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Τροπολογία  1 

Maurice Ponga 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

1. υπενθυμίζει ότι ο Στόχος Βιώσιμης 

Ανάπτυξης αριθ. 3, που αποτελείται από 

εννέα ποσοτικούς και τέσσερις 

ποιοτικούς υπο-στόχους, ορίζει σαφώς 

ότι, έως το 2030, θα πρέπει όλοι οι 

άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε καλή 

ψυχική και σωματική υγεία σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής τους· υπογραμμίζει 

ότι, κάθε χρόνο, 100 εκατομμύρια 

άνθρωποι περιέρχονται σε κατάσταση 

φτώχειας εξαιτίας δαπανών υγειονομικής 

περίθαλψης που είναι δυσανάλογες με τα 

εισοδήματά τους, και ότι, σύμφωνα με τον 

ΠΟΥ, πάνω από το ένα τρίτο του 

παγκόσμιου πληθυσμού, από το οποίο 

πάνω από το 50 % στην Αφρική, δεν έχει 

πρόσβαση σε φάρμακα· 

1. υπενθυμίζει το θεματολόγιο 2030 

για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο 

εγκρίθηκε στο επίπεδο των Ηνωμένων 

Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, και τον 

οικείο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης αριθ. 3 

περί «εξασφάλισης υγιούς ζωής σε όλους 

και προώθησης της ευημερίας για όλους 

και σε όλες τις ηλικίες» καθώς και του 

υπο-στόχου 3β περί «παροχής πρόσβασης 

σε απαραίτητα φάρμακα και εμβόλια, σε 

προσιτές τιμές»· υπογραμμίζει ότι, 

σύμφωνα με τον ΠΟΥ, πάνω από το ένα 

τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, από το 

οποίο πάνω από το 50 % στην Αφρική, δεν 

έχει πρόσβαση σε φάρμακα· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  2 

Lola Sánchez Caldentey, Στέλιος Κούλογλου 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

1. υπενθυμίζει ότι ο Στόχος Βιώσιμης 

Ανάπτυξης αριθ. 3, που αποτελείται από 

εννέα ποσοτικούς και τέσσερις ποιοτικούς 

υπο-στόχους, ορίζει σαφώς ότι, έως το 

2030, θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν 

πρόσβαση σε καλή ψυχική και σωματική 

υγεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους· 

υπογραμμίζει ότι, κάθε χρόνο, 100 

εκατομμύρια άνθρωποι περιέρχονται σε 

κατάσταση φτώχειας εξαιτίας δαπανών 

υγειονομικής περίθαλψης που είναι 

1. υπενθυμίζει ότι η απόλαυση του 

υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας 

αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα όλων των 

ανθρώπων· υπενθυμίζει ότι ο Στόχος 

Βιώσιμης Ανάπτυξης αριθ. 3, που 

αποτελείται από εννέα ποσοτικούς και 

τέσσερις ποιοτικούς υπο-στόχους, ορίζει 

σαφώς ότι, έως το 2030, θα πρέπει όλοι οι 

άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε καλή 

ψυχική και σωματική υγεία σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής τους· υπογραμμίζει ότι, 
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δυσανάλογες με τα εισοδήματά τους, και 

ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, πάνω από το 

ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, από 

το οποίο πάνω από το 50 % στην Αφρική, 

δεν έχει πρόσβαση σε φάρμακα· 

κάθε χρόνο, 100 εκατομμύρια άνθρωποι 

περιέρχονται σε κατάσταση φτώχειας 

εξαιτίας δαπανών υγειονομικής 

περίθαλψης που είναι δυσανάλογες με τα 

εισοδήματά τους, και ότι, σύμφωνα με τον 

ΠΟΥ, πάνω από το ένα τρίτο του 

παγκόσμιου πληθυσμού, από το οποίο 

πάνω από το 50 % στην Αφρική, δεν έχει 

πρόσβαση σε φάρμακα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

1. υπενθυμίζει ότι ο Στόχος Βιώσιμης 

Ανάπτυξης αριθ. 3, που αποτελείται από 

εννέα ποσοτικούς και τέσσερις ποιοτικούς 

υπο-στόχους, ορίζει σαφώς ότι, έως το 

2030, θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν 

πρόσβαση σε καλή ψυχική και σωματική 

υγεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους· 

υπογραμμίζει ότι, κάθε χρόνο, 100 

εκατομμύρια άνθρωποι περιέρχονται σε 

κατάσταση φτώχειας εξαιτίας δαπανών 

υγειονομικής περίθαλψης που είναι 

δυσανάλογες με τα εισοδήματά τους, και 

ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, πάνω από το 

ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, από 

το οποίο πάνω από το 50 % στην Αφρική, 

δεν έχει πρόσβαση σε φάρμακα· 

1. υπενθυμίζει ότι ο Στόχος Βιώσιμης 

Ανάπτυξης αριθ. 3, που αποτελείται από 

εννέα ποσοτικούς και τέσσερις ποιοτικούς 

υπο-στόχους, ορίζει σαφώς ότι, έως το 

2030, θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν 

πρόσβαση σε καλή ψυχική και σωματική 

υγεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, 

κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιτευχθεί 

χωρίς επαρκείς και αποτελεσματικές 

επενδύσεις σε νέα βελτιωμένα μέσα 

πρόληψης, θεραπείας και διάγνωσης· 

υπογραμμίζει ότι, κάθε χρόνο, 100 

εκατομμύρια άνθρωποι περιέρχονται σε 

κατάσταση φτώχειας εξαιτίας δαπανών 

υγειονομικής περίθαλψης που είναι 

δυσανάλογες με τα εισοδήματά τους, και 

ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, πάνω από το 

ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, από 

το οποίο πάνω από το 50 % στην Αφρική, 

δεν έχει πρόσβαση σε φάρμακα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  4 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 
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Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

1. υπενθυμίζει ότι ο Στόχος Βιώσιμης 

Ανάπτυξης αριθ. 3, που αποτελείται από 

εννέα ποσοτικούς και τέσσερις ποιοτικούς 

υπο-στόχους, ορίζει σαφώς ότι, έως το 

2030, θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν 

πρόσβαση σε καλή ψυχική και σωματική 

υγεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους· 

υπογραμμίζει ότι, κάθε χρόνο, 100 

εκατομμύρια άνθρωποι περιέρχονται σε 

κατάσταση φτώχειας εξαιτίας δαπανών 

υγειονομικής περίθαλψης που είναι 

δυσανάλογες με τα εισοδήματά τους, και 

ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, πάνω από το 

ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, από 

το οποίο πάνω από το 50 % στην Αφρική, 

δεν έχει πρόσβαση σε φάρμακα· 

1. υπενθυμίζει ότι ο Στόχος Βιώσιμης 

Ανάπτυξης αριθ. 3, που αποτελείται από 

εννέα ποσοτικούς και τέσσερις ποιοτικούς 

υπο-στόχους, ορίζει σαφώς ότι, έως το 

2030, θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν 

πρόσβαση σε καλή ψυχική και σωματική 

υγεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους· 

υπογραμμίζει ότι, κάθε χρόνο, 100 

εκατομμύρια άνθρωποι περιέρχονται σε 

κατάσταση φτώχειας εξαιτίας δαπανών 

υγειονομικής περίθαλψης που είναι 

δυσανάλογες με τα εισοδήματά τους, και 

ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, πάνω από το 

ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, από 

το οποίο πάνω από το 50 % στην Αφρική, 

δεν έχει πρόσβαση σε ασφαλή, 

αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά 
φάρμακα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  5 

Ελένη Θεοχάρους 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

1. υπενθυμίζει ότι ο Στόχος Βιώσιμης 

Ανάπτυξης αριθ. 3, που αποτελείται από 

εννέα ποσοτικούς και τέσσερις ποιοτικούς 

υπο-στόχους, ορίζει σαφώς ότι, έως το 

2030, θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν 

πρόσβαση σε καλή ψυχική και σωματική 

υγεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους· 

υπογραμμίζει ότι, κάθε χρόνο, 100 

εκατομμύρια άνθρωποι περιέρχονται σε 

κατάσταση φτώχειας εξαιτίας δαπανών 

υγειονομικής περίθαλψης που είναι 

δυσανάλογες με τα εισοδήματά τους, και 

1. υπενθυμίζει ότι ο Στόχος Βιώσιμης 

Ανάπτυξης αριθ. 3, που αποτελείται από 

εννέα ποσοτικούς και τέσσερις ποιοτικούς 

υπο-στόχους, ορίζει σαφώς ότι, έως το 

2030, θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν 

πρόσβαση σε καλή ψυχική και σωματική 

υγεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους· 

υπογραμμίζει ότι, κάθε χρόνο, 100 

εκατομμύρια άνθρωποι περιέρχονται σε 

κατάσταση φτώχειας εξαιτίας δαπανών 

υγειονομικής περίθαλψης που είναι 

δυσανάλογες με τα εισοδήματά τους, και 
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ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, πάνω από το 

ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, από 

το οποίο πάνω από το 50 % στην Αφρική, 

δεν έχει πρόσβαση σε φάρμακα· 

ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, πάνω από το 

ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, από 

το οποίο πάνω από το 50 % στην Αφρική, 

δεν έχει πρόσβαση σε φάρμακα, λόγω 

ανισοτήτων, όπως χαμηλότερα επίπεδα 

εκπαίδευσης, χαμηλότερα εισοδήματα, 

και λόγω περιορισμένης πρόσβασης σε 

πληροφορίες, περιορισμένων υποδομών 

και περιορισμένης προσβασιμότητας στο 

συγκεκριμένο σημείο πρόσβασης στις 

αγροτικές περιοχές σε συνδυασμό με 

έλλειψη διάγνωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  6 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

1. υπενθυμίζει ότι ο Στόχος Βιώσιμης 

Ανάπτυξης αριθ. 3, που αποτελείται από 

εννέα ποσοτικούς και τέσσερις ποιοτικούς 

υπο-στόχους, ορίζει σαφώς ότι, έως το 

2030, θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν 

πρόσβαση σε καλή ψυχική και σωματική 

υγεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους· 

υπογραμμίζει ότι, κάθε χρόνο, 100 

εκατομμύρια άνθρωποι περιέρχονται σε 

κατάσταση φτώχειας εξαιτίας δαπανών 

υγειονομικής περίθαλψης που είναι 

δυσανάλογες με τα εισοδήματά τους, και 

ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, πάνω από το 

ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, από 

το οποίο πάνω από το 50 % στην Αφρική, 

δεν έχει πρόσβαση σε φάρμακα· 

1. υπενθυμίζει ότι ο Στόχος Βιώσιμης 

Ανάπτυξης αριθ. 3, που αποτελείται από 

εννέα ποσοτικούς και τέσσερις ποιοτικούς 

υπο-στόχους, ορίζει σαφώς ότι, έως το 

2030, θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν 

πρόσβαση σε καλή ψυχική και σωματική 

υγεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους· 

υπογραμμίζει ότι, κάθε χρόνο, 100 

εκατομμύρια άνθρωποι περιέρχονται σε 

κατάσταση φτώχειας εξαιτίας δαπανών 

υγειονομικής περίθαλψης που είναι 

δυσανάλογες με τα εισοδήματά τους, και 

ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, πάνω από το 

ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, από 

το οποίο πάνω από το 50 % στην Αφρική, 

δεν έχει πρόσβαση σε φάρμακα, ενώ ένας 

όλο και μεγαλύτερος αριθμός ασθενών 

στις αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως 

στην Κεντρική και τη Νότια Αμερική, 

διεκδικεί τα δικαιώματά του στην υγεία 

μέσω της δικαστικής οδού· 

Or. en 
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Τροπολογία  7 

Νότης Μαριάς 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

1. υπενθυμίζει ότι ο Στόχος Βιώσιμης 

Ανάπτυξης αριθ. 3, που αποτελείται από 

εννέα ποσοτικούς και τέσσερις ποιοτικούς 

υπο-στόχους, ορίζει σαφώς ότι, έως το 

2030, θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν 

πρόσβαση σε καλή ψυχική και σωματική 

υγεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους· 

υπογραμμίζει ότι, κάθε χρόνο, 100 

εκατομμύρια άνθρωποι περιέρχονται σε 

κατάσταση φτώχειας εξαιτίας δαπανών 

υγειονομικής περίθαλψης που είναι 

δυσανάλογες με τα εισοδήματά τους, και 

ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, πάνω από το 

ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, από 

το οποίο πάνω από το 50% στην Αφρική, 

δεν έχει πρόσβαση σε φάρμακα· 

1. υπενθυμίζει ότι ο Στόχος Βιώσιμης 

Ανάπτυξης αριθ. 3, που αποτελείται από 

εννέα ποσοτικούς και τέσσερις ποιοτικούς 

υπο-στόχους, ορίζει σαφώς ότι, έως το 

2030, θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν 

πρόσβαση σε καλή ψυχική και σωματική 

υγεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους· 

υπογραμμίζει ότι, κάθε χρόνο, 100 

εκατομμύρια άνθρωποι περιέρχονται σε 

κατάσταση φτώχειας εξαιτίας δαπανών 

υγειονομικής περίθαλψης που είναι 

δυσανάλογες με τα εισοδήματά τους, και 

ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, πάνω από το 

ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, από 

το οποίο πάνω από το 50% στην Αφρική, 

δεν έχει πρόσβαση σε φάρμακα· ζητεί 

συνεπώς άμεσα τα φάρμακα να 

μετατραπούν από εμπορεύματα σε 

δημόσιο αγαθό· 

Or. el 

 

