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Tarkistus  1 

Maurice Ponga 

 

Lausuntoluonnos 

1 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

1. muistuttaa, että kestävän 

kehityksen tavoitteessa 3 on yhdeksän 

määrällistä ja neljä laadullista tavoitetta 

ja että kyseisessä tavoitteessa todetaan 

selkeästi, että jokaisella olisi vuoteen 2030 

mennessä oltava mahdollisuus hyvään 

henkiseen ja fyysiseen terveyteen koko 

elämänsä ajan; korostaa, että vuosittain 

100 miljoonaa ihmistä ajautuu 

köyhyyteen, koska heillä on tuloihinsa 

nähden suhteettomasti 

terveydenhuoltokustannuksia, ja että 

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan 

yli kolmannes maailman väestöstä ei saa 

lääkkeitä ja että yli puolet tästä runsaasta 

kolmanneksesta on afrikkalaisia; 

1. muistuttaa kestävää kehitystä 

koskevasta Agenda 2030 -ohjelmasta, 

jonka Yhdistyneet kansakunnat 

hyväksyivät 25. syyskuuta 2015, ja sen 

kestävän kehityksen tavoitteesta 3 ”taata 

terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken 

ikäisille” sekä alatavoitteesta 3 b ”taata 

edullisten ja välttämättömien lääkkeiden 

ja rokotteiden saanti”; korostaa, että 

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan 

yli kolmannes maailman väestöstä ei saa 

lääkkeitä ja että yli puolet tästä runsaasta 

kolmanneksesta on afrikkalaisia; 

Or. fr 

 

Tarkistus  2 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Lausuntoluonnos 

1 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

1. muistuttaa, että kestävän kehityksen 

tavoitteessa 3 on yhdeksän määrällistä ja 

neljä laadullista tavoitetta ja että kyseisessä 

tavoitteessa todetaan selkeästi, että 

jokaisella olisi vuoteen 2030 mennessä 

oltava mahdollisuus hyvään henkiseen ja 

fyysiseen terveyteen koko elämänsä ajan; 

korostaa, että vuosittain 100 miljoonaa 

ihmistä ajautuu köyhyyteen, koska heillä 

1. muistuttaa, että oikeus parhaaseen 

mahdolliseen terveydentilaan on 

jokaiselle kuuluva perusoikeus; 
muistuttaa, että kestävän kehityksen 

tavoitteessa 3 on yhdeksän määrällistä ja 

neljä laadullista tavoitetta ja että kyseisessä 

tavoitteessa todetaan selkeästi, että 

jokaisella olisi vuoteen 2030 mennessä 

oltava mahdollisuus hyvään henkiseen ja 
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on tuloihinsa nähden suhteettomasti 

terveydenhuoltokustannuksia, ja että 

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan 

yli kolmannes maailman väestöstä ei saa 

lääkkeitä ja että yli puolet tästä runsaasta 

kolmanneksesta on afrikkalaisia; 

fyysiseen terveyteen koko elämänsä ajan; 

korostaa, että vuosittain 100 miljoonaa 

ihmistä ajautuu köyhyyteen, koska heillä 

on tuloihinsa nähden suhteettomasti 

terveydenhuoltokustannuksia, ja että 

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan 

yli kolmannes maailman väestöstä ei saa 

lääkkeitä ja että yli puolet tästä runsaasta 

kolmanneksesta on afrikkalaisia; 

Or. en 

 

Tarkistus  3 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Lausuntoluonnos 

1 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

1. muistuttaa, että kestävän kehityksen 

tavoitteessa 3 on yhdeksän määrällistä ja 

neljä laadullista tavoitetta ja että kyseisessä 

tavoitteessa todetaan selkeästi, että 

jokaisella olisi vuoteen 2030 mennessä 

oltava mahdollisuus hyvään henkiseen ja 

fyysiseen terveyteen koko elämänsä ajan; 

korostaa, että vuosittain 100 miljoonaa 

ihmistä ajautuu köyhyyteen, koska heillä 

on tuloihinsa nähden suhteettomasti 

terveydenhuoltokustannuksia, ja että 

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan 

yli kolmannes maailman väestöstä ei saa 

lääkkeitä ja että yli puolet tästä runsaasta 

kolmanneksesta on afrikkalaisia; 

1. muistuttaa, että kestävän kehityksen 

tavoitteessa 3 on yhdeksän määrällistä ja 

neljä laadullista tavoitetta ja että kyseisessä 

tavoitteessa todetaan selkeästi, että 

jokaisella olisi vuoteen 2030 mennessä 

oltava mahdollisuus hyvään henkiseen ja 

fyysiseen terveyteen koko elämänsä ajan; 

katsoo, ettei tätä tavoitetta voida saavuttaa 

ilman riittäviä investointeja uusiin ja 

aiempaa parempiin ennaltaehkäisy-, 

hoito- ja diagnoosimenetelmiin; korostaa, 

että vuosittain 100 miljoonaa ihmistä 

ajautuu köyhyyteen, koska heillä on 

tuloihinsa nähden suhteettomasti 

terveydenhuoltokustannuksia, ja että 

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan 

yli kolmannes maailman väestöstä ei saa 

lääkkeitä ja että yli puolet tästä runsaasta 

kolmanneksesta on afrikkalaisia; 

Or. en 

 

Tarkistus  4 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 
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Lausuntoluonnos 

1 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

1. muistuttaa, että kestävän kehityksen 

tavoitteessa 3 on yhdeksän määrällistä ja 

neljä laadullista tavoitetta ja että kyseisessä 

tavoitteessa todetaan selkeästi, että 

jokaisella olisi vuoteen 2030 mennessä 

oltava mahdollisuus hyvään henkiseen ja 

fyysiseen terveyteen koko elämänsä ajan; 

korostaa, että vuosittain 100 miljoonaa 

ihmistä ajautuu köyhyyteen, koska heillä 

on tuloihinsa nähden suhteettomasti 

terveydenhuoltokustannuksia, ja että 

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan 

yli kolmannes maailman väestöstä ei saa 

lääkkeitä ja että yli puolet tästä runsaasta 

kolmanneksesta on afrikkalaisia; 

1. muistuttaa, että kestävän kehityksen 

tavoitteessa 3 on yhdeksän määrällistä ja 

neljä laadullista tavoitetta ja että kyseisessä 

tavoitteessa todetaan selkeästi, että 

jokaisella olisi vuoteen 2030 mennessä 

oltava mahdollisuus hyvään henkiseen ja 

fyysiseen terveyteen koko elämänsä ajan; 

korostaa, että vuosittain 100 miljoonaa 

ihmistä ajautuu köyhyyteen, koska heillä 

on tuloihinsa nähden suhteettomasti 

terveydenhuoltokustannuksia, ja että 

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan 

yli kolmannes maailman väestöstä ei saa 

turvallisia, tehokkaita ja kohtuuhintaisia 

lääkkeitä ja että yli puolet tästä runsaasta 

kolmanneksesta on afrikkalaisia; 

Or. en 

 

Tarkistus  5 

Eleni Theocharous 

 

Lausuntoluonnos 

1 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

1. muistuttaa, että kestävän kehityksen 

tavoitteessa 3 on yhdeksän määrällistä ja 

neljä laadullista tavoitetta ja että kyseisessä 

tavoitteessa todetaan selkeästi, että 

jokaisella olisi vuoteen 2030 mennessä 

oltava mahdollisuus hyvään henkiseen ja 

fyysiseen terveyteen koko elämänsä ajan; 

korostaa, että vuosittain 100 miljoonaa 

ihmistä ajautuu köyhyyteen, koska heillä 

on tuloihinsa nähden suhteettomasti 

terveydenhuoltokustannuksia, ja että 

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan 

yli kolmannes maailman väestöstä ei saa 

lääkkeitä ja että yli puolet tästä runsaasta 

kolmanneksesta on afrikkalaisia; 

1. muistuttaa, että kestävän kehityksen 

tavoitteessa 3 on yhdeksän määrällistä ja 

neljä laadullista tavoitetta ja että kyseisessä 

tavoitteessa todetaan selkeästi, että 

jokaisella olisi vuoteen 2030 mennessä 

oltava mahdollisuus hyvään henkiseen ja 

fyysiseen terveyteen koko elämänsä ajan; 

korostaa, että vuosittain 100 miljoonaa 

ihmistä ajautuu köyhyyteen, koska heillä 

on tuloihinsa nähden suhteettomasti 

terveydenhuoltokustannuksia, ja että 

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan 

yli kolmannes maailman väestöstä ei saa 

lääkkeitä ja että yli puolet tästä runsaasta 

kolmanneksesta on afrikkalaisia; toteaa, 
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että eriarvoisuus, kuten 

maaseutualueiden alhaisempi koulutus- 

ja tulotaso, tiedonsaannin vaikeus, 

infrastruktuurin puutteellisuus sekä 

palvelupisteiden heikko saavutettavuus, 

johtaa siihen, että diagnooseja jää 

tekemättä; 

Or. en 

 

Tarkistus  6 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

1 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

1. muistuttaa, että kestävän kehityksen 

tavoitteessa 3 on yhdeksän määrällistä ja 

neljä laadullista tavoitetta ja että kyseisessä 

tavoitteessa todetaan selkeästi, että 

jokaisella olisi vuoteen 2030 mennessä 

oltava mahdollisuus hyvään henkiseen ja 

fyysiseen terveyteen koko elämänsä ajan; 

korostaa, että vuosittain 100 miljoonaa 

ihmistä ajautuu köyhyyteen, koska heillä 

on tuloihinsa nähden suhteettomasti 

terveydenhuoltokustannuksia, ja että 

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan 

yli kolmannes maailman väestöstä ei saa 

lääkkeitä ja että yli puolet tästä runsaasta 

kolmanneksesta on afrikkalaisia; 

1. muistuttaa, että kestävän kehityksen 

tavoitteessa 3 on yhdeksän määrällistä ja 

neljä laadullista tavoitetta ja että kyseisessä 

tavoitteessa todetaan selkeästi, että 

jokaisella olisi vuoteen 2030 mennessä 

oltava mahdollisuus hyvään henkiseen ja 

fyysiseen terveyteen koko elämänsä ajan; 

korostaa, että vuosittain 100 miljoonaa 

ihmistä ajautuu köyhyyteen, koska heillä 

on tuloihinsa nähden suhteettomasti 

terveydenhuoltokustannuksia, ja että 

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan 

yli kolmannes maailman väestöstä ei saa 

lääkkeitä ja että yli puolet tästä runsaasta 

kolmanneksesta on afrikkalaisia; toteaa, 

että yhä suurempi osa kehitysmaiden 

sairaista erityisesti Keski- ja Etelä-

Amerikassa vaatii terveysoikeuksiensa 

toteuttamista tuomioistuimissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  7 

Notis Marias 
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Lausuntoluonnos 

