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Módosítás  1 

Maurice Ponga 

 

Véleménytervezet 

1 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

1. emlékeztet arra, hogy a 3. 

fenntartható fejlődési cél, amely kilenc 

mennyiségi és négy minőségi célkitűzést 

tartalmaz, egyértelműen kijelenti, hogy 

2030-ig mindenki számára biztosítani kell 

a jó fizikai és mentális egészséghez való 

hozzáférést egész élete során; 

hangsúlyozza, hogy minden évben 100 

millió ember szegényedik el olyan 

egészségügyi költségek miatt, amelyek 

nem állnak arányban jövedelmükkel, 

valamint, hogy a WHO szerint a világ 

népességének több mint harmada – ezen 

belül az afrikai népesség több mint fele – 

nem jut gyógyszerekhez; 

1. emlékeztet az ENSZ által 2015. 

szeptember 25-én elfogadott, a 2030-ig 

tartó időszakra vonatkozó fenntartható 

fejlesztési menetrendre és annak 3. 

fenntartható fejlődési céljára, azaz, hogy 

mindenki számára biztosítani kell a jó 

fizikai és mentális egészséghez való 

hozzáférést egész élete során, valamint 3b. 

céljára, amely arra vonatkozik, hogy 

hozzáférést kell biztosítani a megfizethető 

alapvető gyógyszerekhez és 

oltóanyagokhoz; hangsúlyozza, hogy a 

WHO szerint a világ népességének több 

mint harmada – ezen belül az afrikai 

népesség több mint fele – nem jut 

gyógyszerekhez; 

Or. fr 

 

Módosítás  2 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Véleménytervezet 

1 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

1. emlékeztet arra, hogy a 3. 

fenntartható fejlődési cél, amely kilenc 

mennyiségi és négy minőségi célkitűzést 

tartalmaz, egyértelműen kijelenti, hogy 

2030-ig mindenki számára biztosítani kell 

a jó fizikai és mentális egészséghez való 

hozzáférést egész élete során; 

hangsúlyozza, hogy minden évben 100 

millió ember szegényedik el olyan 

1. emlékeztet arra, hogy az elérhető 

legjobb egészségi állapot minden ember 

alapvető joga; emlékeztet arra, hogy a 3. 

fenntartható fejlődési cél, amely kilenc 

mennyiségi és négy minőségi célkitűzést 

tartalmaz, egyértelműen kijelenti, hogy 

2030-ig mindenki számára biztosítani kell 

a jó fizikai és mentális egészséghez való 

hozzáférést egész élete során; 
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egészségügyi költségek miatt, amelyek 

nem állnak arányban jövedelmükkel, 

valamint, hogy a WHO szerint a világ 

népességének több mint harmada – ezen 

belül az afrikai népesség több mint fele – 

nem jut gyógyszerekhez; 

hangsúlyozza, hogy minden évben 100 

millió ember szegényedik el olyan 

egészségügyi költségek miatt, amelyek 

nem állnak arányban jövedelmükkel, 

valamint, hogy a WHO szerint a világ 

népességének több mint harmada – ezen 

belül az afrikai népesség több mint fele – 

nem jut gyógyszerekhez; 

Or. en 

 

Módosítás  3 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Véleménytervezet 

1 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

1. emlékeztet arra, hogy a 3. 

fenntartható fejlődési cél, amely kilenc 

mennyiségi és négy minőségi célkitűzést 

tartalmaz, egyértelműen kijelenti, hogy 

2030-ig mindenki számára biztosítani kell 

a jó fizikai és mentális egészséghez való 

hozzáférést egész élete során; 

hangsúlyozza, hogy minden évben 100 

millió ember szegényedik el olyan 

egészségügyi költségek miatt, amelyek 

nem állnak arányban jövedelmükkel, 

valamint, hogy a WHO szerint a világ 

népességének több mint harmada – ezen 

belül az afrikai népesség több mint fele – 

nem jut gyógyszerekhez; 

1. emlékeztet arra, hogy a 3. 

