekezdés –  5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) annak biztosítása, hogy a nemzeti, 
illetve regionális szakértői központok 
betartják az európai referenciahálózatok 
által a ritka betegségekkel kapcsolatban 
meghatározott szabványokat, a betegek és 
a szakemberek szükségleteinek és 
elvárásainak figyelembevétele mellett.

(5) annak biztosítása, hogy a nemzeti, 
illetve regionális szakértői központok 
betartják az európai referenciahálózatok 
által a ritka betegségekkel kapcsolatban 
meghatározott szabványokat, a betegek és 
a szakemberek szükségleteinek és 
elvárásainak figyelembevétele, valamint a 
betegeknek e központok tevékenységeibe, 
irányításába és értékelésébe való 
bevonása mellett;
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Or. fr

Módosítás 37
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 5 bekezdés – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a lakossági szűrésre vonatkozó európai 
iránymutatások és diagnosztikai tesztek;

(b)  a lakossági szűrésre vonatkozó európai 
iránymutatások és diagnosztikai tesztek, 
többek között genetikai vizsgálatok, mint 
heterozigóta-szűrés és a poláris test 
biopsziával végzett diagnosztikája, 
amelyek nagyon jó minőségű vizsgálatot 
és szakszerű genetikai tanácsadást 
biztosítanak, a tagállamokon belül 
meglévő etikai sokszínűség tiszteletben 
tartásával;

Or. en

Módosítás 38
Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Adamos Adamou

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 5 bekezdés – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a ritka betegségek gyógyszereinek 
terápiás többletértékére vonatkozó
tagállami értékelési jelentések uniós szintű 
megosztása annak érdekében, hogy a 
betegek minimális késedelmi időt követően 
tudjanak hozzájutni a ritka betegségek 
gyógyszereihez;

(c) a ritka betegségek gyógyszereinek 
terápiás többletértékére vonatkozó nemzeti
értékelési jelentések uniós szinten – a 
releváns európai ismereteket és szaktudást 
összegyűjtő EMEA keretében – annak 
érdekében, hogy a betegek minimális 
késedelmi időt követően tudjanak 
hozzájutni a ritka betegségek 
gyógyszereihez;

Or. en
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Módosítás 39
Avril Doyle, Alojz Peterle

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 5 bekezdés – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a ritka betegségek gyógyszereinek
terápiás többletértékére vonatkozó 
tagállami értékelési jelentések uniós szintű 
megosztása annak érdekében, hogy a 
betegek minimális késedelmi időt követően 
tudjanak hozzájutni a ritka betegségek 
gyógyszereihez;

(c) a ritka betegségek gyógyszereinek
klinikai többletértékére vonatkozó 
tagállami értékelési jelentések uniós szintű 
megosztása annak érdekében, hogy a 
betegek minimális késedelmi időt követően 
tudjanak hozzájutni a ritka betegségek 
gyógyszereihez;

Or. en

Módosítás 40
Dorette Corbey

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 5 bekezdés – 1 pont – ca pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) strukturális támogatási és beruházási 
program az Orphanet adatbázis számára 
megkönnyítendő a ritka betegségekre 
vonatkozó ismeretekhez való hozzáférést;

Or. nl

Módosítás 41
Frieda Brepoels

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 5 bekezdés – 1 pont – ca pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) speciális orvosképzési programok a 
ritka betegségek diagnosztizálásához és 
kezeléséhez kapcsolódó területeken 
(például genetika, immunológia, 
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neurológia, onkológia, 
gyermekgyógyászat);

Or. en

Indokolás

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.  