1 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

1. muistuttaa, että kestävän kehityksen 

tavoitteessa 3 on yhdeksän määrällistä ja 

neljä laadullista tavoitetta ja että kyseisessä 

tavoitteessa todetaan selkeästi, että 

jokaisella olisi vuoteen 2030 mennessä 

oltava mahdollisuus hyvään henkiseen ja 

fyysiseen terveyteen koko elämänsä ajan; 

korostaa, että vuosittain 100 miljoonaa 

ihmistä ajautuu köyhyyteen, koska heillä 

on tuloihinsa nähden suhteettomasti 

terveydenhuoltokustannuksia, ja että 

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan 

yli kolmannes maailman väestöstä ei saa 

lääkkeitä ja että yli puolet tästä runsaasta 

kolmanneksesta on afrikkalaisia; 

1. muistuttaa, että kestävän kehityksen 

tavoitteessa 3 on yhdeksän määrällistä ja 

neljä laadullista tavoitetta ja että kyseisessä 

tavoitteessa todetaan selkeästi, että 

jokaisella olisi vuoteen 2030 mennessä 

oltava mahdollisuus hyvään henkiseen ja 

fyysiseen terveyteen koko elämänsä ajan; 

korostaa, että vuosittain 100 miljoonaa 

ihmistä ajautuu köyhyyteen, koska heillä 

on tuloihinsa nähden suhteettomasti 

terveydenhuoltokustannuksia, ja että 

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan 

yli kolmannes maailman väestöstä ei saa 

lääkkeitä ja että yli puolet tästä runsaasta 

kolmanneksesta on afrikkalaisia; kehottaa 

tästä syystä, että lääkkeet muutetaan 

välittömästi kauppatavaroista 

julkishyödykkeiksi; 

Or. el 

 

Tarkistus  8 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Lausuntoluonnos 

1 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 a. toteaa, että lääkkeiden 

kehittäminen ja lääketutkimus on 

miljardien arvoista liiketoimintaa, mikä 

hankaloittaa lääkkeiden saatavuuden 

parantamista kehitysmaissa; katsoo näin 

ollen, että lääkkeiden 

saatavuusongelmien poistamiseksi 

kehitysmaissa tarvitaan kunnollista 

kansallista ja kansainvälistä 

lainsäädäntöä; 

Or. en 
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Tarkistus  9 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

1 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 a. panee huolestuneena merkille, että 

WHO:n mukaan useimmissa alemman 

keskitulotason maissa ei ole riittävää 

lainsäädäntökehystä, jolla voitaisiin 

hillitä patentoitujen lääketuotteiden 

hintoja; korostaa, että ihmisten oikeus 

hyvään terveyteen ja samalla lääkkeisiin 

ja terveydenhuollon menetelmiin menee 

teollis- ja tekijänoikeuksien edelle; 

muistuttaa, että kestävän kehityksen 

tavoitteen 3 mukaisesti hallituksilla on 

velvollisuus parantaa yleisen 

terveydenhuollon kattavuutta sekä 

varmistaa, että kaikilla ihmisillä on 

tasavertaiset mahdollisuudet 

kohtuuhintaisiin lääkkeisiin ja 

terveydenhuollon menetelmiin; katsoo, 

että kaikkien hallitusten on i) osoitettava 

julkisia varoja perustieteisiin sekä 

lääketieteelliseen tutkimukseen ja 

kehitykseen ii) kehitettävä normeja ja 

järjestelmiä, joilla edistetään ensisijaisesti 

potilaiden terveydellisiin tarpeisiin 

perustuvaa tutkimusta ja kehitystä iii) 

edistettävä tutkimus- ja kehitystyön 

avoimuutta ja yhteensovittamista iv) 

varmistettava kohtuuhintaisten 

lääkkeiden saatavuus v) otettava käyttöön 

tarvittavat lainsäädäntövälineet, joilla 

valvotaan lääkeyhtiöitä ja varmistetaan 

niiden vastuuvelvollisuus ihmisoikeuksien 

ja lääkkeiden saatavuuden näkökulmasta; 

Or. en 
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Tarkistus  10 

Beatrix von Storch 

 

Lausuntoluonnos 

1 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 a. katsoo, että kehitysavun pitäisi 

aina olla apua, jolla vastaanottaja auttaa 

itseään, ja tämä koskee myös lääkkeiden 

saatavuutta; katsoo, että kehitysmaiden 

asukkaiden on voitava nähdä 

mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään 

kotimaassaan; toteaa, että ihmisten 

muutto Eurooppaan lääkkeiden 

riittämättömän saatavuuden takia ei 

ratkaise ongelmia itse paikalla; katsoo 

siksi, että olisi suosittava toimia, joihin 

yksityiset yritykset voivat osallistua 

sijoitusten ja järjestelyjen muodossa; 

katsoo tämän perusteella, että lääkkeiden 

saatavuuden edistämisessä olisi tuettava 

hankkeita, joita edunsaajamaa tai 

paikalliset yritykset voivat jatkaa 

hankkeen jälkeen ilman ulkoista apua; 

Or. de 

Tarkistus  11 

Cristian Dan Preda 

 

Lausuntoluonnos 

1 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 a. korostaa, että kehitysmaissa 

lääkkeiden saantia vaikeuttavat 

esimerkiksi infrastruktuurin 

puutteellisuus, lääketuotteiden heikko 

laatu (tuotteet ovat haitallisia ja 

pahentavat lääkeresistenssiä), varojen 

niukkuus, lääkepolitiikan heikkous, 

jakeluketjujen huono hallinnointi, 

terveydenhuoltoalan työntekijöiden 

kouluttamattomuus, hinnoittelu sekä 

sosiaaliturvajärjestelmien rajallinen 
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kattavuus; korostaa näin ollen, että 

lääkkeiden saatavuusongelmaa 

kehitysmaissa on tarkasteltava 

laajemmassa kontekstissa; kehottaakin 

EU:ta vauhdittamaan toimia, joilla 

parannetaan kyseisten maiden valmiuksia 

ja autetaan niitä kehittämään toimivia 

terveydenhuoltojärjestelmiä palvelujen 

saatavuuden parantamiseksi etenkin 

muita heikommassa asemassa olevien 

väestöryhmien osalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  12 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens 

 

Lausuntoluonnos 

1 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 a. huomauttaa, että ihmisoikeuksien 

yleismaailmallisen julistuksen 

25 artiklassa vahvistetaan jokaisen 

ihmisen oikeus ”elintasoon, joka on 

riittävä turvaamaan hänen ja hänen 

perheensä terveyden ja hyvinvoinnin”; 

toteaa myös, että Maailman 

terveysjärjestön (WHO) perussäännön 

mukaan mahdollisimman hyvän 

terveydentilan omaaminen on jokaisen 

ihmisen perusoikeus rotuun, uskontoon, 

poliittisiin mielipiteisiin, taloudelliseen tai 

yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta; 

Or. en 

 

Tarkistus  13 

Patrizia Toia 

 

Lausuntoluonnos 

1 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 a. muistuttaa, että oikeus parhaaseen 

mahdolliseen terveydentilaan on 

jokaiselle kuuluva perusoikeus; 

Or. it 

 

Tarkistus  14 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Lausuntoluonnos 

1 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 a. muistuttaa, että SEUT-sopimuksen 

168 artiklan mukaisesti kaikkien unionin 

politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä 

ja toteuttamisessa on varmistettava 

ihmisten terveyden korkeatasoinen 

suojelu; 

Or. en 

 

Tarkistus  15 

Louis Michel 

 

Lausuntoluonnos 

1 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 a. muistuttaa, että on tarpeen torjua 

lääkeväärennöksiä tai heikkolaatuisia 

lääkkeitä, joita esiintyy erityisesti 

kehitysmaissa; korostaa, että tällaisissa 

lääkkeissä on kyse ihmisten 

turvallisuuden vaarantavasta rikoksesta; 

painottaa, että väärentäminen liittyy 

suoraan järjestäytyneeseen rikollisuuteen 

ja mahdollistaa rahanpesun sekä 

vaarallisten verkostojen rahoittamisen; 

kehottaa lääkevalmistajia osallistumaan 
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tähän keskusteluun; 

Or. fr 

 

Tarkistus  16 

Eleni Theocharous 

 

Lausuntoluonnos 

1 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 a. muistuttaa, että tavoitteena pitäisi 

olla terveydenhoitoa tarvitsevien 

henkilöiden saavuttaminen ajasta ja 

paikasta riippumatta; toteaa kuitenkin, 

että lääkkeiden saatavuus ja 

terveydenhuoltojärjestelmien muiden osa-

alueiden heikkous aiheuttavat konflikteja 

ja hätätilanteita, minkä takia tarvitaan 

hätäapujärjestelmiä mahdollisten 

epidemioiden tehokasta ennaltaehkäisyä 

varten ja/tai niihin reagoimiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  17 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Lausuntoluonnos 

1 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 a. korostaa tarvetta kehittää kattavaa 

lääkealan politiikkaa siten, että kaikissa 

EU:n politiikoissa (yleinen kansanterveys, 

kehitysasiat, tutkimus ja kauppa) 

huomioidaan johdonmukaisesti sekä 

EU:n että alemman keskitulotason 

maiden kansalaisten oikeus 

kohtuuhintaisiin lääkkeisiin ja myös 

edistetään sitä; 

Or. en 
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Tarkistus  18 

Beatrix von Storch 

 

Lausuntoluonnos 

1 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 a. katsoo, että lääkkeiden 

saatavuuden parantamiseen AKT-

valtioissa osoitetuissa unionin tuissa 

pitäisi noudattaa AKT:n ja EU:n yhteisen 

edustajakokouksen 21. täysistunnossa 

20. lokakuuta 2010 annettua julistusta 

(A (2010) 21584); 

Or. en 

 

Tarkistus  19 

Eleni Theocharous 

 

Lausuntoluonnos 

1 b kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 b. korostaa, että lääkkeiden 

saatavuutta voitaisiin parantaa 

kehittämällä kestäviä valvonta- ja 

toimitusjärjestelmiä kaikille 

hallintotasoille kunnat, kaupungit, alueet 

ja kansallinen taso mukaan luettuina ja 

luomalla niille laadukkaat 

laboratoriopalvelut ja toimivat 

logistiikkajärjestelyt; katsoo, että 

terveydenhuollon menetelmien 

siirtäminen (käyttämällä teknisen 

aineiston ja laitteiden lisenssisopimuksia 

ja välittämällä tietoa, tietotaitoa ja 

osaamista) kehitysmaihin voi 

mahdollistaa tuotteen valmistamisen 

vastaanottavissa maissa sekä parantaa 

tuotteen saatavuutta ja terveyttä yleensä; 

Or. en 
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Tarkistus  20 

Cristian Dan Preda 

 

