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Amendement 13
Urszula Krupa

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Vanwege de geringe prevalentie en de 
specifieke kenmerken van zeldzame 
ziekten vereisen deze ziekten een algemene 
aanpak, gebaseerd op bijzondere 
gebundelde inspanningen om een grote 
morbiditeit of vermijdbare vroegtijdige 
mortaliteit te voorkomen en de 
levenskwaliteit en het sociaaleconomisch 
potentieel van de getroffen personen te 
verbeteren.

(5) Vanwege de aanzienlijke kosten en de 
specifieke kenmerken van zeldzame 
ziekten vereisen deze ziekten 
internationale programma's en een 
algemene aanpak, gebaseerd op bijzondere 
gebundelde inspanningen om een grote 
morbiditeit of vermijdbare vroegtijdige 
mortaliteit te voorkomen en de 
levenskwaliteit en het sociaaleconomisch 
potentieel van de getroffen personen te 
verbeteren.

Or. pl

Amendement 14
Urszula Krupa

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om de nationale, regionale en 
plaatselijke initiatieven op het gebied van 
zeldzame ziekten beter te coördineren en 
meer samenhang te geven, moeten alle 
nationale maatregelen op dit gebied in 
nationale plannen voor zeldzame ziekten 
worden opgenomen.

(8) Om de nationale, regionale en 
plaatselijke initiatieven op het gebied van 
zeldzame ziekten beter te coördineren en 
meer samenhang te geven en om te komen 
tot betere samenwerking tussen de 
opleidingscentra, moeten alle nationale 
maatregelen op dit gebied in nationale 
plannen voor zeldzame ziekten worden 
opgenomen.

Or. pl
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Amendement 15
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Europese referentienetwerken voor 
zeldzame ziekten hebben een bijzonder 
grote communautaire toegevoegde waarde 
doordat deze aandoeningen maar weinig 
voorkomen, zodat er in de afzonderlijke 
landen een gering aantal patiënten en 
beperkte deskundigheid is. Om patiënten 
met een zeldzame ziekte gelijke toegang 
tot hoogwaardige zorg te kunnen bieden, is 
het daarom cruciaal dat op Europees 
niveau expertise bijeengebracht wordt.

(13) Europese referentienetwerken voor 
zeldzame ziekten hebben een bijzonder 
grote communautaire toegevoegde waarde 
doordat deze aandoeningen maar weinig 
voorkomen, zodat er in de afzonderlijke 
landen een gering aantal patiënten en 
beperkte deskundigheid is. Om patiënten 
met een zeldzame ziekte gelijke toegang 
tot betrouwbare informatie, een gepaste 
en tijdige diagnose en hoogwaardige zorg 
te kunnen bieden, is het daarom cruciaal 
dat op Europees niveau expertise 
bijeengebracht wordt.

Or. en

Amendement 16
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Er moeten gespecialiseerde 
sociale diensten, inclusief 
gespecialiseerde therapeutische en 
psychologische diensten, worden 
opgericht om sociale uitsluiting en 
discriminatie te voorkomen.

Or. en
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Amendement 17
Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Patiënten en 
patiëntenvertegenwoordigers moeten
daarom bij alle stappen van de beleids- en 
besluitvorming worden betrokken. Hun 
activiteiten moeten in elke lidstaat actief 
worden bevorderd en, onder meer 
financieel, worden gesteund.

(20) Patiënten en 
patiëntenvertegenwoordigers moeten 
daarom bij alle stappen van de beleids- en 
besluitvorming worden betrokken. Hun 
activiteiten moeten niet alleen in elke 
lidstaat actief worden bevorderd en, onder 
meer financieel, worden gesteund, maar 
ook op EU-niveau in de vorm van pan-
Europese netwerken ter ondersteuning 
van patiënten met een specifieke zeldzame 
ziekte.

Or. en

Motivering

Omdat deze ziekten zo zeldzaam zijn, werken veel patiëntenverenigingen in pan-Europese 
netwerken samen om in geheel de EU-27 te communiceren en elkaar te steunen.