fenntartható fejlődési cél, amely kilenc 

mennyiségi és négy minőségi célkitűzést 

tartalmaz, egyértelműen kijelenti, hogy 

2030-ig mindenki számára biztosítani kell 

a jó fizikai és mentális egészséghez való 

hozzáférést egész élete során, ami nem 

érhető el új, fejlettebb megelőzési, kezelési 

és diagnosztikai eszközökbe való hatékony 

és eredményes beruházás nélkül; 

hangsúlyozza, hogy minden évben 100 

millió ember szegényedik el olyan 

egészségügyi költségek miatt, amelyek 

nem állnak arányban jövedelmükkel, 

valamint, hogy a WHO szerint a világ 

népességének több mint harmada – ezen 

belül az afrikai népesség több mint fele – 

nem jut gyógyszerekhez; 

Or. en 

 

Módosítás  4 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Véleménytervezet 

1 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás 

1. emlékeztet arra, hogy a 3. 

fenntartható fejlődési cél, amely kilenc 

mennyiségi és négy minőségi célkitűzést 

tartalmaz, egyértelműen kijelenti, hogy 

2030-ig mindenki számára biztosítani kell 

a jó fizikai és mentális egészséghez való 

hozzáférést egész élete során; 

hangsúlyozza, hogy minden évben 100 

millió ember szegényedik el olyan 

egészségügyi költségek miatt, amelyek 

nem állnak arányban jövedelmükkel, 

valamint, hogy a WHO szerint a világ 

népességének több mint harmada – ezen 

belül az afrikai népesség több mint fele – 

nem jut gyógyszerekhez; 

1. emlékeztet arra, hogy a 3. 

fenntartható fejlődési cél, amely kilenc 

mennyiségi és négy minőségi célkitűzést 

tartalmaz, egyértelműen kijelenti, hogy 

2030-ig mindenki számára biztosítani kell 

a jó fizikai és mentális egészséghez való 

hozzáférést egész élete során; 

hangsúlyozza, hogy minden évben 100 

millió ember szegényedik el olyan 

egészségügyi költségek miatt, amelyek 

nem állnak arányban jövedelmükkel, 

valamint, hogy a WHO szerint a világ 

népességének több mint harmada – ezen 

belül az afrikai népesség több mint fele – 

nem jut biztonságos, hatásos és 

megfizethető gyógyszerekhez; 

Or. en 

 

Módosítás  5 

Eleni Theocharous 

 

Véleménytervezet 

1 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

1. emlékeztet arra, hogy a 3. 

fenntartható fejlődési cél, amely kilenc 

mennyiségi és négy minőségi célkitűzést 

tartalmaz, egyértelműen kijelenti, hogy 

2030-ig mindenki számára biztosítani kell 

a jó fizikai és mentális egészséghez való 

hozzáférést egész élete során; 

hangsúlyozza, hogy minden évben 100 

millió ember szegényedik el olyan 

egészségügyi költségek miatt, amelyek 

nem állnak arányban jövedelmükkel, 

valamint, hogy a WHO szerint a világ 

népességének több mint harmada – ezen 

belül az afrikai népesség több mint fele – 

nem jut gyógyszerekhez; 

1. emlékeztet arra, hogy a 3. 

fenntartható fejlődési cél, amely kilenc 

mennyiségi és négy minőségi célkitűzést 

tartalmaz, egyértelműen kijelenti, hogy 

2030-ig mindenki számára biztosítani kell 

a jó fizikai és mentális egészséghez való 

hozzáférést egész élete során; 

hangsúlyozza, hogy minden évben 100 

millió ember szegényedik el olyan 

egészségügyi költségek miatt, amelyek 

nem állnak arányban jövedelmükkel, 

valamint, hogy a WHO szerint a világ 

népességének több mint harmada – ezen 

belül az afrikai népesség több mint fele – 

nem jut gyógyszerekhez olyan 

egyenlőtlenségek miatt, mint az 

alacsonyabb képzettségi szint vagy az 
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alacsonyabb jövedelem, illetve a vidéki 

térségekben az információkhoz való 

korlátozott hozzáférés, a korlátozott 

infrastruktúra és a hozzáférési pontok 

korlátozott elérhetősége, valamint ezzel 

párhuzamosan a diagnózis hiánya miatt; 

Or. en 

 

Módosítás  6 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Véleménytervezet 

1 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

1. emlékeztet arra, hogy a 3. 

fenntartható fejlődési cél, amely kilenc 

mennyiségi és négy minőségi célkitűzést 

tartalmaz, egyértelműen kijelenti, hogy 

2030-ig mindenki számára biztosítani kell 

a jó fizikai és mentális egészséghez való 

hozzáférést egész élete során; 

hangsúlyozza, hogy minden évben 100 

millió ember szegényedik el olyan 

egészségügyi költségek miatt, amelyek 

nem állnak arányban jövedelmükkel, 

valamint, hogy a WHO szerint a világ 

népességének több mint harmada – ezen 

belül az afrikai népesség több mint fele – 

nem jut gyógyszerekhez; 