Τροπολογία  8 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1α. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη 

φαρμάκων και η ιατρική έρευνα αποτελεί 

επιχείρηση πολλών δισεκατομμυρίων, 

γεγονός το οποίο καταδεικνύει πόσο 

περίπλοκη είναι η παροχή εύκολης 

πρόσβασης σε φάρμακα στις 

αναπτυσσόμενες χώρες για την οποία 
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απαιτείται κατάλληλη εθνική και διεθνής 

νομοθεσία προκειμένου να αρθούν τα 

εμπόδια στην πρόσβαση των 

αναπτυσσόμενων χωρών σε φάρμακα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1α. επισημαίνει με ανησυχία ότι, 

σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι περισσότερες 

χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος 

δεν διαθέτουν ισχυρό θεσμικό πλαίσιο για 

τον μετριασμό των υψηλών τιμών των 

κατοχυρωμένων με δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικών προϊόντων· 

τονίζει ότι το ανθρώπινο δικαίωμα στην 

υγεία, το οποίο περιλαμβάνει την 

πρόσβαση στις τεχνολογίες της ιατρικής 

και της υγείας, υπερισχύει των 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· 

υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον Βιώσιμο 

Στόχο Ανάπτυξης αριθ. 3, οι κυβερνήσεις 

έχουν την υποχρέωση να αναπτύσσουν 

καθολική ιατρική κάλυψη και να 

διασφαλίζουν τη δίκαιη και οικονομικά 

προσιτή πρόσβαση όλων των ανθρώπων 

στις τεχνολογίες της ιατρικής και της 

υγείας· εκτιμά ειδικότερα ότι όλες οι 

κυβερνήσεις έχουν υποχρέωση: i) να 

επενδύουν δημόσιους πόρους στη βασική 

επιστήμη και την ιατρική Ε&Α· ii) να 

αναπτύσσουν πρότυπα και συστήματα 

που θέτουν ως προτεραιότητα της Ε&Α 

τις ανάγκες της υγείας του ασθενούς· iii) 

να προωθούν τη διαφάνεια και τον 

συντονισμό των προσπαθειών στην Ε&Α· 

iv) να διασφαλίζουν την οικονομική 

προσιτότητα και την πρόσβαση σε 

φάρμακα· v) και να θεσπίζουν τις 
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αναγκαίες νομικές πράξεις για την 

παρακολούθηση και τη λογοδοσία των 

φαρμακευτικών εταιρειών σε σχέση με 

τις ευθύνες τους στον τομέα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 

πρόσβαση σε φάρμακα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

Beatrix von Storch 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1α. η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει 

πάντοτε να παρέχει στα άτοµα τη 

δυνατότητα να βοηθήσουν τα ίδια τους 

εαυτούς τους, συμπεριλαμβανομένης της 

πρόσβασης στα φάρμακα. Οι άνθρωποι 

στις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να 

αποκτήσουν την προοπτική μιας 

αξιοπρεπούς ζωής στη χώρα τους. Η 

μετανάστευση των πολιτών στην Ευρώπη 

λόγω ανεπαρκούς πρόσβασης στα 

φάρμακα δεν συνιστά λύση των 

προβλημάτων στις εν λόγω χώρες. Ως εκ 

τούτου, θα πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα σε μέτρα τα οποία θα 

μπορούν να στηρίξουν οι ιδιωτικές 

εταιρείες των οικείων χωρών μέσα από 

επενδύσεις και σε επίπεδο της 

οργάνωσης. Κατά συνέπεια, κατά την 

προώθηση της πρόσβασης σε φάρμακα, 

ζητεί την παροχή στήριξης σε έργα τα 

οποία οι δικαιούχες χώρες ή οι τοπικές 

επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να 

διεξάγουν ανεξάρτητα, χωρίς ξένη 

βοήθεια, μετά το τέλος της περιόδου 

στήριξης του έργου· 

Or. de 

Τροπολογία  11 

Cristian Dan Preda 
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Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1α. τονίζει ότι μεταξύ των εμποδίων 

που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες 

χώρες όσον αφορά την πρόσβαση σε 

φάρμακα συγκαταλέγονται η έλλειψη 

υποδομής, τα φάρμακα χαμηλής 

ποιότητας (τα οποία είναι επιβλαβή και 

ενισχύουν την ανθεκτικότητα στα 

φάρμακα), οι περιορισμένοι πόροι, οι 

αδύναμες φαρμακευτικές πολιτικές, η 

κακή διαχείριση των αλυσίδων 

εφοδιασμού, η έλλειψη εξειδικευμένου 

προσωπικού στον χώρο της υγείας, η 

τιμολόγηση και η περιορισμένη πρόσβαση 

σε συστήματα κοινωνικής προστασίας· 

τονίζει, ως εκ τούτου, ότι το ζήτημα της 

πρόσβασης σε φάρμακα στον 

αναπτυσσόμενο κόσμο πρέπει να 

εξεταστεί σε ευρύτερο πλαίσιο και ζητεί 

επιτακτικά από την ΕΕ να εντείνει τις 

προσπάθειες για τη βελτίωση των 

ικανοτήτων των χωρών και να τις 

βοηθήσει να σχεδιάσουν αποτελεσματικά 

συστήματα υγείας που να έχουν στόχο τη 

βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες, 

ιδίως των ευάλωτων κοινοτήτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  12 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1α. επισημαίνει ότι το άρθρο 25 της 

Οικουμενικής Διακήρυξης των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναγνωρίζει 

το δικαίωμα κάθε ανθρώπου σε «ένα 

βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει 
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στον ίδιο και στην οικογένειά του υγεία 

και ευημερία» και ότι το καταστατικό του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 

ορίζει ότι η απόλαυση του υψηλότερου 

δυνατού επιπέδου υγείας είναι ένα από τα 

θεμελιώδη δικαιώματα όλων των 

ανθρώπων ανεξαρτήτως φυλής, 

θρησκεύματος, πολιτικών πεποιθήσεων, 

οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

Patrizia Toia 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1α. υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα στο 

καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας συνιστά 

θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ατόμου· 

Or. it 

 

Τροπολογία  14 

Lola Sánchez Caldentey, Στέλιος Κούλογλου 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1α. υπενθυμίζει ότι κατά τη 

διαμόρφωση και την εφαρμογή όλων των 

πολιτικών και των δραστηριοτήτων της 

Ένωσης πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 

168 της ΣΛΕΕ, να διασφαλίζεται υψηλό 

επίπεδο προστασίας της υγείας· 

Or. en 
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Τροπολογία  15 

Louis Michel 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1α. υπενθυμίζει την ανάγκη 

καταπολέμησης των πλαστών φαρμάκων 

ή των φαρμάκων χαμηλής ποιότητας, 

ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες· 

υπογραμμίζει ότι τα φάρμακα αυτά 

συνιστούν έγκλημα κατά της ανθρώπινης 

ασφάλειας· υπογραμμίζει ότι η 

παραποίηση/απομίμηση συνδέεται άμεσα 

με το οργανωμένο έγκλημα, καθώς 

επιτρέπει τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση επικίνδυνων δικτύων· 

ζητεί στον σχετικό διάλογο να λάβουν 

μέρος και οι φαρμακοβιομηχανίες· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  16 

Ελένη Θεοχάρους 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1α. υπενθυμίζει ότι στόχος είναι η 

προσέγγιση των ανθρώπων που 

χρειάζονται υγειονομική περίθαλψη, όταν 

και όπου τη χρειάζονται, ενώ παράλληλα 

αναγνωρίζει ότι η διαθεσιμότητα των 

φαρμάκων, καθώς και όλα τα στοιχεία 

των συστημάτων υγειονομικής 

περίθαλψης, εξαρτώνται από 

συγκρούσεις και καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης, στην οποία περίπτωση 

κρίνονται αναγκαία συστήματα 

αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την 

αποτελεσματική πρόληψη ή/και 

ανταπόκριση σε πιθανή επιδημία· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  17 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 

αναπτυχθεί ολοκληρωμένη πολιτική για 

την πρόσβαση σε φάρμακα που να 

διασφαλίζει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 

(παγκόσμια δημόσια υγεία, ανάπτυξη, 

έρευνα και εμπόριο) συνάδουν και 

συμβάλλουν στην πρόσβαση σε 

οικονομικά προσιτά φάρμακα των 

πολιτών στην ΕΕ και στις χώρες χαμηλού 

και μέσου εισοδήματος εξίσου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  18 

Beatrix von Storch 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1α. θεωρεί ότι, κατά τη βελτίωση της 

πρόσβασης σε φάρμακα στις χώρες ΑΚΕ, 

η συνδρομή της Ένωσης πρέπει να 

σέβεται τη Δήλωση του 21ου τμήματος 

της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ 

(Α (2010) 21584 της 20ής Οκτωβρίου 

2010)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  19 

Ελένη Θεοχάρους 
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Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1β. τονίζει ότι η ανάπτυξη ισχυρών 

συστημάτων παρακολούθησης και 

διανομής σε όλα τα επίπεδα, από το 

επίπεδο της κοινότητας στο συνοικιακό, 

το επαρχιακό και το εθνικό επίπεδο με τη 

στήριξη εργαστηριακών υπηρεσιών 

υψηλής ποιότητας και ισχυρών 

συστημάτων υλικοτεχνικής υποστήριξης, 

θα μπορούσε να καταστήσει πιο εφικτή 

την πρόσβαση σε φάρμακα, ενώ η 

μεταφορά τεχνολογιών της υγείας (μέσω 

συμβάσεων αδειών εκμετάλλευσης, 

παροχής πληροφοριών, τεχνογνωσίας και 

επαγγελματικών δεξιοτήτων έως τεχνικά 

υλικά και εξοπλισμό) στις 

αναπτυσσόμενες χώρες μπορεί να 

διευκολύνει τις αποδέκτριες χώρες να 

παράγουν το προϊόν τοπικά και να 

οδηγήσει σε αυξημένη πρόσβαση στο 

προϊόν και σε βελτίωση της υγείας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  20 

Cristian Dan Preda 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1β. υπενθυμίζει ότι ο Στόχος 

Βιώσιμης Ανάπτυξης αριθ. 3 ζητεί από 

όλες τις χώρες να στηρίξουν την έρευνα 

και την ανάπτυξη εμβολίων και 

φαρμάκων για τις μεταδοτικές και μη 

μεταδοτικές νόσους που πλήττουν κατά 

κύριο λόγο τις αναπτυσσόμενες χώρες και 

να παράσχουν πρόσβαση σε οικονομικά 

προσιτά βασικά φάρμακα και εμβόλια· 

καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα 
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κράτη μέλη να δώσουν υψηλή 