Amendement 18
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. nationale plannen voor zeldzame ziekten 
op te stellen, om voor alle patiënten met 
een zeldzame ziekte op hun nationale 
grondgebied universele toegang tot 
hoogwaardige zorg, inclusief diagnostiek, 
behandeling en weesgeneesmiddelen, te 
waarborgen, op basis van rechtvaardigheid 
en solidariteit in de hele EU, en met name:

1. nationale plannen voor zeldzame ziekten 
op te stellen, om voor alle patiënten met 
een zeldzame ziekte op hun nationale 
grondgebied universele toegang tot 
hoogwaardige zorg, inclusief diagnostiek, 
behandeling en weesgeneesmiddelen, 
evenals revalidatie en therapie om te leren 
leven met de ziekte te waarborgen, op basis 
van rechtvaardigheid en solidariteit in de 
hele EU, en met name:

Or. el
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Motivering

Het is van belang te benadrukken dat veel patiënten die aan een zeldzame ziekte lijden, jaren 
lang met hun ziekte zullen moeten leven. Daarom moeten de acties en het onderzoek op het 
gebied van zeldzame ziekten tevens gericht zijn op de integratie van personen met een zeldzame 
ziekte in de samenleving. Dit is in overeenstemming met artikel 26 van het VN-Verdrag over 
personen met specifieke behoeften.

Amendement 19
Frédérique Ries

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 1 - punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) in het nationale plan voor zeldzame 
ziekten een beperkt aantal prioritaire acties 
te definiëren met concrete doelstellingen, 
duidelijke termijnen, beheersstructuren en 
regelmatige verslagen;

(3) in het nationale plan voor zeldzame 
ziekten een beperkt aantal prioritaire acties 
te definiëren met concrete doelstellingen, 
duidelijke termijnen, betekenisvolle en 
goed omschreven financieringsvormen, 
beheersstructuren en regelmatige 
verslagen;

Or. fr

Amendement 20
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 1 - punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) in de nationale plannen bepalingen op 
te nemen om voor alle patiënten met een 
zeldzame ziekte op hun nationale 
grondgebied gelijke toegang tot 
hoogwaardige zorg, inclusief diagnostiek, 
behandeling en weesgeneesmiddelen, te 
waarborgen, teneinde gelijke toegang tot 
hoogwaardige zorg te waarborgen op basis 
van rechtvaardigheid en solidariteit in de 
hele Europese Unie;

(5) in de nationale plannen bepalingen op 
te nemen om voor alle patiënten met een 
zeldzame ziekte op hun nationale 
grondgebied gelijke toegang tot 
hoogwaardige zorg, inclusief diagnostiek, 
behandeling en weesgeneesmiddelen, 
evenals revalidatie en therapie om te leren 
leven met de ziekte, te waarborgen, 
teneinde gelijke toegang tot hoogwaardige 
zorg te waarborgen op basis van 
rechtvaardigheid en solidariteit in de hele 
Europese Unie;

Or. el
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Motivering

Het is van belang te benadrukken dat veel patiënten die aan een zeldzame ziekte lijden, jaren 
lang met hun ziekte zullen moeten leven. Daarom moeten de acties en het onderzoek op het 
gebied van zeldzame ziekten tevens gericht zijn op de integratie van personen met een zeldzame 
ziekte in de samenleving. Dit is in overeenstemming met artikel 26 van het VN-Verdrag over 
personen met specifieke behoeften.