Lausuntoluonnos 

1 b kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 b. muistuttaa, että kestävän 

kehityksen tavoitteen 3 b mukaisesti 

kaikkien maiden on tuettava pääasiassa 

kehitysmaihin vaikuttaviin tarttuviin ja 

tarttumattomiin tauteihin tarkoitettujen 

rokotteiden ja lääkkeiden tutkimusta ja 

kehitystä sekä taattava edullisten ja 

välttämättömien lääkkeiden ja rokotteiden 

saanti; kehottaa EU:n toimielimiä ja 

jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä 

huomioita kyseisiin asioihin; 

Or. en 

 

Tarkistus  21 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Lausuntoluonnos 

1 b kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 b. katsoo, että tehokkaan 

lääkejakelun varmistaminen 

kehitysmaissa on ongelma, joka on 

edelleen ratkaisematta; katsoo, etteivät 

ihmishenkiä pelastavat lääkkeet ole 

tavanomaisia kulutushyödykkeitä eikä 

niitä pitäisi näin ollen säännellä 

sellaisina; 

Or. en 

 

Tarkistus  22 

Louis Michel 
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Lausuntoluonnos 

1 b kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 b. muistuttaa, että terveydenhuoltoon 

tehtävät investoinnit ovat merkittävä 

taloudellisen kehityksen väline ja 

keskeinen osa sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta; 

Or. fr 

 

Tarkistus  23 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Lausuntoluonnos 

1 c kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 c. toteaa, ettei EU:n nykyisellä, 

teollis- ja tekijänoikeusmonopoleihin 

perustuvalla biolääketieteen tutkimus- ja 

kehitysjärjestelmällä ole kyetty 

varmistamaan ihmishenkiä pelastavien 

lääkkeiden saatavuutta kehitysmaissa; 

panee merkille, ettei EU ole saanut 

biolääketieteelliseen tutkimukseen ja 

kehitykseen osoittamilleen investoinneille 

riittävää tuottoa tutkimustulosten laadun 

perusteella; 

Or. en 

 

Tarkistus  24 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Lausuntoluonnos 

1 d kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 d. kehottaa EU:ta uudistamaan 
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biolääketieteen tutkimus- ja 

kehitysjärjestelmäänsä siten, että sillä 

voidaan parantaa tehokkaasti lääkkeiden 

saatavuutta edistäviä toimia EU:n 

kehityspolitiikan yhteydessä ja samalla 

varmistaa ihmishenkiä pelastavien 

lääkkeiden saatavuus niille miljoonille 

kehitysmaiden kansalaisille, joilla ei 

nykyisin ole mahdollisuutta saada 

kyseisiä lääkkeitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  25 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Lausuntoluonnos 

1 e kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 e. muistuttaa, että vähiten kehittyneet 

maat kärsivät eniten köyhyydestä 

johtuvista sairauksista, joita ovat 

esimerkiksi HIV/aids, malaria, 

tuberkuloosi, lisääntymiselinten sairaudet 

sekä tartuntataudit ja ihosairaudet; 

Or. en 

 

Tarkistus  26 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Lausuntoluonnos 

1 f kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 f. toteaa, ettei kaikilla ole 

mahdollisuutta hyvään terveydentilaan, 

koska terveydenhuoltoa on vaikea saada 

(mikä johtuu terveydenhuoltopalvelujen 

ja -henkilöstön vähäisestä määrästä sekä 

julkisten terveydenhoitojärjestelmien 

puuttumisesta) eikä hoitoon aina pääse; 
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Or. en 

 

Tarkistus  27 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Lausuntoluonnos 

2 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

2. kehottaa pidättymään tekemästä 

alemman keskitulotason maiden kanssa 

vapaakauppasopimuksia, joilla otetaan 

käyttöön TRIPS + -sopimuksen kaltaisia 

teollis- ja tekijänoikeuksia, joilla 

laajennetaan monopolien suojaa; 

kehottaa myös pidättymään ottamasta 

käyttöön uusia teollis- ja 

tekijänoikeuksien valvontaa ja 

investointisuojaa koskevia määräyksiä, 

jotka haittaavat lääkkeiden saatavuutta; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  28 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Lausuntoluonnos 

2 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

2. kehottaa pidättymään tekemästä 

alemman keskitulotason maiden kanssa 

vapaakauppasopimuksia, joilla otetaan 

käyttöön TRIPS + -sopimuksen kaltaisia 

teollis- ja tekijänoikeuksia, joilla 

laajennetaan monopolien suojaa; 

kehottaa myös pidättymään ottamasta 

käyttöön uusia teollis- ja 

tekijänoikeuksien valvontaa ja 

investointisuojaa koskevia määräyksiä, 

jotka haittaavat lääkkeiden saatavuutta; 

Poistetaan. 

Or. en 



 

PE589.201v01-00 18/49 AM\1103974FI.docx 

FI 

 

Tarkistus  29 

Maurice Ponga 

 

Lausuntoluonnos 

2 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

2. kehottaa pidättymään tekemästä 

alemman keskitulotason maiden kanssa 

vapaakauppasopimuksia, joilla otetaan 

käyttöön TRIPS + -sopimuksen kaltaisia 

teollis- ja tekijänoikeuksia, joilla 

laajennetaan monopolien suojaa; 

kehottaa myös pidättymään ottamasta 

käyttöön uusia teollis- ja 

tekijänoikeuksien valvontaa ja 

investointisuojaa koskevia määräyksiä, 

jotka haittaavat lääkkeiden saatavuutta; 

2. palauttaa mieleen 14. marraskuuta 

2001 tehdyn, TRIPS + -sopimusta ja 

kansanterveyttä koskevan julistuksen, 

jonka mukaan TRIPS + -sopimus on 

pantava täytäntöön ja sitä on tulkittava 

kansanterveydelle edullisella tavalla 

edistäen samanaikaisesti olemassa olevien 

lääkkeiden saatavuutta ja uusien 

lääkkeiden valmistamista; pitää tässä 

yhteydessä myönteisenä WTO:n TRIPS-

neuvoston päätöstä pidentää vähiten 

kehittyneille maille myönnettyjä 

poikkeuksia vuoden 2033 tammikuuhun 

saakka; 

Or. fr 

 

Tarkistus  30 

Cristian Dan Preda 

 

Lausuntoluonnos 

2 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

2. kehottaa pidättymään tekemästä 

alemman keskitulotason maiden kanssa 

vapaakauppasopimuksia, joilla otetaan 

käyttöön TRIPS + -sopimuksen kaltaisia 
teollis- ja tekijänoikeuksia, joilla 

laajennetaan monopolien suojaa; 

kehottaa myös pidättymään ottamasta 

käyttöön uusia teollis- ja 

tekijänoikeuksien valvontaa ja 

investointisuojaa koskevia määräyksiä, 

jotka haittaavat lääkkeiden saatavuutta; 

2. toteaa, että teollis- ja 

tekijänoikeudet ovat merkittävässä 

asemassa uusien lääkkeiden 

kehittämisessä ja muodostavat siten 

välineen, jolla voidaan parantaa 

lääkkeiden saatavuutta; katsoo, että 

kansainvälisiä teollis- ja tekijänoikeuksia 

koskevassa järjestelmässä on huomioitava 

tasapainoisesti vähiten kehittyneiden 

maiden huoli lääkkeiden saatavuudesta; 

panee merkille WTO:n TRIPS-neuvoston 

6. marraskuuta 2015 tekemän päätöksen, 
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jolla pidennettiin lääkkeiden 

patenttisuojaa koskevaa poikkeusta 

vähiten kehittyneissä maissa 

tammikuuhun 2033 asti; 

Or. en 

 

Tarkistus  31 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Lausuntoluonnos 

2 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

2. kehottaa pidättymään tekemästä 

alemman keskitulotason maiden kanssa 

vapaakauppasopimuksia, joilla otetaan 

käyttöön TRIPS + -sopimuksen kaltaisia 

teollis- ja tekijänoikeuksia, joilla 

laajennetaan monopolien suojaa; kehottaa 

myös pidättymään ottamasta käyttöön 

uusia teollis- ja tekijänoikeuksien 

valvontaa ja investointisuojaa koskevia 

määräyksiä, jotka haittaavat lääkkeiden 

saatavuutta; 

2. kehottaa pidättymään tekemästä 

alemman keskitulotason maiden kanssa 

vapaakauppasopimuksia, joilla otetaan 

käyttöön TRIPS + -sopimuksen kaltaisia 

teollis- ja tekijänoikeuksia, joilla 

laajennetaan monopolien suojaa ja 

rajoitetaan ihmisten oikeutta terveyteen; 

kehottaa myös pidättymään ottamasta 

käyttöön uusia teollis- ja tekijänoikeuksien 

valvontaa ja investointisuojaa koskevia 

määräyksiä, jotka haittaavat lääkkeiden 

saatavuutta; kehottaa näin ollen 

komissiota turvaamaan maiden oikeuden 

säännellä toimintapolitiikan 

liikkumavaraansa, jotta lääkkeiden saanti 

varmistettaisiin kaikille; kehottaa 

komissiota varmistamaan, ettei 

kauppasopimuksilla ja kauppapoliittisilla 

toimilla vaaranneta kehitysmaiden 

poliittisia strategioita, joilla taataan 

kaikkien ihmisten oikeus terveyteen; 

Or. en 

 

Tarkistus  32 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

2 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus 

2. kehottaa pidättymään tekemästä 

alemman keskitulotason maiden kanssa 

vapaakauppasopimuksia, joilla otetaan 

käyttöön TRIPS + -sopimuksen kaltaisia 

teollis- ja tekijänoikeuksia, joilla 

laajennetaan monopolien suojaa; kehottaa 

myös pidättymään ottamasta käyttöön 

uusia teollis- ja tekijänoikeuksien 

valvontaa ja investointisuojaa koskevia 

määräyksiä, jotka haittaavat lääkkeiden 

saatavuutta; 

2. painottaa, että lääketuotteita 

koskevan teollis- ja 

tekijänoikeusjärjestelmän on oltava 

johdonmukainen kansainvälisten 

ihmisoikeussäädösten ja 

kansanterveydellisten vaatimusten 

kanssa; kehottaa näin ollen pidättymään 

tekemästä alemman keskitulotason maiden 

kanssa vapaakauppasopimuksia, joilla 

otetaan käyttöön TRIPS + -sopimuksen 

kaltaisia teollis- ja tekijänoikeuksia, joilla 

laajennetaan monopolien suojaa; kehottaa 

myös pidättymään ottamasta käyttöön 

uusia teollis- ja tekijänoikeuksien 

valvontaa ja investointisuojaa koskevia 

määräyksiä, jotka haittaavat lääkkeiden 

saatavuutta; katsoo, ettei vähiten 

kehittyneitä maita pitäisi vaatia 

panemaan TRIPS-sopimuksen 

määräyksiä täytäntöön; 

Or. en 

 

Tarkistus  33 

Notis Marias 

 