προτεραιότητα στα θέματα αυτά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  21 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1β. είναι της άποψης ότι η επίτευξη 

αποτελεσματικής παροχής φαρμάκων 

στις αναπτυσσόμενες χώρες συνεχίζει να 

αποτελεί ανεπίλυτη πρόκληση· θεωρεί ότι 

τα απαραίτητα για τη ζωή φάρμακα δεν 

αποτελούν απλώς ένα ακόμη 

καταναλωτικό προϊόν και, ως εκ τούτου, 

δεν θα πρέπει να ρυθμίζονται ως τέτοια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  22 

Louis Michel 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1β. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις στην 

υγεία αποτελούν σημαντικό παράγοντα 

οικονομικής ανάπτυξης και ουσιαστικό 

στοιχείο κοινωνικής συνοχής· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  23 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 
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Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1γ. παρατηρεί ότι το υφιστάμενο 

σύστημα βιοϊατρικής Ε&Α της ΕΕ που 

βασίζεται σε μονοπώλια διανοητικής 

ιδιοκτησίας (ΔΙ) αποδείχθηκε 

αναποτελεσματικό ως προς την παροχή 

προσβασιμότητας σε ζωτικά φάρμακα 

στον αναπτυσσόμενο κόσμο και ότι η 

απόδοση των δημοσίων επενδύσεων της 

ΕΕ στη βιοϊατρική Ε&Α δεν ήταν 

επαρκής όσον αφορά την ιδιοκτησία για 

το αποτέλεσμα της έρευνας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  24 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 δ (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1δ. ζητεί την αναδιάρθρωση του 

συστήματος βιοϊατρικής Ε&Α της ΕΕ 

ώστε να μπορέσει να αναπτύξει επαρκή 

πρόσβαση στις πολιτικές για τα φάρμακα, 

στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής 

της ΕΕ, και να είναι σε θέση να παρέχει 

με αποτελεσματικό τρόπο ζωτικά 

φάρμακα σε εκατομμύρια ανθρώπους 

στον αναπτυσσόμενο κόσμο οι οποίοι 

σήμερα αποκλείονται από την πρόσβαση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  25 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 ε (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1ε. υπενθυμίζει ότι οι λιγότερο 

αναπτυγμένες χώρες πλήττονται 

περισσότερο από ασθένειες που 

σχετίζονται με τη φτώχεια, ιδίως από 

HIV/AIDS, ελονοσία, φυματίωση, 

παθήσεις των αναπαραγωγικών οργάνων 

και μολυσματικές και δερματικές νόσους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  26 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 στ (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1στ. εκτιμά ότι η έλλειψη πρόσβασης 

στην υγεία οφείλεται τόσο στο πρόβλημα 

της πρόσβασης στην περίθαλψη (λόγω 

έλλειψης υποδομών και προσωπικού στον 

χώρο της υγείας αλλά επίσης και λόγω 

της έλλειψης δημόσιων συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης) όσο και στο 

πρόβλημα της πρόσβασης σε 

θεραπευτικά μέσα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  27 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

2. ζητεί να μην χρησιμοποιούνται οι 

συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών στις 

χώρες χαμηλότερου μέσου εισοδήματος 

(LMIC) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 

διαγράφεται 
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με τα δικαιώματα διανοητικής 

ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 

(TRIPS) και άλλων κανόνων σχετικά με 

τη διανοητική ιδιοκτησία που 

επεκτείνουν την προστασία των 

μονοπωλίων, και να μην θεσπιστούν νέοι 

κανόνες για την εφαρμογή της 

διανοητικής ιδιοκτησίας ή για την 

προστασία των επενδύσεων οι οποίοι θα 

αποβούν εις βάρος της πρόσβασης σε 

φάρμακα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  28 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

2. ζητεί να μην χρησιμοποιούνται οι 

συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών στις 

χώρες χαμηλότερου μέσου εισοδήματος 

(LMIC) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 

με τα δικαιώματα διανοητικής 

ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 

(TRIPS) και άλλων κανόνων σχετικά με 

τη διανοητική ιδιοκτησία που 

επεκτείνουν την προστασία των 

μονοπωλίων, και να μην θεσπιστούν νέοι 

κανόνες για την εφαρμογή της 

διανοητικής ιδιοκτησίας ή για την 

προστασία των επενδύσεων οι οποίοι θα 

αποβούν εις βάρος της πρόσβασης σε 

φάρμακα· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  29 

Maurice Ponga 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

2. ζητεί να μην χρησιμοποιούνται οι 

συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών στις 

χώρες χαμηλότερου μέσου εισοδήματος 

(LMIC) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 

με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) και 

άλλων κανόνων σχετικά με τη διανοητική 

ιδιοκτησία που επεκτείνουν την 

προστασία των μονοπωλίων, και να μην 

θεσπιστούν νέοι κανόνες για την 

εφαρμογή της διανοητικής ιδιοκτησίας ή 

για την προστασία των επενδύσεων οι 

οποίοι θα αποβούν εις βάρος της 

πρόσβασης σε φάρμακα· 

2. υπενθυμίζει τη δήλωση σχετικά με 

τη συμφωνία για τα δικαιώματα 

διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του 

εμπορίου (TRIPS) και τη δημόσια υγεία, η 

οποία εκδόθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001, 

όπου αναφέρεται ότι πρέπει να τεθεί σε 

εφαρμογή και να ερμηνευθεί η συμφωνία 

TRIPS κατά τρόπο ευνοϊκό για τη 

δημόσια υγεία — ενθαρρύνοντας τόσο 

την πρόσβαση σε υπάρχοντα φάρμακα 

όσο και τη δημιουργία νέων φαρμάκων· 

επιδοκιμάζει εν προκειμένω την απόφαση 

του Συμβουλίου TRIPS του ΠΟΕ να 

παρατείνει έως τον Ιανουάριο 2033 τις 

παρεκκλίσεις για τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  30 

Cristian Dan Preda 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

2. ζητεί να μην χρησιμοποιούνται οι 

συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών στις 

χώρες χαμηλότερου μέσου εισοδήματος 

(LMIC) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 

με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) και 

άλλων κανόνων σχετικά με τη διανοητική 

ιδιοκτησία που επεκτείνουν την 

προστασία των μονοπωλίων, και να μην 

θεσπιστούν νέοι κανόνες για την 

εφαρμογή της διανοητικής ιδιοκτησίας ή 

για την προστασία των επενδύσεων οι 

οποίοι θα αποβούν εις βάρος της 

πρόσβασης σε φάρμακα· 

2. αναγνωρίζει ότι η διανοητική 

ιδιοκτησία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων και, ως 

εκ τούτου, αποτελεί μέσο βελτίωσης της 

διαθεσιμότητας φαρμάκων· είναι της 

άποψης ότι το διεθνές σύστημα 
διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει να 

αντανακλά με ισόρροπο τρόπο τις 

ανησυχίες των λιγότερο αναπτυγμένων 

χωρών (ΛΑΧ) όσον αφορά την πρόσβαση 

σε φάρμακα· επισημαίνει την απόφαση 

της 6ης Νοεμβρίου 2015 του Συμβουλίου 

TRIPS του ΠΟΕ σχετικά με την 

παράταση της εξαίρεσης των 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας φαρμάκων για 

τις ΛΑΧ μέχρι τον Ιανουάριο του 2033· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  31 

Lola Sánchez Caldentey, Στέλιος Κούλογλου 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

2. ζητεί να μην χρησιμοποιούνται οι 

συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών στις 

χώρες χαμηλότερου μέσου εισοδήματος 

(LMIC) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 

με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) και 

άλλων κανόνων σχετικά με τη διανοητική 

ιδιοκτησία που επεκτείνουν την προστασία 

των μονοπωλίων, και να μην θεσπιστούν 

νέοι κανόνες για την εφαρμογή της 

διανοητικής ιδιοκτησίας ή για την 

προστασία των επενδύσεων οι οποίοι θα 

αποβούν εις βάρος της πρόσβασης σε 

φάρμακα· 

2. ζητεί να μην χρησιμοποιούνται οι 

συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών στις 

χώρες χαμηλότερου μέσου εισοδήματος 

(LMIC) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 

με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) και 

άλλων κανόνων σχετικά με τη διανοητική 

ιδιοκτησία που επεκτείνουν την προστασία 

των μονοπωλίων και περιορίζουν το 

δικαίωμα των ανθρώπων στην υγεία, και 

να μην θεσπιστούν νέοι κανόνες για την 

εφαρμογή της διανοητικής ιδιοκτησίας ή 

για την προστασία των επενδύσεων οι 

οποίοι θα αποβούν εις βάρος της 

πρόσβασης σε φάρμακα· καλεί εν 

προκειμένω την Επιτροπή να διασφαλίσει 

το δικαίωμα των χωρών να καθορίζουν 

κανόνες και να διατηρούν περιθώριο 

χάραξης πολιτικής ούτως ώστε να 

διασφαλίζουν καθολική πρόσβαση σε 

φάρμακα· ζητεί επιτακτικά από την 

Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές 

συμφωνίες και πολιτικές δεν υπονομεύουν 

τις στρατηγικές πολιτικές των 

αναπτυσσόμενων χωρών που έχουν στόχο 

να εγγυώνται το δικαίωμα των ανθρώπων 

στην υγεία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  32 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

2. ζητεί να μην χρησιμοποιούνται οι 

συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών στις 

χώρες χαμηλότερου μέσου εισοδήματος 

(LMIC) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 

με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) και 

άλλων κανόνων σχετικά με τη διανοητική 

ιδιοκτησία που επεκτείνουν την προστασία 

των μονοπωλίων, και να μην θεσπιστούν 

νέοι κανόνες για την εφαρμογή της 

διανοητικής ιδιοκτησίας ή για την 

προστασία των επενδύσεων οι οποίοι θα 

αποβούν εις βάρος της πρόσβασης σε 

φάρμακα· 

2. τονίζει ότι το καθεστώς 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

(ΔΔΙ) για τα φαρμακευτικά προϊόντα 

πρέπει να συνάδει με τη διεθνή νομοθεσία 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

απαιτήσεις για τη δημόσια υγεία· 

συνεπώς, ζητεί να μην χρησιμοποιούνται 

οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών στις 

χώρες χαμηλότερου μέσου εισοδήματος 

(LMIC) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 

με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) και 

άλλων κανόνων σχετικά με τη διανοητική 

ιδιοκτησία που επεκτείνουν την προστασία 

των μονοπωλίων, και να μην θεσπιστούν 

νέοι κανόνες για την εφαρμογή της 

διανοητικής ιδιοκτησίας ή για την 

προστασία των επενδύσεων οι οποίοι θα 

αποβούν εις βάρος της πρόσβασης σε 

φάρμακα· είναι της άποψης ότι οι ΛΑΧ 

δεν πρέπει να υποχρεούνται να 

εφαρμόζουν τις διατάξεις της συμφωνίας 

TRIPS· 

Or. en 

 

Τροπολογία  33 

Νότης Μαριάς 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

2. ζητεί να μην χρησιμοποιούνται οι 

συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών στις 

χώρες χαμηλότερου μέσου εισοδήματος 

(LMIC) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 

με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) και 

άλλων κανόνων σχετικά με τη διανοητική 

ιδιοκτησία που επεκτείνουν την προστασία 

2. ζητεί να μην χρησιμοποιούνται οι 

συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών στις 

χώρες χαμηλότερου μέσου εισοδήματος 

(LMIC) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 

με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) και 

άλλων κανόνων σχετικά με τη διανοητική 

ιδιοκτησία που επεκτείνουν την προστασία 
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των μονοπωλίων, και να μην θεσπιστούν 