Amendement 21
Avril Doyle, Alojz Peterle

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 1 - punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) in de nationale plannen bepalingen op 
te nemen om voor alle patiënten met een 
zeldzame ziekte op hun nationale 
grondgebied gelijke toegang tot 
hoogwaardige zorg, inclusief diagnostiek, 
behandeling en weesgeneesmiddelen, te 
waarborgen, teneinde gelijke toegang tot 
hoogwaardige zorg te waarborgen op basis 
van rechtvaardigheid en solidariteit in de 
hele Europese Unie;

(5) in de nationale plannen bepalingen op 
te nemen om voor alle patiënten met een 
zeldzame ziekte op hun nationale 
grondgebied gelijke toegang tot 
hoogwaardige zorg, inclusief diagnostiek, 
behandeling en weesgeneesmiddelen, te 
waarborgen, teneinde gelijke toegang tot 
hoogwaardige zorg te waarborgen op basis 
van rechtvaardigheid en solidariteit in de 
hele Europese Unie overeenkomstig de 
beginselen van het document “Improving 
access to orphan medicines for all 
affected EU citizens”, dat door het 
Farmaceuticaforum is uitgebracht;

Or. en

Amendement 22
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 1 - punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) in de nationale plannen bepalingen op 
te nemen om voor alle patiënten met een 
zeldzame ziekte op hun nationale 
grondgebied gelijke toegang tot 
hoogwaardige zorg, inclusief diagnostiek, 
behandeling en weesgeneesmiddelen, te 
waarborgen, teneinde gelijke toegang tot 
hoogwaardige zorg te waarborgen op basis 

(5) in de nationale plannen bepalingen op 
te nemen om voor alle patiënten met een 
zeldzame ziekte op hun nationale 
grondgebied gelijke toegang tot 
hoogwaardige zorg, inclusief diagnostiek, 
primaire preventiemaatregelen, 
behandeling en weesgeneesmiddelen, te 
waarborgen, teneinde gelijke toegang tot 
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van rechtvaardigheid en solidariteit in de 
hele Europese Unie;

hoogwaardige zorg te waarborgen op basis 
van rechtvaardigheid en solidariteit in de 
hele Europese Unie;

Or. en

Amendement 23
Urszula Krupa

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 1 - punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) in de nationale plannen bepalingen op 
te nemen om voor alle patiënten met een 
zeldzame ziekte op hun nationale 
grondgebied gelijke toegang tot 
hoogwaardige zorg, inclusief diagnostiek, 
behandeling en weesgeneesmiddelen, te 
waarborgen, teneinde gelijke toegang tot 
hoogwaardige zorg te waarborgen op basis 
van rechtvaardigheid en solidariteit in de 
hele Europese Unie;

(5) in de nationale plannen bepalingen op 
te nemen om voor alle patiënten met een 
zeldzame ziekte op hun nationale 
grondgebied gratis toegang tot 
hoogwaardige zorg, inclusief diagnostiek, 
behandeling en weesgeneesmiddelen, te 
waarborgen, teneinde gelijke toegang tot 
hoogwaardige zorg te waarborgen op basis 
van rechtvaardigheid en solidariteit in de 
hele Europese Unie;

Or. pl

Amendement 24
Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Adamos Adamou

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 1 - punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) inspanningen aan te moedigen om 
zeldzame erfelijke ziekten te voorkomen, 
wat uiteindelijk moet leiden tot de 
uitroeiing van deze zeldzame ziekten, via: 
a) erfelijkheidsadvisering voor ouders die 
drager zijn van een dergelijke ziekte; en
b) indien passend en niet in strijd met de 
nationale wetgeving en altijd op vrijwillige 
basis, via aan implantatie voorafgaande 
selectie van gezonde embryo's. 

Or. en
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Amendement 25
Adamos Adamou

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 1 - punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) op nationaal niveau adviesgroepen 
van diverse belanghebbenden op te 
richten, met inbegrip van alle 
belanghebbenden, om hun regeringen bij 
te staan bij de opstelling en uitvoering van 
nationale actieplannen voor zeldzame 
ziekten. Deze moeten ervoor zorgen dat de 
regeringen goed geïnformeerd zijn en dat 
de besluiten die op nationaal niveau 
worden genomen, een weerspiegeling zijn 
van de standpunten en behoeften van de 
samenleving.