Lausuntoluonnos 

2 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

2. kehottaa pidättymään tekemästä 

alemman keskitulotason maiden kanssa 

vapaakauppasopimuksia, joilla otetaan 

käyttöön TRIPS + -sopimuksen kaltaisia 

teollis- ja tekijänoikeuksia, joilla 

laajennetaan monopolien suojaa; kehottaa 

myös pidättymään ottamasta käyttöön 

uusia teollis- ja tekijänoikeuksien 

valvontaa ja investointisuojaa koskevia 

määräyksiä, jotka haittaavat lääkkeiden 

saatavuutta; 

2. kehottaa pidättymään tekemästä 

alemman keskitulotason maiden kanssa 

vapaakauppasopimuksia, joilla otetaan 

käyttöön TRIPS + -sopimuksen kaltaisia 

teollis- ja tekijänoikeuksia, joilla 

laajennetaan monopolien suojaa; kehottaa 

myös pidättymään ottamasta käyttöön 

uusia teollis- ja tekijänoikeuksien 

valvontaa ja investointisuojaa koskevia 

määräyksiä, jotka haittaavat lääkkeiden 

saatavuutta erityisesti, kun kyse on 

taloudellisesti heikoimmassa asemassa 

olevista kuluttajista; 
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Or. el 

 

Tarkistus  34 

Ignazio Corrao 

 

Lausuntoluonnos 

2 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

2. kehottaa pidättymään tekemästä 

alemman keskitulotason maiden kanssa 

vapaakauppasopimuksia, joilla otetaan 

käyttöön TRIPS + -sopimuksen kaltaisia 

teollis- ja tekijänoikeuksia, joilla 

laajennetaan monopolien suojaa; kehottaa 

myös pidättymään ottamasta käyttöön 

uusia teollis- ja tekijänoikeuksien 

valvontaa ja investointisuojaa koskevia 

määräyksiä, jotka haittaavat lääkkeiden 

saatavuutta; 

2. kehottaa pidättymään tekemästä 

alemman keskitulotason maiden kanssa 

vapaakauppasopimuksia, joilla otetaan 

käyttöön TRIPS + -sopimuksen kaltaisia 

teollis- ja tekijänoikeuksia, joilla 

laajennetaan monopolien suojaa; kehottaa 

myös pidättymään ottamasta käyttöön 

uusia teollis- ja tekijänoikeuksien 

valvontaa ja investointisuojaa koskevia 

määräyksiä, jotka haittaavat laadukkaiden 

lääkkeiden saatavuutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  35 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Lausuntoluonnos 

2 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 2 a. kehottaa EU:ta edistämään 

aktiivisesti lääkealan innovatiivisia 

käytäntöjä, joissa etusijalla ovat 

saatavuuden varmistavat 

hinnoittelustrategiat kehitysmaissa, sekä 

kiinnittämään enemmän huomiota 

laiminlyötyihin sairauksiin ja muihin 

kuin tartuntatauteihin; 

Or. en 
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Tarkistus  36 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Lausuntoluonnos 

2 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 2 a. on tyytyväinen vapaaehtoisuuteen 

perustuvaan lisenssijärjestelmään, joka 

mahdollistaa edullisempien 

rinnakkaislääkkeiden valmistamisen 

alkuperäisvalmistajan luvalla ja sopivan 

suuruisella korvauksella; muistuttaa, että 

TRIPS-sopimuksessa sallitaan 

pakkolisensointi kansallisissa 

hätätilanteissa tai muissa äärimmäisen 

kiireellisissä tapauksissa, mikä 

mahdollistaa rinnakkaislääkkeiden 

valmistamisen kehitysmaissa ilman 

alkuperäisvalmistajan suostumusta; 

korostaa, että alkuperäisvalmistajat 

myöntävät tavallisesti vähiten kehittyville 

maille ja alhaisen tulotason maille 

poikkeuslupia, joilla nämä vapautetaan 

TRIPS-sopimuksen määräysten 

noudattamisesta; 

Or. en 

 

Tarkistus  37 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Lausuntoluonnos 

2 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 2 a. kehottaa EU:ta tukemaan niitä 

kehitysmaita, jotka hyödyntävät TRIPS-

sopimuksen niin kutsuttuja 

joustovälineitä pystyäkseen hankkimaan 

oleellisia lääkkeitä kohtuulliseen hintaan 

kansanterveydellisten ohjelmiensa 

toteuttamiseksi; 

Or. en 
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Tarkistus  38 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

2 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 2 a. panee huolestuneena merkille, että 

patenttisuoja estää innovoinnin sellaisia 

sairauksia koskevien lääkkeiden alalla, 

joiden markkinat eivät ole tuottoisat; 

korostaa, että lääketutkimuksessa pitäisi 

keskittyä kaikkien ihmisten 

lääketarpeisiin kehitysmaissa esiintyvät 

laiminlyödyt sairaudet mukaan luettuina; 

Or. en 

 

Tarkistus  39 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Lausuntoluonnos 

2 b kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 2 b. pyytää Euroopan komissiota 

sisällyttämään pahimmat laiminlyödyt 

sairaudet ensisijaisiin tavoitteisiinsa sekä 

varmistamaan, että kohtuuhintaisia 

tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja 

helppokäyttöisiä lääkkeitä kehitetään ja 

saatetaan kehitysmaiden markkinoille; 

Or. en 

 

Tarkistus  40 

Maurice Ponga 

 

Lausuntoluonnos 

3 kohta 



 

PE589.201v01-00 24/49 AM\1103974FI.docx 

FI 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

3. kannattaa rinnakkaislääkkeitä 

koskevaa kilpailua, joka mahdollistaa 

lääkkeiden laajan saatavuuden alemman 

keskitulotason maissa; kehottaa erityisesti 

EU:ta tukemaan aktiivisesti hallituksia, 

jotka hyödyntävät käytettävissä olevia 

laillisia toimenpiteitä, kuten TRIPS-

sopimuksen varotoimien ja joustojen 

käyttömahdollisuuksia, suojellakseen ja 

edistääkseen kansanterveyttä; kehottaa 

lisäksi EU:ta lopettamaan välittömästi 

käytännön, jossa niin kutsuttujen 

ensisijaisten maiden tarkkailuluetteloon 

asetetaan Intian kaltaiset maat, jotka ovat 

noudattaneet edistyksellistä ja TRIPS-

sopimuksen mukaista teollis- ja 

tekijänoikeuksien politiikkaa, jolla 

edistetään lääkkeiden saatavuutta; 

3. on tietoinen rinnakkaislääkkeiden 

ja biologisesti vastaavien lääkkeiden 

merkityksestä ja katsoo, että ne lisäävät 

kilpailua ja saavat aikaan säästöjä 

terveydenhuoltomenoissa; kehottaa EU:ta 

tukemaan kehitysmaiden hallituksia 

suojellakseen ja edistääkseen 

kansanterveyttä mutta myös 

yksityissektoria sen toteuttamissa 

aloitteissa, joilla pyritään parantamaan 

lääkkeiden saatavuutta kehitysmaissa; 

Or. fr 

 

Tarkistus  41 

Cristian Dan Preda 

 

Lausuntoluonnos 

3 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

3. kannattaa rinnakkaislääkkeitä 

koskevaa kilpailua, joka mahdollistaa 

lääkkeiden laajan saatavuuden alemman 

keskitulotason maissa; kehottaa erityisesti 

EU:ta tukemaan aktiivisesti hallituksia, 

jotka hyödyntävät käytettävissä olevia 

laillisia toimenpiteitä, kuten TRIPS-

sopimuksen varotoimien ja joustojen 

käyttömahdollisuuksia, suojellakseen ja 

edistääkseen kansanterveyttä; kehottaa 

lisäksi EU:ta lopettamaan välittömästi 

käytännön, jossa niin kutsuttujen 

ensisijaisten maiden tarkkailuluetteloon 

asetetaan Intian kaltaiset maat, jotka ovat 

noudattaneet edistyksellistä ja TRIPS-

3. kannattaa rinnakkaislääkkeitä 

koskevaa kilpailua, joka voi edistää 

lääkkeiden laajempaa saatavuutta 

alemman keskitulotason maissa sekä 

kannustaa lääkeyhtiöitä huomioimaan 

liiketoimintamalleissaan lääkkeiden 

saatavuuden kehitysmaissa; 
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sopimuksen mukaista teollis- ja 

tekijänoikeuksien politiikkaa, jolla 

edistetään lääkkeiden saatavuutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  42 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Lausuntoluonnos 

3 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

3. kannattaa rinnakkaislääkkeitä 

koskevaa kilpailua, joka mahdollistaa 

lääkkeiden laajan saatavuuden alemman 

keskitulotason maissa; kehottaa erityisesti 

EU:ta tukemaan aktiivisesti hallituksia, 

jotka hyödyntävät käytettävissä olevia 

laillisia toimenpiteitä, kuten TRIPS-

sopimuksen varotoimien ja joustojen 

käyttömahdollisuuksia, suojellakseen ja 

edistääkseen kansanterveyttä; kehottaa 

lisäksi EU:ta lopettamaan välittömästi 

käytännön, jossa niin kutsuttujen 

ensisijaisten maiden tarkkailuluetteloon 

asetetaan Intian kaltaiset maat, jotka ovat 

noudattaneet edistyksellistä ja TRIPS-

sopimuksen mukaista teollis- ja 

tekijänoikeuksien politiikkaa, jolla 

edistetään lääkkeiden saatavuutta; 

3. kannattaa rinnakkaislääkkeitä 

koskevaa ja yhdessä neuvoteltuihin 

sääntöihin perustuvaa kilpailua, joka 

mahdollistaa lääkkeiden laajan 

saatavuuden alemman keskitulotason 

maissa; kehottaa erityisesti EU:ta 

tukemaan aktiivisesti hallituksia, jotka 

hyödyntävät käytettävissä olevia laillisia 

toimenpiteitä, kuten TRIPS-sopimuksen 

varotoimien ja joustojen 

käyttömahdollisuuksia, suojellakseen ja 

edistääkseen kansanterveyttä 

hätätilanteissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  43 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Lausuntoluonnos 

3 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

3. kannattaa rinnakkaislääkkeitä 

koskevaa kilpailua, joka mahdollistaa 

3. kannattaa rinnakkaislääkkeitä 

koskevaa kilpailua, joka mahdollistaa 
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lääkkeiden laajan saatavuuden alemman 

keskitulotason maissa; kehottaa erityisesti 

EU:ta tukemaan aktiivisesti hallituksia, 

jotka hyödyntävät käytettävissä olevia 

laillisia toimenpiteitä, kuten TRIPS-

sopimuksen varotoimien ja joustojen 

käyttömahdollisuuksia, suojellakseen ja 

edistääkseen kansanterveyttä; kehottaa 

lisäksi EU:ta lopettamaan välittömästi 

käytännön, jossa niin kutsuttujen 

ensisijaisten maiden tarkkailuluetteloon 

asetetaan Intian kaltaiset maat, jotka ovat 

noudattaneet edistyksellistä ja TRIPS-

sopimuksen mukaista teollis- ja 

tekijänoikeuksien politiikkaa, jolla 

edistetään lääkkeiden saatavuutta; 

lääkkeiden laajan saatavuuden alemman 

keskitulotason maissa; kehottaa erityisesti 

EU:ta tukemaan aktiivisesti hallituksia, 

jotka hyödyntävät käytettävissä olevia 

laillisia toimenpiteitä, kuten TRIPS-

sopimuksen varotoimien ja joustojen 

käyttömahdollisuuksia, suojellakseen ja 

edistääkseen kansanterveyttä; kehottaa 

lisäksi EU:ta pehmentämään 

suhtautumistaan Intiaan käytännössä, 

jossa asetetaan niin kutsuttujen 

ensisijaisten maiden tarkkailuluetteloon 

maita, jotka ovat noudattaneet 

edistyksellistä ja TRIPS-sopimuksen 

mukaista teollis- ja tekijänoikeuksien 

politiikkaa, jolla edistetään lääkkeiden 

saatavuutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  44 

Ivan Jakovčić 

 