Módosítás 42
Antonios Trakatellis, Peter Liese, Thomas Ulmer

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A betegképviseleti szervek döntési 
helyzetbe hozása terén:

6. A független betegképviseleti szervek 
döntési helyzetbe hozása terén:

(1) intézkedések meghozatala annak 
biztosítására, hogy a betegeket és a 
betegképviseleteket a ritka betegségekkel 
kapcsolatos stratégiai és döntéshozatali 
eljárás minden szintjén bevonják a 
folyamatba, a szakértői központok és az 
európai referenciahálózatok felállítása és 
irányítása és a nemzeti tervek kidolgozása 
terén is;

(1) intézkedések meghozatala annak 
biztosítására, hogy a betegeket és a
független betegképviseleteket a ritka 
betegségekkel kapcsolatos stratégiai és 
döntéshozatali eljárás minden szintjén 
bevonják a folyamatba, a szakértői 
központok és az európai 
referenciahálózatok felállítása és irányítása 
és a nemzeti tervek kidolgozása terén is;

(2) a betegszervezetek által ellátott 
tevékenységek támogatása, többek között 
az ismeretek tudatosítása, a kapacitásépítés 
és a képzés, az információcsere és a helyes 
gyakorlatok megosztása, a hálózatok 
valamint az elszigetelt helyzetben lévő 
betegek támogatása terén;

(2) a független betegképviseleti 
szervezetek által ellátott tevékenységek 
támogatása, többek között az ismeretek 
tudatosítása, a kapacitásépítés és a képzés, 
az információcsere és a helyes gyakorlatok 
megosztása, a hálózatok valamint az 
elszigetelt helyzetben lévő betegek 
támogatása terén;

(3) a betegszervezetek támogatására és a (3) a betegszervezetek támogatására és a 
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velük való konzultációra vonatkozó 
rendelkezések felvétele a ritka 
betegségekre vonatkozó nemzeti tervekbe, 
az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelően.

velük való konzultációra vonatkozó 
rendelkezések felvétele a ritka 
betegségekre vonatkozó nemzeti tervekbe, 
az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 43
Dorette Corbey

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára – 6 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) a betegképviseleti szervezetek 
pénzügyi támogatása lehetővé téve 
számukra, hogy a legnagyobb 
függetlenségben folytathassák 
tevékenységeiket;

Or. nl

Módosítás 44
Antonios Trakatellis, Peter Liese, Thomas Ulmer

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára  6 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) pénzügyi eszköz biztosítása azoknak a 
betegszervezeteknek, amelyek nem 
kapcsolódnak közvetlenül 
gyógyszergyártóhoz;

Or. en
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Módosítás 45
Antonios Trakatellis, Peter Liese, Thomas Ulmer

Ajánlásra irányuló javaslat
Ajánlás a tagállamok számára  6 bekezdés   3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) a betegszervezetek támogatására és a 
velük való konzultációra vonatkozó 
rendelkezések felvétele a ritka 
betegségekre vonatkozó nemzeti tervekbe, 
az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelően.

(3) a független betegszervezetek 
támogatására és a velük való konzultációra 
vonatkozó rendelkezések felvétele a ritka 
betegségekre vonatkozó nemzeti tervekbe, 
az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 46
Frédérique Ries

Ajánlásra irányuló javaslat
Invite la Commission - paragraphe 1

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. FELKÉRI A BIZOTTSÁGOT A 
KÖVETKEZŐKRE: a tagállamoktól 
érkező információk alapján legkésőbb az 
ezen ajánlás elfogadását követő ötödik 
évéig terjesszen egy végrehajtási jelentést a 
Tanács, az Európai Parlament, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint 
a Régiók Bizottsága elé annak 
megállapítására, hogy milyen mértékű 
hatékonysággal működnek a javasolt 
intézkedések, illetve szükség van-e további 
intézkedések meghozatalára;

1. FELKÉRI A BIZOTTSÁGOT A 
KÖVETKEZŐKRE: a tagállamoktól 
érkező információk alapján legkésőbb az 
ezen ajánlás elfogadását követő ötödik 
évéig terjesszen egy végrehajtási jelentést a 
Tanács, az Európai Parlament, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint 
a Régiók Bizottsága elé annak 
megállapítására, hogy milyen mértékű 
hatékonysággal működnek a javasolt 
intézkedések a ritka betegségben 
szenvedők és családtagjaik életének 
javítására, illetve szükség van-e további 
intézkedések meghozatalára;

Or. fr