Or. en

Motivering

Om het risico te beperken dat expertise van dergelijke specifieke aard verloren gaat door 
wijzigingen in de regering en de administratie, moeten er permanente comités bestaan waarvan 
alle belanghebbende en ervaren partijen deel uitmaken, met name patiënten, behandelende 
artsen, ziekenfondsen, universiteiten en de industrie. Deze partijen moeten de politieke 
besluitvormers en beleidsmakers bijstaan bij de opstelling en uitvoering van nationale 
actieplannen.

Amendement 26
Thomas Ulmer

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 1 - punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) op nationaal niveau adviesgroepen 
van diverse belanghebbenden op te 
richten, met inbegrip van alle 
belanghebbenden, om hun regeringen bij 
te staan bij de uitvoering van nationale 
actieplannen voor zeldzame ziekten. Deze 
moeten ervoor zorgen dat de regeringen 
goed geïnformeerd zijn en dat de besluiten 
die op nationaal niveau worden genomen, 
een weerspiegeling zijn van de 
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standpunten van de samenleving.

Or. en

Motivering

De expertise inzake zeldzame ziekten is verspreid en de specifieke aard van zeldzame ziekten 
creëert specifieke kwesties. Daarom moeten er permanente comités bestaan waarvan alle 
belanghebbenden deel uitmaken:  patiënten, behandelende artsen, ziekenfondsen, universiteiten 
en de industrie. Zij moeten de hoeders van de expertise zijn, los van wijzigingen in de regering 
en de administratie. Zij moeten de administratie en de zittende regering bijstaan in het beleid 
inzake zeldzame ziekten.

Amendement 27
Adamos Adamou

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 1 - punt 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) aan te moedigen dat de 
behandeling van zeldzame ziekten op 
nationaal niveau wordt gefinancierd.
Indien een lidstaat geen eigen 
expertisecentra ("centres of excellence") 
wil of kan hebben, moet dit centrale 
nationale fonds worden gebruikt om 
ervoor te zorgen dat patiënten naar zo'n 
centrum in een andere lidstaat kunnen 
gaan.  Daarnaast is het van vitaal belang 
dat deze afzonderlijke begroting jaarlijks 
wordt herzien en aangepast op grond van 
het gekende aantal patiënten dat in dat 
specifieke jaar een behandeling nodig 
heeft, en van eventuele nieuwe therapieën 
die moeten worden toegevoegd. Dit moet 
gebeuren in samenspraak met de 
adviesgroepen van diverse 
belanghebbenden.

Or. en

Motivering

Behandelingscentra en ziekenhuizen moeten worden aangemoedigd om voor patiënten met een 
zeldzame ziekte een diagnose te stellen en hen te behandelen. Indien zij dit uit het eigen 
begroting moeten betalen, is het mogelijk dat ze deze financiële last niet kunnen dragen.  
Financiering op nationaal niveau kan patiënten in staat stellen toegang te hebben tot adequate 
medische zorg.
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Amendement 28
Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Adamos Adamou

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 2 - punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) de gemeenschappelijke definitie van de 
Europese Unie voor zeldzame ziekten als 
ziekten waaraan niet meer dan 5 op de 
10 000 mensen lijden, te hanteren;

(1) de gemeenschappelijke definitie van de 
Europese Unie voor zeldzame ziekten als 
ziekten waaraan niet meer dan 5 op de 
10 000 mensen lijden, te hanteren als cijfer 
voor de Europese Unie als geheel; het is 
echter uiterst belangrijk de exacte 
verdeling per lidstaat te kennen;

Or. en

Amendement 29
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 2 - punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) op nationaal of regionaal niveau steun 
te verlenen aan informatienetwerken, 
registers en databanken voor specifieke 
ziekten;

(4) op nationaal of regionaal niveau steun 
te verlenen aan informatienetwerken, 
registers en databanken voor specifieke 
ziekten, met inbegrip van regelmatig 
bijgewerkte informatie, die voor het 
publiek via het internet toegankelijk is;