Lausuntoluonnos 

3 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

3. kannattaa rinnakkaislääkkeitä 

koskevaa kilpailua, joka mahdollistaa 

lääkkeiden laajan saatavuuden alemman 

keskitulotason maissa; kehottaa erityisesti 

EU:ta tukemaan aktiivisesti hallituksia, 

jotka hyödyntävät käytettävissä olevia 

laillisia toimenpiteitä, kuten TRIPS-

sopimuksen varotoimien ja joustojen 

käyttömahdollisuuksia, suojellakseen ja 

edistääkseen kansanterveyttä; kehottaa 

lisäksi EU:ta lopettamaan välittömästi 

käytännön, jossa niin kutsuttujen 

ensisijaisten maiden tarkkailuluetteloon 

asetetaan Intian kaltaiset maat, jotka ovat 

noudattaneet edistyksellistä ja TRIPS-

sopimuksen mukaista teollis- ja 

tekijänoikeuksien politiikkaa, jolla 

edistetään lääkkeiden saatavuutta; 

3. kannattaa rinnakkaislääkkeitä 

koskevaa kilpailua, joka mahdollistaa 

lääkkeiden paremman saatavuuden 

alemman keskitulotason maissa; kehottaa 

erityisesti EU:ta ja jäsenvaltioita tukemaan 

aktiivisesti hallituksia, jotka hyödyntävät 

käytettävissä olevia laillisia toimenpiteitä, 

kuten TRIPS-sopimuksen varotoimien ja 

joustojen käyttömahdollisuuksia, 

suojellakseen ja edistääkseen 

kansanterveyttä; kehottaa lisäksi EU:ta 

lopettamaan välittömästi käytännön, jossa 

niin kutsuttujen ensisijaisten maiden 

tarkkailuluetteloon asetetaan Intian 

kaltaiset maat, jotka ovat noudattaneet 

edistyksellistä ja TRIPS-sopimuksen 

mukaista teollis- ja tekijänoikeuksien 

politiikkaa, jolla edistetään lääkkeiden 
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saatavuutta; 

Or. hr 

 

Tarkistus  45 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

3 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

3. kannattaa rinnakkaislääkkeitä 

koskevaa kilpailua, joka mahdollistaa 

lääkkeiden laajan saatavuuden alemman 

keskitulotason maissa; kehottaa erityisesti 

EU:ta tukemaan aktiivisesti hallituksia, 

jotka hyödyntävät käytettävissä olevia 

laillisia toimenpiteitä, kuten TRIPS-

sopimuksen varotoimien ja joustojen 

käyttömahdollisuuksia, suojellakseen ja 

edistääkseen kansanterveyttä; kehottaa 

lisäksi EU:ta lopettamaan välittömästi 

käytännön, jossa niin kutsuttujen 

ensisijaisten maiden tarkkailuluetteloon 

asetetaan Intian kaltaiset maat, jotka ovat 

noudattaneet edistyksellistä ja TRIPS-

sopimuksen mukaista teollis- ja 

tekijänoikeuksien politiikkaa, jolla 

edistetään lääkkeiden saatavuutta; 

3. kannattaa rinnakkaislääkkeitä 

koskevaa kilpailua, joka mahdollistaa 

lääkkeiden laajan saatavuuden alemman 

keskitulotason maissa; kehottaa erityisesti 

EU:ta tukemaan aktiivisesti hallituksia, 

jotka hyödyntävät käytettävissä olevia 

laillisia toimenpiteitä, kuten TRIPS-

sopimuksen varotoimien ja joustojen 

(kuten pakkolisensointia koskevien 

säännösten ja rinnakkaistuonnin) 
käyttömahdollisuuksia, suojellakseen ja 

edistääkseen kansanterveyttä; kehottaa 

lisäksi EU:ta lopettamaan välittömästi 

käytännön, jossa niin kutsuttujen 

ensisijaisten maiden tarkkailuluetteloon 

asetetaan Intian kaltaiset maat, jotka ovat 

noudattaneet edistyksellistä ja TRIPS-

sopimuksen mukaista teollis- ja 

tekijänoikeuksien politiikkaa, jolla 

edistetään lääkkeiden saatavuutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  46 

Ignazio Corrao 

 

Lausuntoluonnos 

3 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

3. kannattaa rinnakkaislääkkeitä 3. kannattaa rinnakkaislääkkeitä 
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koskevaa kilpailua, joka mahdollistaa 

lääkkeiden laajan saatavuuden alemman 

keskitulotason maissa; kehottaa erityisesti 

EU:ta tukemaan aktiivisesti hallituksia, 

jotka hyödyntävät käytettävissä olevia 

laillisia toimenpiteitä, kuten TRIPS-

sopimuksen varotoimien ja joustojen 

käyttömahdollisuuksia, suojellakseen ja 

edistääkseen kansanterveyttä; kehottaa 

lisäksi EU:ta lopettamaan välittömästi 

käytännön, jossa niin kutsuttujen 

ensisijaisten maiden tarkkailuluetteloon 

asetetaan Intian kaltaiset maat, jotka ovat 

noudattaneet edistyksellistä ja TRIPS-

sopimuksen mukaista teollis- ja 

tekijänoikeuksien politiikkaa, jolla 

edistetään lääkkeiden saatavuutta; 

koskevaa kilpailua, joka mahdollistaa 

lääkkeiden laajan saatavuuden alemman 

keskitulotason maissa; kehottaa erityisesti 

EU:ta tukemaan aktiivisesti hallituksia, 

jotka hyödyntävät käytettävissä olevia 

laillisia toimenpiteitä, kuten TRIPS-

sopimuksen varotoimien ja joustojen 

käyttömahdollisuuksia, suojellakseen ja 

edistääkseen kansanterveyttä; kehottaa 

lisäksi EU:ta lopettamaan välittömästi 

käytännön, jossa niin kutsuttujen 

ensisijaisten maiden tarkkailuluetteloon 

asetetaan Intian kaltaiset maat, jotka ovat 

noudattaneet edistyksellistä ja TRIPS-

sopimuksen mukaista teollis- ja 

tekijänoikeuksien politiikkaa, jolla 

edistetään laatuvarmistettujen lääkkeiden 

saatavuutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  47 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Lausuntoluonnos 

3 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 3 a. pitää rinnakkaislääkkeiden 

kehittämistä merkittävänä kehitysmaiden 

kannalta mutta kannattaa myös 

investoimista uusien lääkkeiden tutkimus- 

ja kehitystyöhön; 

Or. en 

 

Tarkistus  48 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Lausuntoluonnos 

3 b kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus 

 3 b. katsoo, että julkisen ja yksityisen 

sektorin toimijat ovat yhteisesti vastuussa 

siitä, että lääkkeet ovat kaikkien 

saatavilla; katsoo, että on tärkeää tukea 

usean sidosryhmän kumppanuuksia ja 

varmistaa yksityisen sektorin ja 

kansalaisyhteiskunnan täysimääräinen 

osallistuminen terveyden määrittelyyn; 

Or. en 

 

Tarkistus  49 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

3 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 3 a. korostaa, että kehitysmaiden 

hallitusten ja parlamenttien on 

säilytettävä oikeutensa säännellä 

yksityisiä investointeja ja määrittää 

pakkolisenssien myöntämisperusteet 

(kuten vahvistetaan vuonna 2001 

annetussa Dohan julistuksessa TRIPS-

sopimuksesta) sekä asettaa ehdot 

asianomaisen maan kehitystä tukevan 

teknologian siirtämiselle; pitää tärkeänä, 

ettei investointisopimuksiin sisällytetä 

määräyksiä, jotka mahdollistavat 

investoijan ja valtion välisen 

riitojenratkaisun teollis- ja 

tekijänoikeuksia koskevissa tai muissa 

investointeja koskevissa riita-asioissa 

terveystuotteiden alalla; 

Or. en 

 

Tarkistus  50 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 
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Lausuntoluonnos 

3 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 3 a. korostaa, että alemman 

keskitulotason maissa 

terveydenhoitovälineiden rajallinen 

saatavuus johtuu korkean hintatason 

lisäksi myös muista ongelmista, kuten 

jakelujärjestelmien toimimattomuudesta 

ja sääntelyvalmiuksien 

riittämättömyydestä; korostaa myös, ettei 

useimmille köyhyydestä johtuville ja 

laiminlyödyille trooppisille sairauksille ole 

vieläkään saatavilla hyväksyttäviä, 

turvallisia ja tehokkaita rokotteita, 

lääkkeitä ja diagnooseja; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita 

vauhdittamaan toimia vallitsevan 

tutkimusvajeen poistamiseksi ja tukemaan 

alemman keskitulotason maita omien 

valmiuksiensa parantamisessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  51 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Lausuntoluonnos 

3 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 3 a. pitää valitettavana, että nykyinen 

biolääketieteen tutkimus- ja 

kehitysjärjestelmä näyttää johtaneen 

tutkimuksen edistämisen sijasta 

patenttimonopolien syntymiseen; toteaa, 

että lokeroituneet ja päällekkäiset 

patenttioikeudet, jotka kattavat useita yhtä 

tuotetta tai teknologiaa koskevia 

patentteja (niin kutsutut patenttitiheiköt), 

tiedonsiirron puutteellisuus sekä 

tieteellisten menetelmien manipulointi 

hidastavat innovointia; 
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Or. en 

 

Tarkistus  52 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

3 b kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 3 b. muistuttaa, että innovoinnin ja 

kohtuuhintaisten lääkkeiden saatavuuden 

on oltava tasapainossa keskenään; 

kehottaa EU:ta sitoutumaan 

mielekkääseen teknologian siirtoon 

vähiten kehittyneiden maiden kanssa, 

jotta terveyttä koskeva kestävän 

kehityksen tavoite 3 voidaan saavuttaa; 

kehottaa EU:ta myös edistämään omalta 

osaltaan terveydenhuollon yleistä 

kattavuutta kehitysmaissa antamalla niille 

teknistä tukea ja kehitysapua; kehottaa 

EU:ta edistämään laaja-alaisemmin 

politiikkaa, jossa tutkimukseen ja 

kehitykseen osoitettu rahoitus erotetaan 

lääkkeiden hinnasta esimerkiksi 

patenttipoolien, avoimen tutkimuksen, 

avustusten, tukien ja muiden vastaavien 

keinojen avulla; 