νέοι κανόνες για την εφαρμογή της 

διανοητικής ιδιοκτησίας ή για την 

προστασία των επενδύσεων οι οποίοι θα 

αποβούν εις βάρος της πρόσβασης σε 

φάρμακα· 

των μονοπωλίων, και να μην θεσπιστούν 

νέοι κανόνες για την εφαρμογή της 

διανοητικής ιδιοκτησίας ή για την 

προστασία των επενδύσεων οι οποίοι θα 

αποβούν εις βάρος της πρόσβασης σε 

φάρμακα, ειδικότερα στις πιο ευάλωτες 

οικονομικά κατηγορίες καταναλωτών· 

Or. el 

 

Τροπολογία  34 

Ignazio Corrao 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

2. ζητεί να μην χρησιμοποιούνται οι 

συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών στις 

χώρες χαμηλότερου μέσου εισοδήματος 

(LMIC) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 

με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) και 

άλλων κανόνων σχετικά με τη διανοητική 

ιδιοκτησία που επεκτείνουν την προστασία 

των μονοπωλίων, και να μην θεσπιστούν 

νέοι κανόνες για την εφαρμογή της 

διανοητικής ιδιοκτησίας ή για την 

προστασία των επενδύσεων οι οποίοι θα 

αποβούν εις βάρος της πρόσβασης σε 

φάρμακα· 

2. ζητεί να μην χρησιμοποιούνται οι 

συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών στις 

χώρες χαμηλότερου μέσου εισοδήματος 

(LMIC) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 

με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) και 

άλλων κανόνων σχετικά με τη διανοητική 

ιδιοκτησία που επεκτείνουν την προστασία 

των μονοπωλίων, και να μην θεσπιστούν 

νέοι κανόνες για την εφαρμογή της 

διανοητικής ιδιοκτησίας ή για την 

προστασία των επενδύσεων οι οποίοι θα 

αποβούν εις βάρος της πρόσβασης σε 

ποιοτικά φάρμακα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  35 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 2α. ζητεί από την ΕΕ να προωθήσει 

ενεργά καινοτόμες πρακτικές στον 
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φαρμακευτικό τομέα που να δίνουν 

προτεραιότητα σε στρατηγικές 

τιμολόγησης προσανατολισμένες στην 

πρόσβαση στις αναπτυσσόμενες χώρες 

και να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις 

παραμελημένες και μη μεταδοτικές 

ασθένειες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  36 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 2α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την επιλογή εθελοντικού συστήματος 

αδειοδότησης που επιτρέπει την 

παραγωγή γενόσημων φαρμάκων με 

επιχορήγηση και προσαρμοσμένη αμοιβή 

της εταιρείας παραγωγής των αρχέτυπων 

φαρμάκων σε μειωμένες τιμές· 

υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση 

κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης ή 

σε άλλες περιστάσεις εξαιρετικής 

έκτακτης ανάγκης, η συμφωνία TRIPS 

επιτρέπει την υποχρεωτική χορήγηση 

άδειας δεδομένου ότι διευκολύνει τις 

αναπτυσσόμενες χώρες να παράγουν 

γενόσημα φάρμακα χωρίς τη 

συγκατάθεση της εταιρείας παραγωγής 

των αρχέτυπων φαρμάκων· τονίζει ότι οι 

εταιρείες παραγωγής των αρχέτυπων 

φαρμάκων χορηγούν παρεκκλίσεις στις 

ΛΑΧ και στις χώρες χαμηλού 

εισοδήματος που τις εξαιρεί από τις 

διατάξεις της TRIPS· 

Or. en 

 

Τροπολογία  37 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 
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Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 2α. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να 

υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες οι 

οποίες χρησιμοποιούν τα λεγόμενα μέτρα 

ευελιξίας που περιέχονται στη συμφωνία 

TRIPS, ώστε να μπορούν να παρέχουν 

βασικά φάρμακα σε προσιτές τιμές στο 

πλαίσιο των εγχώριων προγραμμάτων 

δημόσιας υγείας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  38 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 2α. επισημαίνει με ανησυχία ότι τα 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας παρεμποδίζουν 

την καινοτομία όσον αφορά φάρμακα για 

ασθένειες για τις οποίες δεν υπάρχει 

επικερδής αγορά· τονίζει ότι η ιατρική 

έρευνα θα πρέπει να εστιάζεται στις 

ιατρικές ανάγκες όλων των ανθρώπων, 

συμπεριλαμβανομένων των 

παραμελημένων ασθενειών στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  39 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 β (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 2β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να συμπεριλάβει τις πλέον παραμελημένες 

ασθένειες μεταξύ των προτεραιοτήτων 

της και να διασφαλίσει την ανάπτυξη και 

τη διάθεση στις αγορές των 

αναπτυσσόμενων χωρών 

αποτελεσματικών, κατάλληλων και 

εύχρηστων φαρμάκων σε προσιτές τιμές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  40 

Maurice Ponga 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

3. στηρίζει τον ανταγωνισμό στα 

γενόσημα φάρμακα, ο οποίος επιτρέπει 

την ευρεία πρόσβαση σε φάρμακα στις 

χώρες χαμηλότερου μέσου εισοδήματος 

(LMIC)· ζητεί, συγκεκριμένα, η ΕΕ να 

στηρίξει ενεργά τις κυβερνήσεις που 

χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα έννομα 

μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των 

μέτρων διασφάλισης και ευελιξίας όσον 

αφορά τα TRIPS για την προστασία και 

την προαγωγή της δημόσιας υγείας· ζητεί, 

επίσης, η ΕΕ να σταματήσει άμεσα να 

στοχοποιεί χώρες όπως η Ινδία, οι οποίες 

εφαρμόζουν προοδευτικές πολιτικές για 

τη διανοητική ιδιοκτησία, που σέβονται 

τα ΤRIPS και προάγουν την πρόσβαση σε 

φάρμακα, μέσω του τηρούμενου 

καταλόγου επιτήρησης για τις «χώρες 

προτεραιότητας»· 

3. αναγνωρίζει τη σημασία των 

γενόσημων και των βιοομοειδών 

φαρμάκων που καθιστούν δυνατή την 

αύξηση του ανταγωνισμού και την 

ανάπτυξη οικονομιών στον τομέα της 

υγείας· ζητεί η ΕΕ να στηρίξει τις 

κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών 

στις προσπάθειές τους για την προστασία 

και την προαγωγή της δημόσιας υγείας, 

αλλά επίσης και τον ιδιωτικό τομέα στις 

πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για την 

προώθηση της πρόσβασης στα φάρμακα 

στις αναπτυσσόμενες χώρες· 

Or. fr 
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Τροπολογία  41 

Cristian Dan Preda 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

3. στηρίζει τον ανταγωνισμό στα 

γενόσημα φάρμακα, ο οποίος επιτρέπει 

την ευρεία πρόσβαση σε φάρμακα στις 

χώρες χαμηλότερου μέσου εισοδήματος 

(LMIC)· ζητεί, συγκεκριμένα, η ΕΕ να 

στηρίξει ενεργά τις κυβερνήσεις που 

χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα έννομα 

μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των 

μέτρων διασφάλισης και ευελιξίας όσον 

αφορά τα TRIPS για την προστασία και 

την προαγωγή της δημόσιας υγείας· 

ζητεί, επίσης, η ΕΕ να σταματήσει άμεσα 

να στοχοποιεί χώρες όπως η Ινδία, οι 

οποίες εφαρμόζουν προοδευτικές 

πολιτικές για τη διανοητική ιδιοκτησία, 

που σέβονται τα ΤRIPS και προάγουν την 

πρόσβαση σε φάρμακα, μέσω του 

τηρούμενου καταλόγου επιτήρησης για 

τις «χώρες προτεραιότητας»· 

3. στηρίζει τον ανταγωνισμό στα 

γενόσημα φάρμακα, ο οποίος μπορεί να 

συμβάλλει στην ευρύτερη πρόσβαση σε 

φάρμακα στις χώρες χαμηλότερου μέσου 

εισοδήματος (LMIC) και ενθαρρύνει τις 

φαρμακευτικές εταιρείες να 

συνυπολογίζουν στα επιχειρηματικά τους 

μοντέλα το ζήτημα της πρόσβασης σε 

φάρμακα στον αναπτυσσόμενο κόσμο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  42 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

3. στηρίζει τον ανταγωνισμό στα 

γενόσημα φάρμακα, ο οποίος επιτρέπει την 

ευρεία πρόσβαση σε φάρμακα στις χώρες 

χαμηλότερου μέσου εισοδήματος (LMIC)· 

ζητεί, συγκεκριμένα, η ΕΕ να στηρίξει 

ενεργά τις κυβερνήσεις που χρησιμοποιούν 

τα διαθέσιμα έννομα μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 

διασφάλισης και ευελιξίας όσον αφορά τα 

3. στηρίζει τον ανταγωνισμό στα 

γενόσημα φάρμακα στο πλαίσιο των 

διαπραγματευθέντων κανόνων, ο οποίος 

επιτρέπει την ευρεία πρόσβαση σε 

φάρμακα στις χώρες χαμηλότερου μέσου 

εισοδήματος (LMIC)· ζητεί, συγκεκριμένα, 

η ΕΕ να στηρίξει ενεργά τις κυβερνήσεις 

που χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα έννομα 

μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
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TRIPS για την προστασία και την 

προαγωγή της δημόσιας υγείας· ζητεί, 

επίσης, η ΕΕ να σταματήσει άμεσα να 

στοχοποιεί χώρες όπως η Ινδία, οι οποίες 

εφαρμόζουν προοδευτικές πολιτικές για 

τη διανοητική ιδιοκτησία, που σέβονται 

τα ΤRIPS και προάγουν την πρόσβαση σε 

φάρμακα, μέσω του τηρούμενου 

καταλόγου επιτήρησης για τις «χώρες 

προτεραιότητας»· 

διασφάλισης και ευελιξίας όσον αφορά τα 

TRIPS για την προστασία και την 

προαγωγή της δημόσιας υγείας σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  43 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

3. στηρίζει τον ανταγωνισμό στα 

γενόσημα φάρμακα, ο οποίος επιτρέπει την 

ευρεία πρόσβαση σε φάρμακα στις χώρες 

χαμηλότερου μέσου εισοδήματος (LMIC)· 

ζητεί, συγκεκριμένα, η ΕΕ να στηρίξει 

ενεργά τις κυβερνήσεις που χρησιμοποιούν 

τα διαθέσιμα έννομα μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 

διασφάλισης και ευελιξίας όσον αφορά τα 

TRIPS για την προστασία και την 

προαγωγή της δημόσιας υγείας· ζητεί, 

επίσης, η ΕΕ να σταματήσει άμεσα να 

στοχοποιεί χώρες όπως η Ινδία, οι οποίες 

εφαρμόζουν προοδευτικές πολιτικές για τη 

διανοητική ιδιοκτησία, που σέβονται τα 

ΤRIPS και προάγουν την πρόσβαση σε 

φάρμακα, μέσω του τηρούμενου 

καταλόγου επιτήρησης για τις «χώρες 

προτεραιότητας»· 

3. στηρίζει τον ανταγωνισμό στα 

γενόσημα φάρμακα, ο οποίος επιτρέπει την 

ευρεία πρόσβαση σε φάρμακα στις χώρες 

χαμηλότερου μέσου εισοδήματος (LMIC)· 

ζητεί, συγκεκριμένα, η ΕΕ να στηρίξει 

ενεργά τις κυβερνήσεις που χρησιμοποιούν 

τα διαθέσιμα έννομα μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 

διασφάλισης και ευελιξίας όσον αφορά τα 

TRIPS για την προστασία και την 

προαγωγή της δημόσιας υγείας· ζητεί, 

επίσης, η ΕΕ να υιοθετήσει ηπιότερη 

προσέγγιση απέναντι στην Ινδία, η οποία 

εφαρμόζει προοδευτικές πολιτικές για τη 

διανοητική ιδιοκτησία, που σέβονται τα 

ΤRIPS και προάγουν την πρόσβαση σε 

φάρμακα, μέσω του τηρούμενου 

καταλόγου επιτήρησης για τις «χώρες 

προτεραιότητας»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  44 

Ivan Jakovčić 
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Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