Or. en

Amendement 30
Frédérique Ries

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 2 - punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) op nationaal of regionaal niveau steun 
te verlenen aan informatienetwerken, 
registers en databanken voor specifieke 
ziekten; 

(4) op nationaal of regionaal niveau steun 
te verlenen, ook financieel, aan 
informatienetwerken, registers en 
databanken voor specifieke ziekten; 
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Or. fr

Amendement 31
Dorette Corbey

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 3 - punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) nationale onderzoekers en laboratoria 
aan te moedigen deel te nemen aan door de 
Gemeenschap gefinancierde 
onderzoeksprojecten voor zeldzame 
ziekten;

(3) nationale onderzoekers en laboratoria 
aan te moedigen deel te nemen aan door de 
Gemeenschap gefinancierde 
onderzoeksprojecten voor zeldzame 
ziekten en gebruik te maken van de 
mogelijkheden die Verordening (EG) nr. 
141/2000 betreffende weesgeneesmiddelen 
biedt;

Or. nl

Amendement 32
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 3 - punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) in de nationale plannen voor zeldzame 
ziekten bepalingen op te nemen om 
onderzoek naar zeldzame ziekten, 
waaronder volksgezondheids- en sociaal 
onderzoek, te bevorderen, in het bijzonder 
met het oog op de ontwikkeling van 
hulpmiddelen als transversale 
infrastructuur en projecten voor specifieke 
ziekten;

(4) in de nationale plannen voor zeldzame 
ziekten bepalingen op te nemen om 
onderzoek naar zeldzame ziekten, 
waaronder volksgezondheids- en sociaal 
onderzoek, te bevorderen, in het bijzonder 
met het oog op de ontwikkeling van 
hulpmiddelen als transversale 
infrastructuur en projecten voor specifieke 
ziekten, revalidatieprogramma's en 
programma's om te leren leven met de 
zeldzame ziekte, alsmede onderzoek op het 
gebied van diagnostische tests en 
hulpmiddelen;

Or. el

Motivering

Het is van belang te benadrukken dat veel patiënten die aan een zeldzame ziekte lijden, jaren 
lang met hun ziekte zullen moeten leven. Daarom moeten de acties en het onderzoek op het 
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gebied van zeldzame ziekten tevens gericht zijn op de integratie van personen met een zeldzame 
ziekte in de samenleving. Dit is in overeenstemming met artikel 26 van het VN-Verdrag over 
personen met specifieke behoeften.

Amendement 33
Adamos Adamou

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 3 - punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) de industrie, die een van de 
belangrijkste financiers van klinisch 
onderzoek is, passende stimuli te 
verstrekken om te investeren in genetisch 
onderzoek;

Or. en

Amendement 34
Frédérique Ries

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 3 - punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) een degelijke financiering op de 
lange termijn in te voeren, met name in de 
vorm van partnerschappen tussen de 
overheid en de privé-sector, om de 
onderzoeksinspanningen op nationaal en 
Europees niveau te steunen zodat hun 
uitvoerbaarheid verzekerd is;

Or. fr

Amendement 35
Frédérique Ries

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 4 - punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) zorgtrajecten voor patiënten tot stand te 
brengen door zo nodig samenwerking met 

(3) zorgtrajecten voor patiënten tot stand te 
brengen door zo nodig samenwerking met 
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relevante deskundigen in binnen- en 
buitenland op te zetten; wanneer dit nodig 
is om universele toegang tot specifieke 
benodigde gezondheidszorg te waarborgen, 
moet steun worden verleend aan 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
waaronder mobiliteit van patiënten, 
gezondheidswerkers en zorgaanbieders, en 
de verlening van diensten met behulp van 
informatie- en communicatietechnologie; 

relevante deskundigen in binnen- en 
buitenland op te zetten; wanneer dit nodig 
is om universele toegang tot specifieke 
benodigde gezondheidszorg te waarborgen, 
moet steun worden verleend aan 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
waaronder mobiliteit van patiënten en van 
expertise via ondersteuning van mobiliteit 
van gegevens van gezondheidswerkers en 
zorgaanbieders, en de verlening van 
diensten met behulp van informatie- en 
communicatietechnologie; 