Or. en 

 

Tarkistus  53 

Cristian Dan Preda 

 

Lausuntoluonnos 

4 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

4. korostaa, että lääkkeiden 

oikeudenmukaisista hinnoista ei voida 

edelleenkään keskustella, jos 

alkuperäisvalmistajien tutkimus- ja 

Poistetaan. 
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kehittämiskustannuksiin ei sovelleta 

avoimuutta ja jos lääkkeiden todellisista 

hinnoista ei saada tietoja koko unionista; 

muistuttaa komission sitoutuneen TTIP-

neuvotteluissa siihen, että EU:n 

kantoihin, erityisiin 

lainsäädäntöehdotuksiin ja neuvoteltaviin 

teksteihin sovellettavaa avoimuutta 

parannetaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  54 

Notis Marias 

 

Lausuntoluonnos 

4 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

4. korostaa, että lääkkeiden 

oikeudenmukaisista hinnoista ei voida 

edelleenkään keskustella, jos 

alkuperäisvalmistajien tutkimus- ja 

kehittämiskustannuksiin ei sovelleta 

avoimuutta ja jos lääkkeiden todellisista 

hinnoista ei saada tietoja koko unionista; 

muistuttaa komission sitoutuneen TTIP-

neuvotteluissa siihen, että EU:n 

kantoihin, erityisiin 

lainsäädäntöehdotuksiin ja neuvoteltaviin 

teksteihin sovellettavaa avoimuutta 

parannetaan; 

4. korostaa, että lääkkeiden 

oikeudenmukaisista hinnoista ei voida 

edelleenkään keskustella, jos 

alkuperäisvalmistajien tutkimus- ja 

kehittämiskustannuksiin ei sovelleta 

avoimuutta ja jos lääkkeiden todellisista 

hinnoista ei saada tietoja koko unionista; 

tuomitsee kaikenlaiset pyrkimykset 

saattaa TTIP-neuvottelut päätökseen 

muulla kuin avoimella tavalla erityisesti, 

kun kyse on lääkealasta; 

Or. el 

Tarkistus  55 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Lausuntoluonnos 

4 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

4. korostaa, että lääkkeiden 

oikeudenmukaisista hinnoista ei voida 

4. korostaa, että oikeudenmukaisia 

hintoja on hankala määritellä, jos 
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edelleenkään keskustella, jos 

alkuperäisvalmistajien tutkimus- ja 

kehittämiskustannuksiin ei sovelleta 

avoimuutta ja jos lääkkeiden todellisista 

hinnoista ei saada tietoja koko unionista; 

muistuttaa komission sitoutuneen TTIP-

neuvotteluissa siihen, että EU:n kantoihin, 

erityisiin lainsäädäntöehdotuksiin ja 

neuvoteltaviin teksteihin sovellettavaa 

avoimuutta parannetaan; 

alkuperäisvalmistajien tutkimus- ja 

kehittämiskustannuksiin ei sovelleta edes 

jonkinasteista avoimuutta ja jos lääkkeiden 

todellisista hinnoista ei saada tietoja koko 

unionista; muistuttaa komission 

sitoutuneen TTIP-neuvotteluissa siihen, 

että EU:n kantoihin, erityisiin 

lainsäädäntöehdotuksiin ja neuvoteltaviin 

teksteihin sovellettavaa avoimuutta 

parannetaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  56 

Ivan Jakovčić 

 

Lausuntoluonnos 

4 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

4. korostaa, että lääkkeiden 

oikeudenmukaisista hinnoista ei voida 

edelleenkään keskustella, jos 

alkuperäisvalmistajien tutkimus- ja 

kehittämiskustannuksiin ei sovelleta 

avoimuutta ja jos lääkkeiden todellisista 

hinnoista ei saada tietoja koko unionista; 

muistuttaa komission sitoutuneen TTIP-

neuvotteluissa siihen, että EU:n kantoihin, 

erityisiin lainsäädäntöehdotuksiin ja 

neuvoteltaviin teksteihin sovellettavaa 

avoimuutta parannetaan; 

4. korostaa, että lääkkeiden 

oikeudenmukaisista hintapäätöksistä ei 

voida edelleenkään keskustella, jos 

alkuperäisvalmistajien tutkimus- ja 

kehittämiskustannuksiin ei sovelleta 

avoimuutta ja jos lääkkeiden todellisista 

hinnoista ei saada tietoja koko unionista; 

muistuttaa komission sitoutuneen TTIP-

neuvotteluissa siihen, että EU:n kantoihin, 

erityisiin lainsäädäntöehdotuksiin ja 

neuvoteltaviin teksteihin sovellettavaa 

avoimuutta parannetaan; 

Or. hr 

Tarkistus  57 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Lausuntoluonnos 

4 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

4. korostaa, että lääkkeiden 

oikeudenmukaisista hinnoista ei voida 

4. korostaa, että lääkkeiden 

oikeudenmukaisista hinnoista ei voida 
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edelleenkään keskustella, jos 

alkuperäisvalmistajien tutkimus- ja 

kehittämiskustannuksiin ei sovelleta 

avoimuutta ja jos lääkkeiden todellisista 

hinnoista ei saada tietoja koko unionista; 

muistuttaa komission sitoutuneen TTIP-

neuvotteluissa siihen, että EU:n kantoihin, 

erityisiin lainsäädäntöehdotuksiin ja 

neuvoteltaviin teksteihin sovellettavaa 

avoimuutta parannetaan; 

edelleenkään keskustella, jos 

alkuperäisvalmistajien tutkimus- ja 

kehittämiskustannuksiin ei sovelleta 

avoimuutta ja jos lääkkeiden todellisista 

hinnoista ei saada tietoja koko unionista; 

muistuttaa komission sitoutuneen kaikkia 

kauppasopimuksia koskevissa 

neuvotteluissa siihen, että EU:n kantoihin, 

erityisiin lainsäädäntöehdotuksiin ja 

neuvoteltaviin teksteihin sovellettavaa 

avoimuutta parannetaan; katsoo, että 

biolääketieteen tutkimus- ja 

kehityskustannusten erottaminen 

lääkkeen lopullisesta hinnasta parantaisi 

merkittävästi lääkkeiden saatavuutta ja 

edistäisi rinnakkaislääkkeiden valmistusta 

kehitysmaissa; kehottaa näin ollen 

vahvistamaan sellaisia välineitä kuin 

avoin lääketutkimus, patenttipoolit, 

sosiaalisesti vastuulliset lisenssit ja 

tiukkojen ehtojen asettaminen julkisen 

tutkimustiedon käytölle ja 

hyödyntämiselle yksityisissä yrityksissä, 

jotta voidaan varmistaa tuottojen 

kohdistuminen yleisen edun hyväksi, 

julkisin varoin kehitetyn ja rahoitetun 

tieteellisen tutkimuksen yleinen saatavuus 

ja lääkekokeiden tulosten avoimuus; 

Or. en 

 

Tarkistus  58 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

4 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

4. korostaa, että lääkkeiden 

oikeudenmukaisista hinnoista ei voida 

edelleenkään keskustella, jos 

alkuperäisvalmistajien tutkimus- ja 

kehittämiskustannuksiin ei sovelleta 

avoimuutta ja jos lääkkeiden todellisista 

hinnoista ei saada tietoja koko unionista; 

4. korostaa, että lääkkeiden 

oikeudenmukaisista hinnoista ei voida 

edelleenkään keskustella, jos 

alkuperäisvalmistajien tutkimus- ja 

kehittämiskustannuksiin ei sovelleta 

avoimuutta ja jos lääkkeiden todellisista 

hinnoista ei saada tietoja koko unionista; 
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muistuttaa komission sitoutuneen TTIP-

neuvotteluissa siihen, että EU:n kantoihin, 

erityisiin lainsäädäntöehdotuksiin ja 

neuvoteltaviin teksteihin sovellettavaa 

avoimuutta parannetaan; 

korostaa myös, että kliinisten kokeiden 

tulosten pitäisi olla tutkijoiden ja 

kansalaisten saatavilla; muistuttaa 

komission sitoutuneen TTIP-neuvotteluissa 

siihen, että EU:n kantoihin, erityisiin 

lainsäädäntöehdotuksiin ja neuvoteltaviin 

teksteihin sovellettavaa avoimuutta 

parannetaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  59 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Lausuntoluonnos 

4 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

4. korostaa, että lääkkeiden 

oikeudenmukaisista hinnoista ei voida 

edelleenkään keskustella, jos 

alkuperäisvalmistajien tutkimus- ja 

kehittämiskustannuksiin ei sovelleta 

avoimuutta ja jos lääkkeiden todellisista 

hinnoista ei saada tietoja koko unionista; 

muistuttaa komission sitoutuneen TTIP-

neuvotteluissa siihen, että EU:n kantoihin, 

erityisiin lainsäädäntöehdotuksiin ja 

neuvoteltaviin teksteihin sovellettavaa 

avoimuutta parannetaan; 

4. korostaa, että lääkkeiden 

oikeudenmukaisista hinnoista ei voida 

edelleenkään keskustella, jos 

alkuperäisvalmistajien tutkimus- ja 

kehittämiskustannuksiin ei sovelleta 

avoimuutta ja jos lääkkeiden todellisista 

hinnoista ei saada tietoja koko unionista; 

muistuttaa komission sitoutuneen TTIP-

neuvotteluissa siihen, että EU:n kantoihin, 

erityisiin lainsäädäntöehdotuksiin ja 

neuvoteltaviin teksteihin sovelletaan 

avoimuutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  60 

Eleni Theocharous 

 

Lausuntoluonnos 

4 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 4 a. korostaa tarvetta investoida 

köyhyydestä johtuvia ja laiminlyötyjä 

sairauksia koskevaan tutkimukseen ja 



 

PE589.201v01-00 36/49 AM\1103974FI.docx 

FI 

kehitykseen, jotta kaikilla olisi 

mahdollisuus saada kohtuuhintaisia, 

turvallisia ja tehokkaita lääkkeitä ja 

rokotteita; 

Or. en 

 

Tarkistus  61 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

4 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 4 a. katsoo, että TTIP voi uhata 

kehitysmaiden etuja, kun otetaan 

huomioon, että TTIP on aloite, jolla 

vahvistetaan ja laajennetaan 

monenvälisiä sääntöjä (WTO-plus) tai 

luodaan yleisiä standardeja ja normeja, 

joita on tarkoitus soveltaa muihinkin 

kauppasopimuksiin eri puolilla 

maailmaa; panee erityisen huolestuneena 

merkille, että TTIP voisi muun muassa 

tarjota lääketeollisuuden etujärjestölle 

uusia mahdollisuuksia pyytää lisäsuojaa 

teollis- ja tekijänoikeuksille ja pidentää 

tuotteitaan koskevien kaupallisten 

yksinoikeuksien voimassaoloaikaa; 

korostaa, että tällainen toimenpide olisi 

kehitysmaiden kannalta erityisen 

huolestuttava, koska se johtaisi pitempiin 

monopoleihin, vähentäisi 

rinnakkaislääkkeiden alalla käytävää 

kilpailua ja rajoittaisi hintapolitiikkaa ja 

vahingoittaisi siten kehitysmaiden julkisia 

terveydenhuoltojärjestelmiä; 