3. στηρίζει τον ανταγωνισμό στα 

γενόσημα φάρμακα, ο οποίος επιτρέπει την 

ευρεία πρόσβαση σε φάρμακα στις χώρες 

χαμηλότερου μέσου εισοδήματος (LMIC)· 

ζητεί, συγκεκριμένα, η ΕΕ να στηρίξει 

ενεργά τις κυβερνήσεις που χρησιμοποιούν 

τα διαθέσιμα έννομα μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 

διασφάλισης και ευελιξίας όσον αφορά τα 

TRIPS για την προστασία και την 

προαγωγή της δημόσιας υγείας· ζητεί, 

επίσης, η ΕΕ να σταματήσει άμεσα να 

στοχοποιεί χώρες όπως η Ινδία, οι οποίες 

εφαρμόζουν προοδευτικές πολιτικές για τη 

διανοητική ιδιοκτησία, που σέβονται τα 

ΤRIPS και προάγουν την πρόσβαση σε 

φάρμακα, μέσω του τηρούμενου 

καταλόγου επιτήρησης για τις «χώρες 

προτεραιότητας»· 

3. στηρίζει τον ανταγωνισμό στα 

γενόσημα φάρμακα, ο οποίος επιτρέπει την 

καλύτερη πρόσβαση σε φάρμακα στις 

χώρες χαμηλότερου μέσου εισοδήματος 

(LMIC)· ζητεί, συγκεκριμένα, η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη να στηρίξουν ενεργά τις 

κυβερνήσεις που χρησιμοποιούν τα 

διαθέσιμα έννομα μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 

διασφάλισης και ευελιξίας όσον αφορά τα 

TRIPS για την προστασία και την 

προαγωγή της δημόσιας υγείας· ζητεί, 

επίσης, η ΕΕ να σταματήσει άμεσα να 

στοχοποιεί χώρες όπως η Ινδία, οι οποίες 

εφαρμόζουν προοδευτικές πολιτικές για τη 

διανοητική ιδιοκτησία, που σέβονται τα 

ΤRIPS και προάγουν την πρόσβαση σε 

φάρμακα, μέσω του τηρούμενου 

καταλόγου επιτήρησης για τις «χώρες 

προτεραιότητας»· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  45 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

3. στηρίζει τον ανταγωνισμό στα 

γενόσημα φάρμακα, ο οποίος επιτρέπει την 

ευρεία πρόσβαση σε φάρμακα στις χώρες 

χαμηλότερου μέσου εισοδήματος (LMIC)· 

ζητεί, συγκεκριμένα, η ΕΕ να στηρίξει 

ενεργά τις κυβερνήσεις που χρησιμοποιούν 

τα διαθέσιμα έννομα μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 

διασφάλισης και ευελιξίας όσον αφορά τα 

3. στηρίζει τον ανταγωνισμό στα 

γενόσημα φάρμακα, ο οποίος επιτρέπει την 

ευρεία πρόσβαση σε φάρμακα στις χώρες 

χαμηλότερου μέσου εισοδήματος (LMIC)· 

ζητεί, συγκεκριμένα, η ΕΕ να στηρίξει 

ενεργά τις κυβερνήσεις που χρησιμοποιούν 

τα διαθέσιμα έννομα μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 

διασφάλισης και ευελιξίας όσον αφορά τα 
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TRIPS για την προστασία και την 

προαγωγή της δημόσιας υγείας· ζητεί, 

επίσης, η ΕΕ να σταματήσει άμεσα να 

στοχοποιεί χώρες όπως η Ινδία, οι οποίες 

εφαρμόζουν προοδευτικές πολιτικές για τη 

διανοητική ιδιοκτησία, που σέβονται τα 

ΤRIPS και προάγουν την πρόσβαση σε 

φάρμακα, μέσω του τηρούμενου 

καταλόγου επιτήρησης για τις «χώρες 

προτεραιότητας»· 

TRIPS (όπως τις διατάξεις υποχρεωτικής 

αδειοδότησης και τις παράλληλες 

εισαγωγές) για την προστασία και την 

προαγωγή της δημόσιας υγείας· ζητεί, 

επίσης, η ΕΕ να σταματήσει άμεσα να 

στοχοποιεί χώρες όπως η Ινδία, οι οποίες 

εφαρμόζουν προοδευτικές πολιτικές για τη 

διανοητική ιδιοκτησία, που σέβονται τα 

ΤRIPS και προάγουν την πρόσβαση σε 

φάρμακα, μέσω του τηρούμενου 

καταλόγου επιτήρησης για τις «χώρες 

προτεραιότητας»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  46 

Ignazio Corrao 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

3. στηρίζει τον ανταγωνισμό στα 

γενόσημα φάρμακα, ο οποίος επιτρέπει την 

ευρεία πρόσβαση σε φάρμακα στις χώρες 

χαμηλότερου μέσου εισοδήματος (LMIC)· 

ζητεί, συγκεκριμένα, η ΕΕ να στηρίξει 

ενεργά τις κυβερνήσεις που χρησιμοποιούν 

τα διαθέσιμα έννομα μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 

διασφάλισης και ευελιξίας όσον αφορά τα 

TRIPS για την προστασία και την 

προαγωγή της δημόσιας υγείας· ζητεί, 

επίσης, η ΕΕ να σταματήσει άμεσα να 

στοχοποιεί χώρες όπως η Ινδία, οι οποίες 

εφαρμόζουν προοδευτικές πολιτικές για τη 

διανοητική ιδιοκτησία, που σέβονται τα 

ΤRIPS και προάγουν την πρόσβαση σε 

φάρμακα, μέσω του τηρούμενου 

καταλόγου επιτήρησης για τις «χώρες 

προτεραιότητας»· 

3. στηρίζει τον ανταγωνισμό στα 

γενόσημα φάρμακα, ο οποίος επιτρέπει την 

ευρεία πρόσβαση σε φάρμακα στις χώρες 

χαμηλότερου μέσου εισοδήματος (LMIC)· 

ζητεί, συγκεκριμένα, η ΕΕ να στηρίξει 

ενεργά τις κυβερνήσεις που χρησιμοποιούν 

τα διαθέσιμα έννομα μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 

διασφάλισης και ευελιξίας όσον αφορά τα 

TRIPS για την προστασία και την 

προαγωγή της δημόσιας υγείας· ζητεί, 

επίσης, η ΕΕ να σταματήσει άμεσα να 

στοχοποιεί χώρες όπως η Ινδία, οι οποίες 

εφαρμόζουν προοδευτικές πολιτικές για τη 

διανοητική ιδιοκτησία, που σέβονται τα 

ΤRIPS και προάγουν την πρόσβαση σε 

φάρμακα που έχουν υποστεί ποιοτικό 

έλεγχο, μέσω του τηρούμενου καταλόγου 

επιτήρησης για τις «χώρες 

προτεραιότητας»· 

Or. en 

 



 

PE589.201v01-00 30/51 AM\1103974EL.docx 

EL 

Τροπολογία  47 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 3α. αναγνωρίζει τη σημασία της 

ανάπτυξης γενόσημων φαρμάκων για τις 

αναπτυσσόμενες χώρες και παράλληλα 

ενθαρρύνει τις επενδύσεις για έρευνα και 

ανάπτυξη νέων φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  48 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 3β. εκτιμά ότι η επίτευξη της 

πρόσβασης όλων των ανθρώπων σε 

φάρμακα αποτελεί κοινή ευθύνη 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων· τονίζει 

ότι είναι σημαντικό να ενθαρρύνονται οι 

πολυμερείς συμπράξεις εμπλεκομένων 

φορέων και να διασφαλίζεται η πλήρης 

συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και της 

κοινωνίας των πολιτών στον καθορισμό 

της υγείας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  49 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 3α. τονίζει ότι οι κυβερνήσεις και τα 

κοινοβούλια των αναπτυσσόμενων χωρών 

πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα 

θέσπισης κανόνων για τις ιδιωτικές 

επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματος καθορισμού των όρων για 

τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών 

(όπως επιβεβαιώθηκε στη Δήλωση της 

Ντόχα του 2001 σχετικά με την TRIPS) 

και τη μεταφορά τεχνολογίας που 

στηρίζει την ανάπτυξη της χώρας· κρίνει 

αναγκαία τη συμπερίληψη διατάξεων 

στις επενδυτικές συμφωνίες που να 

επιτρέπουν την επίλυση των διαφορών 

μεταξύ επενδυτών και κρατών, λ.χ. σε 

σχέση με την ΔΙ ή άλλες επενδυτικές 

απαιτήσεις που βασίζονται σε προϊόντα 

υγείας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  50 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 3α. τονίζει ότι στις χώρες 

χαμηλότερου μέσου εισοδήματος η 

περιορισμένη προσβασιμότητα σε ιατρικά 

εργαλεία συνδέεται επίσης -μαζί με την 

οικονομική προσιτότητα- με ζητήματα 

όπως τα αναποτελεσματικά συστήματα 

διανομής και οι ανεπαρκείς ρυθμιστικές 

ικανότητες, και ότι συνεχίζουν να μην 

υπάρχουν αποδεκτά, ασφαλή και 

αποτελεσματικά εμβόλια, φάρμακα και 

διαγνωστικά μέσα για τις περισσότερες 

ασθένειες που συνδέονται με τη φτώχεια 

και τις παραμελημένες τροπικές 

ασθένειες· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες 
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για να καλύψουν αυτό το επίμονο 

ερευνητικό κενό και να στηρίξουν τις 

χώρες χαμηλότερου μέσου εισοδήματος 

στην ανάπτυξη ανάλογων ικανοτήτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  51 

Lola Sánchez Caldentey, Στέλιος Κούλογλου 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 3α. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι το υφιστάμενο σύστημα 

βιοϊατρικής Ε&Α, αντί να παρέχει 

κίνητρα για έρευνα, έχει αποδειχτεί ότι 

χαρακτηρίζεται από μονοπώλια 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 

κατακερματισμένες και 

αλληλεπικαλυπτόμενες ομάδες 

πολλαπλών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

επί ενιαίων προϊόντων ή τεχνολογιών, 

έλλειψη μεταφοράς γνώσης και ασαφή 

χειρισμό της επιστημονικής μεθόδου, όλα 

εκ των οποίων παρεμποδίζουν την 

καινοτομία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  52 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 3β. υπενθυμίζει ότι πρέπει να 

επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ 

της καινοτομίας και της πρόσβασης των 

ασθενών σε προσιτά φάρμακα· καλεί την 
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ΕΕ να ξεκινήσει σημαντική μεταφορά 

τεχνολογίας στις λιγότερο αναπτυγμένες 

χώρες με στόχο να επιτύχει τον Στόχο 

Βιώσιμης Ανάπτυξης αριθ. 3 για την 

υγεία· καλεί επίσης την ΕΕ να συμβάλει 

περαιτέρω στην επίτευξη καθολικής 

ιατρικής κάλυψης στις αναπτυσσόμενες 

χώρες μέσω τεχνικής συνδρομής και 

αναπτυξιακής βοήθειας· καλεί γενικότερα 

την ΕΕ να ενθαρρύνει πολιτικές που 

«αποσυνδέουν» τη χρηματοδότηση της 

Ε&Α από την τιμή των φαρμάκων, λ.χ. 