Or. fr

Amendement 36
Frédérique Ries

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 4 - punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) te waarborgen dat de nationale of 
regionale expertisecentra zich houden aan 
de door de Europese referentiecentra voor 
zeldzame ziekten gedefinieerde normen en 
daarbij terdege rekening houden met de 
behoeften en verwachtingen van patiënten 
en gezondheidswerkers;

(5) te waarborgen dat de nationale of 
regionale expertisecentra zich houden aan 
de door de Europese referentiecentra voor 
zeldzame ziekten gedefinieerde normen, en 
daarbij terdege rekening houden met de 
behoeften en verwachtingen van patiënten 
en gezondheidswerkers alsook de 
patiënten betrekken bij de
werkzaamheden, het beheer en de 
beoordeling van de centra;

Or. fr

Amendement 37
Peter Liese, Thomas Ulmer

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 5 - punt 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Europese richtsnoeren voor 
bevolkingsonderzoek en diagnostische 
tests;

b) Europese richtsnoeren voor 
bevolkingsonderzoek en diagnostische 
tests, met inbegrip van genetische tests 
zoals heterozygotetests en diagnose van 
poollichaampjes, waarbij tests van hoge 
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kwaliteit en passende 
erfelijkheidsadvisering worden 
gewaarborgd en de ethische diversiteit van 
de lidstaten wordt gewaarborgd;

Or. en

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

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 5 - punt 1 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) uitwisseling op EU-niveau van 
verslagen van beoordelingen van de 
lidstaten betreffende de therapeutische 
toegevoegde waarde van 
weesgeneesmiddelen, om 
weesgeneesmiddelen sneller toegankelijk 
te maken voor patiënten met een zeldzame 
ziekte;

c) opstelling op EU-niveau van verslagen 
van beoordelingen van de lidstaten 
betreffende de therapeutische toegevoegde 
waarde van weesgeneesmiddelen binnen 
de EMEA waar de relevante Europese 
kennis en expertise wordt verzameld, om 
weesgeneesmiddelen sneller toegankelijk 
te maken voor patiënten met een zeldzame 
ziekte;

Or. en

Amendement 39
Avril Doyle, Alojz Peterle

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 5 - punt 1 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) uitwisseling op EU-niveau van verslagen 
van beoordelingen van de lidstaten 
betreffende de therapeutische toegevoegde 
waarde van weesgeneesmiddelen, om 
weesgeneesmiddelen sneller toegankelijk 
te maken voor patiënten met een zeldzame 
ziekte;

c) uitwisseling op EU-niveau van verslagen 
van beoordelingen van de lidstaten 
betreffende de klinische toegevoegde 
waarde van weesgeneesmiddelen, om 
weesgeneesmiddelen sneller toegankelijk 
te maken voor patiënten met een zeldzame 
ziekte;

Or. en
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Amendement 40
Dorette Corbey

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 5 - punt 1 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) structurele ondersteuning van en 
investering in de Orphanet database zodat 
kennis over zeldzame ziekten makkelijk 
toegankelijk is;

Or. nl

Amendement 41
Frieda Brepoels

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 5 - punt 1 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) ontwikkeling van gespecialiseerde 
medische opleiding op gebieden die 
relevant zijn voor de diagnose en het 
beheer van zeldzame ziekten (bijvoorbeeld 
genetica, immunologie, neurologie, 
oncologie, pediatrie);

Or. en

Motivering

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.  
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Amendement 42
Antonios Trakatellis, Peter Liese, Thomas Ulmer

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Zeggenschap van patiëntenorganisaties 6. Zeggenschap van onafhankelijke 
patiëntenorganisaties