Or. en 

 

Tarkistus  62 

Patrizia Toia 

 



 

AM\1103974FI.docx 37/49 PE589.201v01-00 

 FI 

Lausuntoluonnos 

4 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 4 a. korostaa, että julkiset investoinnit 

ovat keskeisessä asemassa tutkimuksen ja 

kehityksen alalla, ja pitää tärkeänä 

toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 

lääketieteelliseen tutkimukseen ja 

kehitykseen investoitujen unionin varojen 

tuotto kohdistuu kansanterveyden 

edistämiseen, ja asetetaan julkisin varoin 

rahoitetulle tutkimukselle ja kehitykselle 

sellaiset ehdot, että biolääketieteen 

tutkimus tuottaa sopivia ja 

kohtuuhintaisia lääkkeitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  63 

Eleni Theocharous 

 

Lausuntoluonnos 

4 b kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 4 b. kehottaa unionia rahoittamaan 

osaltaan kansainvälisiä aloitteita, kuten 

WHO:n kansanterveyttä, innovointia ja 

henkistä omaisuutta koskevaa yleistä 

strategiaa ja toimintasuunnitelmaa, 

joiden tavoitteena on lieventää lääkkeiden 

saatavuuteen liittyviä ongelmia 

toimittamalla lääkkeitä tai parantamalla 

valmiuksia sekä toteuttamalla usean eri 

toimijan yhteisesti rahoittamia aloitteita; 

Or. en 

 

Tarkistus  64 

Patrizia Toia 
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Lausuntoluonnos 

4 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 4 a. korostaa tarvetta parantaa 

avoimuutta ja antaa enemmän tietoa 

uusien lääkkeiden kehittämiseen 

osoitettujen EU:n varojen käytöstä; 

Or. it 

Tarkistus  65 

Cristian Dan Preda 

 

Lausuntoluonnos 

5 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

5. kehottaa hyödyntämään 

porrastettua hinnoittelua koskevan 

asetuksen käynnissä olevaa 

uudelleenarviointia ja kumoamaan 

kyseisen asetuksen, jos sitä ei voida 

muuttaa, tiiviissä yhteistyössä 

kansainvälisen yhteistyön ja 

kehitysasioiden pääosaston (DEVCO) ja 

terveyden ja elintarviketurvallisuuden 

pääosaston (SANTE) kanssa, jotta 

voidaan tukea kaikkia eri maiden 

käytettävissä olevia toimenpiteitä, joilla 

pyritään varmistamaan kohtuuhintaisten 

lääkkeiden saatavuus. 

5. panee merkille, että porrastettua 

hinnoittelua koskevan asetuksen REFIT-

uudelleenarviointi osoitti, että kyseisellä 

säädöksellä on edelleen merkitystä EU:n 

yleisessä strategiassa, jonka tavoitteena 

on edistää kunnianhimoisia 

maailmanlaajuisia terveystavoitteita ja 

parantaa lääkkeiden saatavuutta köyhissä 

maissa; korostaa, että EU:n porrastettua 

hinnoittelua koskeva asetus on edelleen 

hyvä väline, jolla voidaan edistää hintojen 

laskua kehitysmaissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  66 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Lausuntoluonnos 

5 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

5. kehottaa hyödyntämään 5. kehottaa hyödyntämään 
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porrastettua hinnoittelua koskevan 

asetuksen käynnissä olevaa 

uudelleenarviointia ja kumoamaan 

kyseisen asetuksen, jos sitä ei voida 

muuttaa, tiiviissä yhteistyössä 

kansainvälisen yhteistyön ja 

kehitysasioiden pääosaston (DEVCO) ja 

terveyden ja elintarviketurvallisuuden 

pääosaston (SANTE) kanssa, jotta 

voidaan tukea kaikkia eri maiden 

käytettävissä olevia toimenpiteitä, joilla 

pyritään varmistamaan kohtuuhintaisten 

lääkkeiden saatavuus. 

porrastettua hinnoittelua koskevan 

asetuksen käynnissä olevaa 

uudelleenarviointia ja käynnistämään sen 

avulla laaja-alaisen ja avoimen 

keskustelun hintasääntelystä ja 

strategioista, joilla voidaan parantaa 
kohtuuhintaisten lääkkeiden saatavuutta. 

Or. en 

 

Tarkistus  67 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Lausuntoluonnos 

5 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

5. kehottaa hyödyntämään 

porrastettua hinnoittelua koskevan 

asetuksen käynnissä olevaa 

uudelleenarviointia ja kumoamaan 

kyseisen asetuksen, jos sitä ei voida 

muuttaa, tiiviissä yhteistyössä 

kansainvälisen yhteistyön ja 

kehitysasioiden pääosaston (DEVCO) ja 

terveyden ja elintarviketurvallisuuden 

pääosaston (SANTE) kanssa, jotta voidaan 

tukea kaikkia eri maiden käytettävissä 

olevia toimenpiteitä, joilla pyritään 
varmistamaan kohtuuhintaisten lääkkeiden 

saatavuus. 

5. on tyytyväinen porrastettua 

hinnoittelua koskevan asetuksen käynnissä 

olevaan uudelleenarviointiin, jota 

toteutetaan tiiviissä yhteistyössä 

kansainvälisen yhteistyön ja 

kehitysasioiden pääosaston (DEVCO) ja 

terveyden ja elintarviketurvallisuuden 

pääosaston (SANTE) kanssa, jotta voidaan 

paremmin varmistaa kohtuuhintaisten 

lääkkeiden saatavuus kaikkialla 

maailmassa. 

Or. en 

 

Tarkistus  68 

Maurice Ponga 
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Lausuntoluonnos 

5 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

5. kehottaa hyödyntämään 

porrastettua hinnoittelua koskevan 

asetuksen käynnissä olevaa 

uudelleenarviointia ja kumoamaan 

kyseisen asetuksen, jos sitä ei voida 

muuttaa, tiiviissä yhteistyössä 

kansainvälisen yhteistyön ja 

kehitysasioiden pääosaston (DEVCO) ja 

terveyden ja elintarviketurvallisuuden 

pääosaston (SANTE) kanssa, jotta voidaan 

tukea kaikkia eri maiden käytettävissä 

olevia toimenpiteitä, joilla pyritään 

varmistamaan kohtuuhintaisten lääkkeiden 

saatavuus. 

5. kehottaa hyödyntämään 

porrastettua hinnoittelua koskevan 

asetuksen käynnissä olevaa 

uudelleenarviointia ja selvittämään, olisiko 

sitä tarkistettava, tiiviissä yhteistyössä 

kansainvälisen yhteistyön ja 

kehitysasioiden pääosaston (DEVCO) ja 

terveyden ja elintarviketurvallisuuden 

pääosaston (SANTE) kanssa, jotta voidaan 

tukea kaikkia eri maiden käytettävissä 

olevia toimenpiteitä, joiden avulla 

varmistetaan kohtuuhintaisten lääkkeiden 

saatavuus. 

Or. fr 

 

Tarkistus  69 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

5 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

5. kehottaa hyödyntämään 

porrastettua hinnoittelua koskevan 

asetuksen käynnissä olevaa 

uudelleenarviointia ja kumoamaan 

kyseisen asetuksen, jos sitä ei voida 

muuttaa, tiiviissä yhteistyössä 

kansainvälisen yhteistyön ja 

kehitysasioiden pääosaston (DEVCO) ja 

terveyden ja elintarviketurvallisuuden 

pääosaston (SANTE) kanssa, jotta voidaan 

tukea kaikkia eri maiden käytettävissä 

olevia toimenpiteitä, joilla pyritään 

varmistamaan kohtuuhintaisten lääkkeiden 

saatavuus. 

5. muistuttaa, ettei porrastettu 

hinnoittelu johda automaattisesti 

kohtuuhintaisuuteen; toteaa, että 

kokemuksen perusteella pikemminkin 

rinnakkaislääkkeitä koskeva kilpailu ja 

teknologiasiirrot auttavat laskemaan 

hintoja; kehottaa hyödyntämään 

porrastettua hinnoittelua koskevan 

asetuksen käynnissä olevaa 

uudelleenarviointia ja kumoamaan 

kyseisen asetuksen, jos sitä ei voida 

muuttaa, tiiviissä yhteistyössä 

kansainvälisen yhteistyön ja 

kehitysasioiden pääosaston (DEVCO) ja 

terveyden ja elintarviketurvallisuuden 

pääosaston (SANTE) kanssa, jotta voidaan 
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tukea kaikkia eri maiden käytettävissä 

olevia toimenpiteitä, joilla pyritään 

varmistamaan kohtuuhintaisten lääkkeiden 

saatavuus. 

Or. en 

 

Tarkistus  70 

Ignazio Corrao 

 

Lausuntoluonnos 

5 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

5. kehottaa hyödyntämään 

porrastettua hinnoittelua koskevan 

asetuksen käynnissä olevaa 

uudelleenarviointia ja kumoamaan 

kyseisen asetuksen, jos sitä ei voida 

muuttaa, tiiviissä yhteistyössä 

kansainvälisen yhteistyön ja 

kehitysasioiden pääosaston (DEVCO) ja 

terveyden ja elintarviketurvallisuuden 

pääosaston (SANTE) kanssa, jotta voidaan 

tukea kaikkia eri maiden käytettävissä 

olevia toimenpiteitä, joilla pyritään 

varmistamaan kohtuuhintaisten lääkkeiden 

saatavuus. 

5. kehottaa hyödyntämään 

porrastettua hinnoittelua koskevan 

asetuksen käynnissä olevaa 

uudelleenarviointia ja kumoamaan 

kyseisen asetuksen, jos sitä ei voida 

muuttaa, tiiviissä yhteistyössä ja käymällä 

avointa keskustelua kansainvälisen 

yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston 

(DEVCO) ja terveyden ja 

elintarviketurvallisuuden pääosaston 

(SANTE) kanssa, jotta voidaan tukea 

kaikkia eri maiden käytettävissä olevia 

toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan 

kohtuuhintaisten lääkkeiden saatavuus. 