μέσω της χρήσης κοινοπραξιών 

εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών, έρευνας 

πηγών προσιτών στο κοινό, 

επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων κ.λπ.· 

Or. en 

 

Τροπολογία  53 

Cristian Dan Preda 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

4. τονίζει ότι, χωρίς διαφάνεια 

σχετικά με το κόστος έρευνας και 

ανάπτυξης που επωμίζονται οι εταιρείες 

παραγωγής των αρχέτυπων φαρμάκων 

και πληροφορίες για τις πραγματικές 

τιμές που πληρώνονται για τα φάρμακα 

σε όλη την ΕΕ, παραμένει αδύνατη κάθε 

συζήτηση για δίκαιες τιμές φαρμάκων· 

υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής 

για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις 

θέσεις της ΕΕ, τις συγκεκριμένες νομικές 

προτάσεις και τα κείμενα που 

χρησιμοποιούνται στις διαπραγματεύσεις 

για τη συμφωνία TTIP· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  54 

Νότης Μαριάς 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

4. τονίζει ότι, χωρίς διαφάνεια 

σχετικά με το κόστος έρευνας και 

ανάπτυξης που επωμίζονται οι εταιρείες 

παραγωγής των αρχέτυπων φαρμάκων και 

πληροφορίες για τις πραγματικές τιμές που 

πληρώνονται για τα φάρμακα σε όλη την 

ΕΕ, παραμένει αδύνατη κάθε συζήτηση για 

δίκαιες τιμές φαρμάκων· υπενθυμίζει τη 

δέσμευση της Επιτροπής για μεγαλύτερη 

διαφάνεια σχετικά με τις θέσεις της ΕΕ, 

τις συγκεκριμένες νομικές προτάσεις και 

τα κείμενα που χρησιμοποιούνται στις 

διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία TTIP· 

4. τονίζει ότι, χωρίς διαφάνεια 

σχετικά με το κόστος έρευνας και 

ανάπτυξης που επωμίζονται οι εταιρείες 

παραγωγής των αρχέτυπων φαρμάκων και 

πληροφορίες για τις πραγματικές τιμές που 

πληρώνονται για τα φάρμακα σε όλη την 

ΕΕ, παραμένει αδύνατη κάθε συζήτηση για 

δίκαιες τιμές φαρμάκων· καταδικάζει 

οποιαδήποτε προσπάθεια ολοκλήρωσης 

της αδιαφανούς διαπραγμάτευσης για την 

TTIP, ειδικότερα σε ότι αφορά τον τομέα 

των φαρμάκων· 

Or. el 

Τροπολογία  55 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

4. τονίζει ότι, χωρίς διαφάνεια 

σχετικά με το κόστος έρευνας και 

ανάπτυξης που επωμίζονται οι εταιρείες 

παραγωγής των αρχέτυπων φαρμάκων και 

πληροφορίες για τις πραγματικές τιμές που 

πληρώνονται για τα φάρμακα σε όλη την 

ΕΕ, παραμένει αδύνατη κάθε συζήτηση 

για δίκαιες τιμές φαρμάκων· υπενθυμίζει 

τη δέσμευση της Επιτροπής για 

μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις 

θέσεις της ΕΕ, τις συγκεκριμένες νομικές 

προτάσεις και τα κείμενα που 

χρησιμοποιούνται στις διαπραγματεύσεις 

για τη συμφωνία TTIP· 

4. τονίζει ότι, χωρίς ουσιαστική 

διαφάνεια σχετικά με το κόστος έρευνας 

και ανάπτυξης που επωμίζονται οι 

εταιρείες παραγωγής των αρχέτυπων 

φαρμάκων και πληροφορίες για τις 

πραγματικές τιμές που πληρώνονται για τα 

φάρμακα σε όλη την ΕΕ, είναι δύσκολος ο 

καθορισμός δίκαιης τιμολόγησης· 

υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής 

για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις 

θέσεις της ΕΕ, τις συγκεκριμένες νομικές 

προτάσεις και τα κείμενα που 

χρησιμοποιούνται στις διαπραγματεύσεις 

για τη συμφωνία TTIP· 

Or. en 
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Τροπολογία  56 

Ivan Jakovčić 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

4. τονίζει ότι, χωρίς διαφάνεια 

σχετικά με το κόστος έρευνας και 

ανάπτυξης που επωμίζονται οι εταιρείες 

παραγωγής των αρχέτυπων φαρμάκων και 

πληροφορίες για τις πραγματικές τιμές που 

πληρώνονται για τα φάρμακα σε όλη την 

ΕΕ, παραμένει αδύνατη κάθε συζήτηση για 

δίκαιες τιμές φαρμάκων· υπενθυμίζει τη 

δέσμευση της Επιτροπής για μεγαλύτερη 

διαφάνεια σχετικά με τις θέσεις της ΕΕ, τις 

συγκεκριμένες νομικές προτάσεις και τα 

κείμενα που χρησιμοποιούνται στις 

διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία TTIP· 

4. τονίζει ότι, χωρίς πληροφορίες με 

βάση το διαφανές κόστος έρευνας και 

ανάπτυξης που επωμίζονται οι εταιρείες 

παραγωγής των αρχέτυπων φαρμάκων και 

πληροφορίες για τις πραγματικές τιμές που 

πληρώνονται για τα φάρμακα σε όλη την 

ΕΕ, παραμένει αδύνατη κάθε συζήτηση ή 

διεξαγωγή συμπερασμάτων για δίκαιες 

τιμές φαρμάκων· υπενθυμίζει τη δέσμευση 

της Επιτροπής για μεγαλύτερη διαφάνεια 

σχετικά με τις θέσεις της ΕΕ, τις 

συγκεκριμένες νομικές προτάσεις και τα 

κείμενα που χρησιμοποιούνται στις 

διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία TTIP· 

Or. hr 

Τροπολογία  57 

Lola Sánchez Caldentey, Στέλιος Κούλογλου 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

4. τονίζει ότι, χωρίς διαφάνεια 

σχετικά με το κόστος έρευνας και 

ανάπτυξης που επωμίζονται οι εταιρείες 

παραγωγής των αρχέτυπων φαρμάκων και 

πληροφορίες για τις πραγματικές τιμές που 

πληρώνονται για τα φάρμακα σε όλη την 

ΕΕ, παραμένει αδύνατη κάθε συζήτηση για 

δίκαιες τιμές φαρμάκων· υπενθυμίζει τη 

δέσμευση της Επιτροπής για μεγαλύτερη 

διαφάνεια σχετικά με τις θέσεις της ΕΕ, τις 

συγκεκριμένες νομικές προτάσεις και τα 

κείμενα που χρησιμοποιούνται στις 

διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία TTIP· 

4. τονίζει ότι, χωρίς διαφάνεια 

σχετικά με το κόστος έρευνας και 

ανάπτυξης που επωμίζονται οι εταιρείες 

παραγωγής των αρχέτυπων φαρμάκων και 

πληροφορίες για τις πραγματικές τιμές που 

πληρώνονται για τα φάρμακα σε όλη την 

ΕΕ, παραμένει αδύνατη κάθε συζήτηση για 

δίκαιες τιμές φαρμάκων· υπενθυμίζει τη 

δέσμευση της Επιτροπής για μεγαλύτερη 

διαφάνεια σχετικά με τις θέσεις της ΕΕ, τις 

συγκεκριμένες νομικές προτάσεις και τα 

κείμενα που χρησιμοποιούνται στις 

διαπραγματεύσεις για όλες τις εμπορικές 

συμφωνίες· η «αποσύνδεση» στη 
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βιοϊατρική Ε&Α συνεπάγεται διαχωρισμό 

του κόστους έρευνας και ανάπτυξης από 

την τελική τιμή του φαρμάκου, γεγονός 

που γενικότερα διευκολύνει την 

πρόσβαση και την παραγωγή γενόσημων 

φαρμάκων στον αναπτυσσόμενο κόσμο· 

ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση 

μέσων όπως κίνητρα τιμών για την 

ιατρική έρευνα πηγών προσιτών στο 

κοινό, κοινοπραξίες εκμετάλλευσης 

ευρεσιτεχνιών, κοινωνικά υπεύθυνες 

άδειες, επιβολή αυστηρών όρων για τη 

χρήση και την εκμετάλλευση της 

δημόσιας έρευνας από ιδιωτικές 

εταιρείες, προκειμένου να εξασφαλιστεί 

απόδοση προς το δημόσιο συμφέρον, 

ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική 

έρευνα που αναπτύσσεται και 

χρηματοδοτείται με δημόσια κεφάλαια 

και διαφάνεια όσον αφορά τα 

αποτελέσματα των δοκιμών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  58 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

4. τονίζει ότι, χωρίς διαφάνεια 

σχετικά με το κόστος έρευνας και 

ανάπτυξης που επωμίζονται οι εταιρείες 

παραγωγής των αρχέτυπων φαρμάκων και 

πληροφορίες για τις πραγματικές τιμές που 

πληρώνονται για τα φάρμακα σε όλη την 

ΕΕ, παραμένει αδύνατη κάθε συζήτηση για 

δίκαιες τιμές φαρμάκων· υπενθυμίζει τη 

δέσμευση της Επιτροπής για μεγαλύτερη 

διαφάνεια σχετικά με τις θέσεις της ΕΕ, τις 

συγκεκριμένες νομικές προτάσεις και τα 

κείμενα που χρησιμοποιούνται στις 

διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία TTIP· 

4. τονίζει ότι, χωρίς διαφάνεια 

σχετικά με το κόστος έρευνας και 

ανάπτυξης που επωμίζονται οι εταιρείες 

παραγωγής των αρχέτυπων φαρμάκων και 

πληροφορίες για τις πραγματικές τιμές που 

πληρώνονται για τα φάρμακα σε όλη την 

ΕΕ, παραμένει αδύνατη κάθε συζήτηση για 

δίκαιες τιμές φαρμάκων· τονίζει επίσης 

ότι τα αποτελέσματα των κλινικών 

δοκιμών πρέπει να είναι προσβάσιμα 

στους ερευνητές και στο κοινό· 
υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής 

για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις 

θέσεις της ΕΕ, τις συγκεκριμένες νομικές 
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προτάσεις και τα κείμενα που 

χρησιμοποιούνται στις διαπραγματεύσεις 

για τη συμφωνία TTIP· 

Or. en 

 

Τροπολογία  59 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

4. τονίζει ότι, χωρίς διαφάνεια 

σχετικά με το κόστος έρευνας και 

ανάπτυξης που επωμίζονται οι εταιρείες 

παραγωγής των αρχέτυπων φαρμάκων και 

πληροφορίες για τις πραγματικές τιμές που 

πληρώνονται για τα φάρμακα σε όλη την 

ΕΕ, παραμένει αδύνατη κάθε συζήτηση για 

δίκαιες τιμές φαρμάκων· υπενθυμίζει τη 

δέσμευση της Επιτροπής για μεγαλύτερη 

διαφάνεια σχετικά με τις θέσεις της ΕΕ, τις 

συγκεκριμένες νομικές προτάσεις και τα 

κείμενα που χρησιμοποιούνται στις 

διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία TTIP· 

4. τονίζει ότι, χωρίς διαφάνεια 

σχετικά με το κόστος έρευνας και 

ανάπτυξης που επωμίζονται οι εταιρείες 

παραγωγής των αρχέτυπων φαρμάκων και 

πληροφορίες για τις πραγματικές τιμές που 

πληρώνονται για τα φάρμακα σε όλη την 

ΕΕ, παραμένει αδύνατη κάθε συζήτηση για 

δίκαιες τιμές φαρμάκων· υπενθυμίζει τη 

δέσμευση της Επιτροπής για διαφάνεια 

σχετικά με τις θέσεις της ΕΕ, τις 

συγκεκριμένες νομικές προτάσεις και τα 

κείμενα που χρησιμοποιούνται στις 

διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία TTIP· 

Or. en 

 

Τροπολογία  60 

Ελένη Θεοχάρους 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 4α. τονίζει την ανάγκη επενδύσεων 

στην έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α) 

όσον αφορά τις σχετιζόμενες με τη 

φτώχεια και τις παραμελημένες ασθένειες 

προκειμένου να επιτευχθούν προσιτά, 

ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα 

και εμβόλια για όλους· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  61 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 4α. κρίνει ότι η TTIP αποτελεί 