(1) maatregelen te nemen om ervoor te 
zorgen dat patiënten en 
patiëntenvertegenwoordigers naar behoren 
worden geraadpleegd bij alle stappen van 
de beleids- en besluitvorming op het 
gebied van zeldzame ziekten, met inbegrip 
van de oprichting en het beheer van 
expertisecentra en Europese 
referentienetwerken en de opstelling van 
nationale plannen;

(1) maatregelen te nemen om ervoor te 
zorgen dat patiënten en onafhankelijke
patiëntenvertegenwoordigers naar behoren 
worden geraadpleegd bij alle stappen van 
de beleids- en besluitvorming op het 
gebied van zeldzame ziekten, met inbegrip 
van de oprichting en het beheer van 
expertisecentra en Europese 
referentienetwerken en de opstelling van 
nationale plannen;

(2) de activiteiten van patiëntenorganisaties 
te ondersteunen, bijvoorbeeld op het 
gebied van bewustmaking, 
capaciteitsvorming en opleiding, 
uitwisseling van informatie en beste 
praktijken, netwerkvorming en 
hulpverlening aan zeer geïsoleerde 
patiënten;

(2) de activiteiten van onafhankelijke
patiëntenorganisaties te ondersteunen, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
bewustmaking, capaciteitsvorming en 
opleiding, uitwisseling van informatie en 
beste praktijken, netwerkvorming en 
hulpverlening aan zeer geïsoleerde 
patiënten;

(3) in de nationale plannen voor zeldzame 
ziekten bepalingen op te nemen over de 
ondersteuning en raadpleging van 
patiëntenorganisaties, zoals bedoeld onder 
1) en 2);

(3) in de nationale plannen voor zeldzame 
ziekten bepalingen op te nemen over de 
ondersteuning en raadpleging van 
patiëntenorganisaties, zoals bedoeld onder 
1) en 2);

Or. en

Amendement 43
Dorette Corbey

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 6 - punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Patiëntenorganisaties financieel te 
ondersteunen zodat deze zo onafhankelijk 
mogelijk hun werk kunnen blijven doen;

Or. nl
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Amendement 44
Antonios Trakatellis, Peter Liese, Thomas Ulmer

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 6 - punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) ervoor te zorgen dat wordt voorzien 
in financiering van patiëntenorganisaties, 
die niet rechtstreeks aan afzonderlijke 
farmaceutische bedrijven is gekoppeld;

Or. en

Amendement 45
Antonios Trakatellis, Peter Liese, Thomas Ulmer

Voorstel voor een aanbeveling
Aanbevelingen aan de lidstaten - lid 6 - punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) in de nationale plannen voor zeldzame 
ziekten bepalingen op te nemen over de 
ondersteuning en raadpleging van 
patiëntenorganisaties, zoals bedoeld onder 
1) en 2);

(3) in de nationale plannen voor zeldzame 
ziekten bepalingen op te nemen over de 
ondersteuning en raadpleging van 
onafhankelijke patiëntenorganisaties, zoals 
bedoeld onder 1) en 2);

Or. en

Amendement 46
Frédérique Ries

Voorstel voor een aanbeveling
Verzoekt de Commissie - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. uiterlijk aan het eind van het vijfde jaar 
na de datum van goedkeuring van deze 
aanbeveling aan de hand van de door de 
lidstaten verstrekte informatie een aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s gericht 
uitvoeringsverslag over deze aanbeveling 

1. uiterlijk aan het eind van het vijfde jaar 
na de datum van goedkeuring van deze 
aanbeveling aan de hand van de door de 
lidstaten verstrekte informatie een aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s gericht 
uitvoeringsverslag over deze aanbeveling 
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op te stellen, waarin wordt beoordeeld in 
hoeverre de voorgestelde maatregelen 
doeltreffend zijn en of nadere maatregelen 
noodzakelijk zijn;

op te stellen, waarin wordt beoordeeld in 
hoeverre de voorgestelde maatregelen 
doeltreffend zijn om het leven van 
patiënten met een zeldzame ziekte en dat 
van hun familie te verbeteren, en of 
nadere maatregelen noodzakelijk zijn;

Or. fr