Or. en 

 

Tarkistus  71 

Ignazio Corrao 

 

Lausuntoluonnos 

5 kohta 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

5. kehottaa hyödyntämään 

porrastettua hinnoittelua koskevan 

asetuksen käynnissä olevaa 

uudelleenarviointia ja kumoamaan 

kyseisen asetuksen, jos sitä ei voida 

5. kehottaa hyödyntämään 

porrastettua hinnoittelua koskevan 

asetuksen käynnissä olevaa 

uudelleenarviointia ja kumoamaan 

kyseisen asetuksen, jos sitä ei voida 
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muuttaa, tiiviissä yhteistyössä 

kansainvälisen yhteistyön ja 

kehitysasioiden pääosaston (DEVCO) ja 

terveyden ja elintarviketurvallisuuden 

pääosaston (SANTE) kanssa, jotta voidaan 

tukea kaikkia eri maiden käytettävissä 

olevia toimenpiteitä, joilla pyritään 

varmistamaan kohtuuhintaisten lääkkeiden 

saatavuus. 

muuttaa, tiiviissä yhteistyössä 

kansainvälisen yhteistyön ja 

kehitysasioiden pääosaston (DEVCO) ja 

terveyden ja elintarviketurvallisuuden 

pääosaston (SANTE) kanssa, jotta voidaan 

tukea kaikkia eri maiden käytettävissä 

olevia toimenpiteitä, joilla pyritään 

varmistamaan kohtuuhintaisten, 

laatuvarmistettujen lääkkeiden saatavuus. 

Or. en 

 

Tarkistus  72 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Lausuntoluonnos 

5 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 a. toteaa, että naisten ja lasten on 

aikuisia miehiä vaikeampi saada 

lääkkeitä kehitysmaissa, mikä johtuu 

siitä, että lääkkeitä ei ole riittävästi 

tarjolla, niiden saanti on hankalaa, ne 

ovat liian kalliita tai niitä ei hyväksytä 

kulttuuriin, uskontoon tai sosiaalisiin 

tekijöihin perustuvan syrjinnän sekä 

terveydenhuoltojärjestelmien huonon 

laadun takia; 

Or. en 

 

Tarkistus  73 

Beatrix von Storch 

 

Lausuntoluonnos 

5 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 a. katsoo, että unionin on 

varmistettava antamallaan avulla, ettei 

naisten ihmisarvoa ja äitiysterveyttä 

vaaranneta toimilla, jotka uhkaavat 
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hoitoa ennen ja/tai jälkeen synnytyksen; 

Or. en 

 

Tarkistus  74 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Lausuntoluonnos 

5 b kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 b. toteaa, että denguekuumeen 

levinneisyys on kasvanut dramaattisesti 

viime vuosikymmenten aikana etenkin 

trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla 

sijaitsevissa kehitysmaissa; varoittaa, että 

tilanne pahenee, jollei 

denguekuumeeseen saa kunnollista 

lääkettä oireiden ilmettyä, koska 

varhainen toteaminen ja oikeanlainen 

hoito auttavat laskemaan kuolleisuuden 

alle yhteen prosenttiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  75 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Lausuntoluonnos 

5 c kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 c. korostaa tarvetta perustaa julkisen 

ja sektorin yhdessä koordinoima 

kansainvälinen nopean toiminnan 

hätäyksikkö, jonka kautta voidaan 

toimittaa välittömästi tarvittavat lääkkeet 

kehitysmaiden asukkaille, jotka ovat 

sairastuneet jonkin viruksen tai bakteerin 

aiheuttaman epidemian yhteydessä; 

Or. en 
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Tarkistus  76 

Cristian Dan Preda 

 

Lausuntoluonnos 

5 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 a. kehottaa EU:ta lisäämään tukeaan 

Maailman terveysjärjestön tai julkisen ja 

yksityisen sektorin kumppanuuden kautta 

toteutettaville maailmanlaajuisille 

ohjelmille, joiden tavoitteena on edistää 

lääkkeiden saatavuutta kehitysmaissa, 

kuten aidsin, tuberkuloosin ja malarian 

torjuntaa koskeva maailmanlaajuinen 

rahasto ja Gavi Alliance -koalitio, joilla 

on ollut suuri merkitys terveystavoitteiden 

saavuttamisessa ja lääkkeiden 

saatavuuden parantamisessa; on näin 

ollen tyytyväinen hiljattain tehtyyn 

päätökseen kohdentaa lisää EU:n varoja 

maailmanlaajuiseen terveysrahastoon; 

Or. en 

 

Tarkistus  77 

Patrizia Toia 

 

Lausuntoluonnos 

5 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 a. toteaa, että tuberkuloosista on 

tullut maailman tappavin tartuntatauti, 

jonka vaarallisin muoto on 

monilääkeresistentti tuberkuloosi; 

korostaa, että pahenevaan 

mikrobilääkeresistenssiongelmaan on 

reagoitava esimerkiksi rahoittamalla 

tutkimusta ja kehitystä uusien 

rokotteiden, diagnostiikan ja 

hoitokeinojen löytämiseksi 

tuberkuloosiin; katsoo, että samalla on 
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kuitenkin varmistettava kyseisten uusien 

välineiden kestävä saatavuus ja 

kohtuuhintaisuus, jotta kukaan ei jäisi 

niistä paitsi; 

Or. en 

 

Tarkistus  78 

Charles Goerens 

 

Lausuntoluonnos 

5 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 a. muistuttaa, että Euroopan 

parlamentti tunnustaa kaikkien 

kansalaisten oikeuden 

terveydenhuoltopalveluihin, ja korostaa 

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden 

velvollisuutta vastata sellaisten potilaiden 

tarpeisiin, jotka sairastavat harvinaisia 

tauteja tai elävät alueilla, joilla 

lääkkeiden saatavuus on köyhyyden 

vuoksi erittäin vaikeaa; kehottaa 

parlamentin ENVI- ja DEVE-valiokuntia 

laatimaan mietinnön, jossa käsitellään 

näitä aiheita; 

Or. fr 

 

Tarkistus  79 

Ignazio Corrao 

 

Lausuntoluonnos 

5 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 a. kehottaa komissiota noudattamaan 

tutkimukseen ja kehitykseen 

osoittamassaan rahoituksessa periaatetta, 

jonka mukaan tutkimus- ja 

kehityskustannukset pidetään erillään 

tuotteen loppuhinnasta; kehottaa 
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komissiota myös noudattamaan 

tutkimusta ja kehitystä ohjaavia ja 

kaikkien jäsenvaltioiden WHO:ssa 

hyväksymiä periaatteita, joiden mukaan 

tutkimuksen ja kehityksen pitäisi perustua 

tarpeisiin ja varmistaa kohtuuhintaisuus, 

vaikuttavuus, tehokkuus ja 

oikeudenmukaisuus; 

Or. en 

 

Tarkistus  80 

Beatrix von Storch 

 

Lausuntoluonnos 

5 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 a. toteaa, että EU:n pyrkiessä 

parantamaan lääkkeiden saatavuutta 

kaikkien asianomaisten toimijoiden on 

kunnioitettava kohteena olevien 

väestöryhmien sosiaalisia, kulttuurisia, 

poliittisia ja uskonnollisia erityispiirteitä; 

katsoo, että kehitysmaiden kulttuurin ja 

sosiaalisten ja uskonnollisten 

erityispiirteiden täysimääräinen 

kunnioittaminen on tärkeää 

kehitysyhteistyön onnistumiselle; 

Or. fr 

Tarkistus  81 

Eleni Theocharous 

 

Lausuntoluonnos 

5 a kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 a. kehottaa lääkkeiden ja rokotteiden 

saatavuuden parantamiseen tähtäävien 

kansainvälisten terveysalan järjestöjen, 

kuten WHO:n, Maailmanlaajuisen 

terveysrahaston ja YK:n 
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väestöohjelmarahaston (UNFPA), 

hallintoneuvostoihin kuuluvaa komissiota 

tukemaan aktiivisesti näiden järjestöjen 

aloitteita ja auttamaan kyseistä tavoitetta 

koskevien poliittisten 

toimintasuunnitelmien edistämisessä ja 

vauhdittamisessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  82 

Beatrix von Storch 

 

Lausuntoluonnos 

5 b kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 b. toteaa unionin vahvistaneen, että 

lääkkeiden saatavuuteen kohdistuva 

yhteisrahoitus on tärkeä väline, joka 

motivoi edunsaajia suurempaan 

vastuullisuuteen ja avun tehokkaampaan 

täytäntöönpanoon ja parantaa kaikkien 

Istanbulin periaatteissa suositeltujen 

sidosryhmien välistä yhteistyötä; toteaa 

myös, että yhdelle edunsaajalle 

kalenterivuodessa EU:n talousarviosta 

toiminta-avustuksina myönnettävä 

rahoitusapu saa olla enintään 

50 prosenttia kyseisen edunsaajan 

vuotuisesta talousarviosta (Istanbulissa 

28.–30- syyskuuta 2010 pidetyssä Open 

Forum's Global Assembly -kokouksessa 

hyväksytyt Istanbulin periaatteet); 

Or. en 

 

Tarkistus  83 

Cristian Dan Preda 

 

Lausuntoluonnos 

5 b kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 b. korostaa tarvetta parantaa 

kehitysmaiden omia valmiuksia tehdä 

lääketutkimusta ja valmistaa lääkkeitä 

paikan päällä; kehottaa tukemaan tämän 

toteuttamiseksi innovatiivisia keinoja, 

kuten tuotekehityskumppanuuksien 

kehittäminen ja avointen tutkimus- ja 

tuotantokeskusten perustaminen 

kehitysmaissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  84 

Beatrix von Storch 

 

Lausuntoluonnos 

5 c kohta (uusi) 

 

Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 c. toteaa, että oikeudellisesti sitovat 

kansainväliset ihmisoikeusvälineet, EU:n 

säännöstö ja unionin alaa koskeva 

poliittinen toimivalta huomioon ottaen 

lääkkeiden saatavuutta koskevia 

viittauksia ei pitäisi missään tapauksessa 

tulkita niin, että ne muodostaisivat 

oikeusperustan aborttien rahoittamiselle 

joko suoraan tai välillisesti; katsoo, että 

Kairon kansainvälisen väestö- ja 

kehityskonferenssin (ICPD) esittämän 

erityisen pakottamiskiellon seksuaali- ja 

lisääntymisterveysasioissa (ICPD:n 

18. lokakuuta 1994 antaman kertomuksen 

7.24 kohta) mukaisesti lääkkeiden 

saatavuuden parantamiseen osoitettua 

unionin tukea ei pitäisi myöntää 

millekään viranomaiselle, järjestölle tai 

ohjelmalle, joka edistää, tukee tai 

toteuttaa osaltaan toimia, jotka johtavat 

sellaisiin ihmisoikeusloukkauksiin kuin 

pakkoabortti, naisten tai miesten 

pakkosterilointi, sikiön sukupuolen 

päättäminen, jonka seurauksena lapsen 
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sukupuoli valitaan ennen syntymää tai 

lapsi murhataan, etenkin jos kyseisiä 

toimia toteutetaan ensisijaisesti 

psykologisen, sosiaalisen, taloudellisen tai 

oikeudellisen painostuksen kautta; 

Or. en 

 