δυνητική απειλή για τα συμφέροντα των 

αναπτυσσόμενων χωρών, σε ένα πλαίσιο 

όπου η TTIP συνιστά μια πρωτοπόρα 

προσπάθεια να ενισχυθούν και να 

επεκταθούν οι πολυμερείς κανόνες (ΠΟΕ-

Plus) ή να δημιουργηθούν παγκόσμια 

πρότυπα και κανόνες που θα ισχύουν και 

σε άλλες εμπορικές συμφωνίες 

παγκοσμίως· επισημαίνει ιδίως με 

ανησυχία ότι η TTIP θα μπορούσε, 

μεταξύ άλλων, να προσφέρει νέες 

ευκαιρίες στη φαρμακοβιομηχανία να 

ασκήσει πίεση για περαιτέρω προστασία 

της διανοητικής ιδιοκτησίας και για 

επιμήκυνση της περιόδου της 

αποκλειστικότητας των προϊόντων της 

στην αγορά· τονίζει ότι μια τέτοια κίνηση 

είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς θα 

σήμαινε μεγαλύτερης διάρκειας 

μονοπώλια, λιγότερο ανταγωνισμό για τα 

γενόσημα και όρια στις τιμολογιακές 

πολιτικές, και ως εκ τούτου, θα έβλαπτε 

το σύστημα δημόσιας υγείας των 

αναπτυσσόμενων χωρών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  62 

Patrizia Toia 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 4α. τονίζει τον καθοριστικό ρόλο των 

δημοσίων επενδύσεων στην Ε&Α και 

επισημαίνει τη σημασία της εφαρμογής 

μέτρων που να διασφαλίζουν την 

απόδοση των επενδύσεων από άποψη 

δημόσιας υγείας σε περίπτωση 

χρηματοδότησης της ιατρικής Ε&Α από 

κεφάλαια της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 

της πρόβλεψης όρων σε σχέση με τη 

δημόσια χρηματοδότηση της Ε&Α που 

να διασφαλίζουν ότι η βιοϊατρική έρευνα 

θα οδηγεί σε κατάλληλα και προσιτά 

φάρμακα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  63 

Ελένη Θεοχάρους 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 4β. ζητεί επιτακτικά τη 

χρηματοδοτική στήριξη παγκόσμιων 

πρωτοβουλιών, όπως η παγκόσμια 

στρατηγική και το σχέδιο δράσης του 

ΠΟΥ για τη δημόσια υγεία, την 

καινοτομία και τη διανοητική ιδιοκτησία 

που έχουν στόχο την άμβλυνση του 

προβλήματος πρόσβασης μέσω της 

παροχής φαρμάκων ή της ανάπτυξης 

ικανοτήτων καθώς και μέσω 

πρωτοβουλιών πολλαπλών 

χρηματοδοτών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  64 

Patrizia Toia 
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Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 4α. τονίζει ότι πρέπει να υπάρξει 

μεγαλύτερη διαφάνεια και να δοθούν 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 

τρόπο επένδυσης των κονδυλίων της ΕΕ 

για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων· 

Or. it 

Τροπολογία  65 

Cristian Dan Preda 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

5. ζητεί να αξιοποιηθεί η εν εξελίξει 

διαδικασία αξιολόγησης του κανονισμού 

της ΕΕ για την κλιμακωτή τιμολόγηση, 

προκειμένου να καταργηθεί, εάν δεν είναι 

δυνατόν να τροποποιηθεί, σε στενή 

συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις 

της Επιτροπής για τη Διεθνή Συνεργασία 

και Ανάπτυξη (ΓΔ DEVCO) και για την 
Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων (ΓΔ 

SANTΕ), ούτως ώστε να στηριχθούν όλα 

τα μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους οι 

χώρες για να διασφαλίζουν την πρόσβαση 

σε φάρμακα με προσιτές τιμές. 

5. σημειώνει ότι, σύμφωνα με τη 

διαδικασία αξιολόγησης REFIT του 

κανονισμού της ΕΕ για την κλιμακωτή 

τιμολόγηση, η εν λόγω νομοθεσία μπορεί 

να διαδραματίσει ακόμα κάποιον ρόλο 

στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής 

της ΕΕ για την προώθηση ενός φιλόδοξου 

παγκόσμιου στόχου για την υγεία και 

καλύτερης πρόσβασης σε φάρμακα στις 

φτωχές χώρες· τονίζει ότι ο κανονισμός 

της ΕΕ για την κλιμακωτή τιμολόγηση 

συνεχίζει να αποτελεί πολύτιμο μέσο για 

την προώθηση χαμηλότερων τιμών στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  66 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

5. ζητεί να αξιοποιηθεί η εν εξελίξει 5. ζητεί να αξιοποιηθεί η εν εξελίξει 
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διαδικασία αξιολόγησης του κανονισμού 

της ΕΕ για την κλιμακωτή τιμολόγηση, 

προκειμένου να καταργηθεί, εάν δεν είναι 

δυνατόν να τροποποιηθεί, σε στενή 

συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις 

της Επιτροπής για τη Διεθνή Συνεργασία 

και Ανάπτυξη (ΓΔ DEVCO) και για την 

Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων (ΓΔ 

SANTΕ), ούτως ώστε να στηριχθούν όλα 

τα μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους οι 

χώρες για να διασφαλίζουν την πρόσβαση 

σε φάρμακα με προσιτές τιμές. 

διαδικασία αξιολόγησης του κανονισμού 

της ΕΕ για την κλιμακωτή τιμολόγηση, 

προκειμένου να ξεκινήσει ευρύτερη και 

διαφανής συζήτηση σχετικά με έναν 

κανονισμό και στρατηγικές τιμολόγησης 

που να βελτιώνουν την πρόσβαση σε 

φάρμακα με προσιτές τιμές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  67 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

5. ζητεί να αξιοποιηθεί η εν εξελίξει 

διαδικασία αξιολόγησης του κανονισμού 

της ΕΕ για την κλιμακωτή τιμολόγηση, 

προκειμένου να καταργηθεί, εάν δεν είναι 

δυνατόν να τροποποιηθεί, σε στενή 

συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις της 

Επιτροπής για τη Διεθνή Συνεργασία και 

Ανάπτυξη (ΓΔ DEVCO) και για την Υγεία 

και Ασφάλεια των Τροφίμων (ΓΔ 

SANTΕ), ούτως ώστε να στηριχθούν όλα 

τα μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους οι 

χώρες για να διασφαλίζουν την πρόσβαση 

σε φάρμακα με προσιτές τιμές. 

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την εν εξελίξει διαδικασία αξιολόγησης 

του κανονισμού της ΕΕ για την κλιμακωτή 

τιμολόγηση, σε στενή συνεργασία με τις 

Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής για τη 

Διεθνή Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΓΔ 

DEVCO) και για την Υγεία και Ασφάλεια 

των Τροφίμων (ΓΔ SANTΕ), ούτως ώστε 

να διασφαλιστεί καλύτερα η παγκόσμια 

πρόσβαση σε φάρμακα με προσιτές τιμές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  68 

Maurice Ponga 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

5. ζητεί να αξιοποιηθεί η εν εξελίξει 

διαδικασία αξιολόγησης του κανονισμού 

της ΕΕ για την κλιμακωτή τιμολόγηση, 

προκειμένου να καταργηθεί, εάν δεν είναι 

δυνατόν να τροποποιηθεί, σε στενή 

συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις της 

Επιτροπής για τη Διεθνή Συνεργασία και 

Ανάπτυξη (ΓΔ DEVCO) και για την Υγεία 

και Ασφάλεια των Τροφίμων (ΓΔ 

SANTΕ), ούτως ώστε να στηριχθούν όλα 

τα μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους οι 

χώρες για να διασφαλίζουν την πρόσβαση 

σε φάρμακα με προσιτές τιμές. 

5. ζητεί να αξιοποιηθεί η εν εξελίξει 

διαδικασία αξιολόγησης του κανονισμού 

της ΕΕ για την κλιμακωτή τιμολόγηση και 

να εκτιμηθεί αν χρήζει αναθεώρησης, σε 

στενή συνεργασία με τις Γενικές 

Διευθύνσεις της Επιτροπής για τη Διεθνή 

Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΓΔ DEVCO) 

και για την Υγεία και Ασφάλεια των 

Τροφίμων (ΓΔ SANTΕ), ώστε να 

στηριχθούν όλα τα μέτρα που έχουν στη 

διάθεσή τους οι χώρες και τα οποία 

καθιστούν δυνατή τη διασφάλιση της 

πρόσβασης σε φάρμακα με προσιτές τιμές· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  69 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

5. ζητεί να αξιοποιηθεί η εν εξελίξει 

διαδικασία αξιολόγησης του κανονισμού 

της ΕΕ για την κλιμακωτή τιμολόγηση, 

προκειμένου να καταργηθεί, εάν δεν είναι 

δυνατόν να τροποποιηθεί, σε στενή 

συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις της 

Επιτροπής για τη Διεθνή Συνεργασία και 

Ανάπτυξη (ΓΔ DEVCO) και για την Υγεία 

και Ασφάλεια των Τροφίμων (ΓΔ 

SANTΕ), ούτως ώστε να στηριχθούν όλα 

τα μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους οι 

χώρες για να διασφαλίζουν την πρόσβαση 

σε φάρμακα με προσιτές τιμές. 

5. υπενθυμίζει ότι η κλιμακωτή 

τιμολόγηση δεν οδηγεί αναγκαστικά σε 

«οικονομική προσιτότητα»· αντίθετα, η 

εμπειρία έχει δείξει ότι ο ισχυρός 

ανταγωνισμός των γενόσημων φαρμάκων 

και οι μεταφορές τεχνολογίας έχουν ως 

αποτέλεσμα χαμηλότερες τιμές· ζητεί να 

αξιοποιηθεί η εν εξελίξει διαδικασία 

αξιολόγησης του κανονισμού της ΕΕ για 

την κλιμακωτή τιμολόγηση, προκειμένου 

να καταργηθεί, εάν δεν είναι δυνατόν να 

τροποποιηθεί, σε στενή συνεργασία με τις 

Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής για τη 

Διεθνή Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΓΔ 

DEVCO) και για την Υγεία και Ασφάλεια 

των Τροφίμων (ΓΔ SANTΕ), ούτως ώστε 

να στηριχθούν όλα τα μέτρα που έχουν στη 

διάθεσή τους οι χώρες για να διασφαλίζουν 

την πρόσβαση σε φάρμακα με προσιτές 
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τιμές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  70 

Ignazio Corrao 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

5. ζητεί να αξιοποιηθεί η εν εξελίξει 

διαδικασία αξιολόγησης του κανονισμού 

της ΕΕ για την κλιμακωτή τιμολόγηση, 

προκειμένου να καταργηθεί, εάν δεν είναι 

δυνατόν να τροποποιηθεί, σε στενή 

συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις της 

Επιτροπής για τη Διεθνή Συνεργασία και 

Ανάπτυξη (ΓΔ DEVCO) και για την Υγεία 

και Ασφάλεια των Τροφίμων (ΓΔ 

SANTΕ), ούτως ώστε να στηριχθούν όλα 

τα μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους οι 

χώρες για να διασφαλίζουν την πρόσβαση 

σε φάρμακα με προσιτές τιμές. 

5. ζητεί να αξιοποιηθεί η εν εξελίξει 

διαδικασία αξιολόγησης του κανονισμού 

της ΕΕ για την κλιμακωτή τιμολόγηση, 

προκειμένου να καταργηθεί, εάν δεν είναι 

δυνατόν να τροποποιηθεί, σε στενή 

συνεργασία και με διαφανή συζήτηση με 

τις Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής για 

τη Διεθνή Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΓΔ 

DEVCO) και για την Υγεία και Ασφάλεια 

των Τροφίμων (ΓΔ SANTΕ), ούτως ώστε 

να στηριχθούν όλα τα μέτρα που έχουν στη 

διάθεσή τους οι χώρες για να διασφαλίζουν 

την πρόσβαση σε φάρμακα με προσιτές 

τιμές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  71 

Ignazio Corrao 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

5. ζητεί να αξιοποιηθεί η εν εξελίξει 

διαδικασία αξιολόγησης του κανονισμού 

της ΕΕ για την κλιμακωτή τιμολόγηση, 

προκειμένου να καταργηθεί, εάν δεν είναι 

δυνατόν να τροποποιηθεί, σε στενή 

συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις της 

Επιτροπής για τη Διεθνή Συνεργασία και 

Ανάπτυξη (ΓΔ DEVCO) και για την Υγεία 

5. ζητεί να αξιοποιηθεί η εν εξελίξει 

διαδικασία αξιολόγησης του κανονισμού 

της ΕΕ για την κλιμακωτή τιμολόγηση, 

προκειμένου να καταργηθεί, εάν δεν είναι 

δυνατόν να τροποποιηθεί, σε στενή 

συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις της 

Επιτροπής για τη Διεθνή Συνεργασία και 

Ανάπτυξη (ΓΔ DEVCO) και για την Υγεία 
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και Ασφάλεια των Τροφίμων (ΓΔ 

SANTΕ), ούτως ώστε να στηριχθούν όλα 

τα μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους οι 

χώρες για να διασφαλίζουν την πρόσβαση 

σε φάρμακα με προσιτές τιμές. 

και Ασφάλεια των Τροφίμων (ΓΔ 

SANTΕ), ούτως ώστε να στηριχθούν όλα 

τα μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους οι 

χώρες για να διασφαλίζουν την πρόσβαση 

σε φάρμακα που έχουν υποστεί ποιοτικό 

έλεγχο με προσιτές τιμές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  72 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5α. επισημαίνει ότι οι γυναίκες και τα 

παιδιά έχουν μικρότερη πρόσβαση σε 

φάρμακα στις αναπτυσσόμενες χώρες σε 

σχέση με τους ενήλικες άνδρες λόγω της 

έλλειψης διαθεσιμότητας, 

προσβασιμότητας, προσιτότητας και 

αποδοχής λόγω διακρίσεων βάσει 

πολιτιστικών, θρησκευτικών ή 

κοινωνικών παραγόντων και κακής 

ποιότητας των υγειονομικών 

εγκαταστάσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  73 

Beatrix von Storch 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5α. εκτιμά ότι η Ένωση, με τη 

βοήθεια που προσφέρει, πρέπει να 

εξασφαλίζει ότι η αξιοπρέπεια των 

γυναικών και η μητρική υγεία δεν θα 

τίθενται σε κίνδυνο από παρεμβάσεις 

επιβλαβείς για την προγεννητική ή/και τη 
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μεταγεννητική φροντίδα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  74 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5β. προειδοποιεί ότι οι παγκόσμιες 

επιπτώσεις του δάγκειου πυρετού έχουν 

αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες 

δεκαετίες, ιδίως στις τροπικές και τις 

υποτροπικές αναπτυσσόμενες χώρες, και 

ότι η έλλειψη της κατάλληλης 

φαρμακευτικής αγωγής για τον 

μετριασμό των συμπτωμάτων του 

δάγκειου πυρετού θα επιδεινώσει την 

κατάσταση δεδομένου ότι η έγκαιρη 

διάγνωση και η πρόσβαση σε κατάλληλη 

υγειονομική περίθαλψη μειώνουν τα 

ποσοστά θνητότητας κάτω από 1%· 

Or. en 

 

Τροπολογία  75 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 γ (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5γ. τονίζει την ανάγκη δημιουργίας 

διεθνούς μονάδας έκτακτης ανάγκης 

ταχείας ανταπόκρισης, η οποία θα 

συντονίζεται από τον δημόσιο και τον 

ιδιωτικό τομέα και θα παρέχει άμεσα τα 

κατάλληλα φάρμακα στους ασθενείς στον 

αναπτυσσόμενο κόσμο που πάσχουν από 

ιογενή ή βακτηριδιακή επιδημία· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  76 

Cristian Dan Preda 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5α. ζητεί επιτακτικά από την ΕΕ να 

αυξήσει τη στήριξή της προς τα 

παγκόσμια προγράμματα που προωθούν 

την πρόσβαση σε φάρμακα στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, είτε μέσω του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είτε 

μέσω συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού 

τομέα όπως το Παγκόσμιο Ταμείο για την 

Καταπολέμηση του AIDS, της 

Φυματίωσης και της Ελονοσίας ή η 

Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και 

την Ανοσοποίηση (Gavi) που συντέλεσαν 

στην προώθηση των στόχων για την υγεία 

και βελτίωσαν σημαντικά την πρόσβαση 

σε φάρμακα· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, 

την πρόσφατα εγκριθείσα αύξηση της 

συνεισφοράς της ΕΕ στο Παγκόσμιο 

Ταμείο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  77 

Patrizia Toia 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5α. τονίζει ότι, λαμβανομένου υπόψη 

ότι η φυματίωση έχει γίνει η υπ’ αριθμόν 

1 θανατηφόρα μολυσματική ασθένεια 

στον κόσμο και ότι η πιο επικίνδυνη 

μορφή της ασθένειας είναι εκείνη που 

είναι ανθεκτική σε συνδυασμούς πολλών 
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φαρμάκων, είναι σημαντικό να 

αντιμετωπιστεί η αναδυόμενη κρίση 

μικροβιακής αντοχής, 

συμπεριλαμβανομένης της 

χρηματοδότησης έρευνας και ανάπτυξης 

για νέα μέσα για εμβόλια, διαγνωστικά 

μέσα και θεραπείες για τη φυματίωση, 

και παράλληλα να διασφαλιστεί η 

βιώσιμη και προσιτή πρόσβαση στα νέα 

αυτά μέσα ώστε κανείς να μην μένει στο 

περιθώριο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  78 

Charles Goerens 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5α. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο αναγνωρίζει το δικαίωμα 

υγειονομικής περίθαλψης σε όλους τους 

πολίτες και υπογραμμίζει την ευθύνη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 

μελών της να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των ασθενών που πάσχουν από 

σπάνιες παθήσεις ή που διαβιούν σε 

ζώνες στις οποίες η φτώχεια δυσχεραίνει 

την πρόσβαση στα φάρμακα· καλεί τις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές 

περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και 

ασφάλειας των τροφίμων (ENVI) και 

ανάπτυξης (DEVE) να καταρτίσουν 

έκθεση σχετικά με το ζήτημα αυτό· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  79 

Ignazio Corrao 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5α. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 

εφαρμογή την αρχή της αποσύνδεσης στο 

πλαίσιο της χρηματοδότησης της 

έρευνας, σύμφωνα με την οποία το 

κόστος της έρευνας και της ανάπτυξης 

(Ε&Α) διαχωρίζεται από την τελική τιμή 

του προϊόντος, καθώς και τις 

κατευθυντήριες αρχές για την Ε&Α που 

εγκρίθηκαν από όλα τα κράτη μέλη του 

ΠΟΥ, συγκεκριμένα ότι η Ε&Α θα πρέπει 

να αποβλέπει στην κάλυψη των αναγκών 

και να διασφαλίζει την προσιτότητα, την 

αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 

και τη δικαιοσύνη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  80 

Beatrix von Storch 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5α. στο πλαίσιο των προσπαθειών της 

Ένωσης για τη βελτίωση της πρόσβασης 

στα φάρμακα, όλοι οι εμπλεκόμενοι 

φορείς πρέπει να σέβονται τα κοινωνικά, 

πολιτιστικά, πολιτικά και θρησκευτικά 

χαρακτηριστικά των πληθυσμών στους 

οποίους απευθύνονται. Ο πλήρης 

σεβασμός του πολιτισμού και των 

κοινωνικών και θρησκευτικών 

χαρακτηριστικών των αναπτυσσόμενων 

χωρών είναι σημαντικός για την επιτυχία 

της αναπτυξιακής συνεργασίας· 

Or. fr 

Τροπολογία  81 

Ελένη Θεοχάρους 
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Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5α. ζητεί επιτακτικά από την 

Επιτροπή, ως μέλος των συμβουλίων 

παγκόσμιων οργανισμών υγείας που 

αποβλέπουν στην πρόσβαση σε φάρμακα 

και σε εμβόλια, όπως ο ΠΟΥ, το 

Παγκόσμιο Ταμείο, το Ταμείο των 

Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό, να 

στηρίξει ενεργά τις πρωτοβουλίες τους 

και να συμβάλει στην προώθηση των 

θεματολογίων πολιτικής προς την 

κατεύθυνση αυτή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  82 

Beatrix von Storch 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5β. η ΕΕ επαναβεβαιώνει τη σημασία 

της συγχρηματοδότησης της πρόσβασης 

στα φάρμακα ως διευκολυντικής αρχής 

που ωθεί τους δικαιούχους των 

επιδοτήσεων σε μεγαλύτερη λογοδοσία 

και συμβολή στην αναπτυξιακή 

αποτελεσματικότητα και βελτιώνει τη 

συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων 

φορέων, σύμφωνα με τις συστάσεις των 

αρχών της Κωνσταντινούπολης· στο 

πλαίσιο αυτό, η χρηματοδοτική εισφορά 

σε επιδοτήσεις λειτουργίας από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, προς έναν 

δικαιούχο και για ένα ημερολογιακό έτος, 

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του 

συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του 

εν λόγω δικαιούχου (συστάσεις της 

Κωνσταντινούπολης, όπως 

συμφωνήθηκαν στην παγκόσμια 

συνέλευση του Ανοικτού Φόρουμ στην 
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Κωνσταντινούπολη, 28-30 Σεπτεμβρίου 

2010)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  83 

Cristian Dan Preda 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5β. επισημαίνει ότι είναι κρίσιμη 

ανάγκη να αναπτυχθούν οι τοπικές 

ικανότητες στο πλαίσιο της 

φαρμακευτικής έρευνας και της 

παραγωγής φαρμάκων στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί να 

στηριχθούν καινοτόμοι τρόποι 

αντιμετώπισης του θέματος αυτού, όπως 

η ανάπτυξη συμπράξεων ανάπτυξης 

προϊόντων και ανοικτών κέντρων έρευνας 

και παραγωγής στον αναπτυσσόμενο 

κόσμο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  84 

Beatrix von Storch 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 γ (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5γ. όσον αφορά τις νομικώς 

δεσμευτικές διεθνείς πράξεις για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, το κοινοτικό 

κεκτημένο της ΕΕ και τις πολιτικές 

αρμοδιότητες της Ένωσης στον τομέα 

αυτόν, καμία αναφορά που σχετίζεται με 

την πρόσβαση στα φάρμακα δεν θα 

πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο που να 

παρέχει νομική βάση στη χρηματοδότηση 
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των αμβλώσεων άμεσα ή έμμεσα· κατά 

την εφαρμογή της ειδικής απαγόρευσης 

της Διάσκεψης του Καΐρου για την 

Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) 

όσον αφορά τον εξαναγκασμό ή τον 

καταναγκασμό σε θέματα σεξουαλικής 

και αναπαραγωγικής υγείας 

(A/CONF.171/13, Έκθεση της ICPD, 18 

Οκτωβρίου 1994, παράγραφος 7.24), η 

βοήθεια της Ένωσης με στόχο τη 

βελτίωση της πρόσβασης στα φάρμακα 

δεν θα πρέπει να παρέχεται σε οιαδήποτε 

αρχή, οργάνωση ή πρόγραμμα που 

προωθεί, στηρίζει ή συμμετέχει στη 

διαχείριση οιασδήποτε δράσης που 

αφορά παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων όπως είναι η 

καταναγκαστική έκτρωση, η 

εξαναγκαστική στείρωση γυναικών και 

ανδρών, ο καθορισμός του φύλου του 

εμβρύου που καταλήγει σε προγεννητική 

επιλογή του φύλου ή σε παιδοκτονία, 

ιδίως όταν αυτές οι δράσεις εφαρμόζουν 

τις προτεραιότητές τους με ψυχολογική, 

κοινωνική, οικονομική ή νομική πίεση· 

Or. en 

 