1. emlékeztet arra, hogy a 3. 

fenntartható fejlődési cél, amely kilenc 

mennyiségi és négy minőségi célkitűzést 

tartalmaz, egyértelműen kijelenti, hogy 

2030-ig mindenki számára biztosítani kell 

a jó fizikai és mentális egészséghez való 

hozzáférést egész élete során; 

hangsúlyozza, hogy minden évben 100 

millió ember szegényedik el olyan 

egészségügyi költségek miatt, amelyek 

nem állnak arányban jövedelmükkel, 

valamint, hogy a WHO szerint a világ 

népességének több mint harmada – ezen 

belül az afrikai népesség több mint fele – 

nem jut gyógyszerekhez, miközben a 

fejlődő országokban – különösen Közép- 

és Dél-Amerikában – egyre több beteg 

érvényesíti az egészséghez fűződő jogait a 

bíróságokon keresztül; 

Or. en 

 

Módosítás  7 

Notis Marias 

 

Véleménytervezet 

1 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás 

1. emlékeztet arra, hogy a 3. 

fenntartható fejlődési cél, amely kilenc 

mennyiségi és négy minőségi célkitűzést 

tartalmaz, egyértelműen kijelenti, hogy 

2030-ig mindenki számára biztosítani kell 

a jó fizikai és mentális egészséghez való 

hozzáférést egész élete során; 

hangsúlyozza, hogy minden évben 100 

millió ember szegényedik el olyan 

egészségügyi költségek miatt, amelyek 

nem állnak arányban jövedelmükkel, 

valamint, hogy a WHO szerint a világ 

népességének több mint harmada – ezen 

belül az afrikai népesség több mint fele – 

nem jut gyógyszerekhez; 

1. emlékeztet arra, hogy a 3. 

fenntartható fejlődési cél, amely kilenc 

mennyiségi és négy minőségi célkitűzést 

tartalmaz, egyértelműen kijelenti, hogy 

2030-ig mindenki számára biztosítani kell 

a jó fizikai és mentális egészséghez való 

hozzáférést egész élete során; 

hangsúlyozza, hogy minden évben 100 

millió ember szegényedik el olyan 

egészségügyi költségek miatt, amelyek 

nem állnak arányban jövedelmükkel, 

valamint, hogy a WHO szerint a világ 

népességének több mint harmada – ezen 

belül az afrikai népesség több mint fele – 

nem jut gyógyszerekhez; felszólít ezért a 

gyógyszerek közjóként, nem pedig 

árucikként való kezelésére; 

Or. el 

 

Módosítás  8 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Véleménytervezet 

1 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 1a. elismeri, hogy a gyógyszerfejlesztés 

és a gyógyászati kutatás multimilliárdos 

üzlet, ami rámutat, hogy a fejlődő 

országok részére a gyógyszerekhez 

biztosított könnyű hozzáférés egy összetett 

kérdés, amely megfelelő nemzeti és 

nemzetközi jogi szabályozást tesz 

szükségessé a gyógyszerekhez való 

hozzáférés tekintetében a fejlődő országok 

előtt álló akadályok felszámolásához; 

Or. en 
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Módosítás  9 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Véleménytervezet 

1 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 1a. aggodalommal állapítja meg, hogy 

a WHO szerint a legtöbb alacsony és 

közepes jövedelmű ország nem 

rendelkezik szilárd intézményi 

keretrendszerrel a szabadalmaztatott 

gyógyszeripari termékek magas árának 

mérséklésére; hangsúlyozza, hogy az 

egészséghez való emberi jog – amely 

kiterjed a gyógyszerekhez és az 

egészségügyi technológiákhoz való 

hozzáférésre is – feleslegessé teszi a 

szellemitulajdon-jogokat; emlékeztet arra, 

hogy a 3. fenntartható fejlesztési céllal 

összhangban a kormányok kötelessége 

létrehozni az egyetemes egészségügyi 

ellátást, valamint minden ember számára 

biztosítani a gyógyszerekhez és 

egészségügyi technológiákhoz való 

méltányos és megfizethető hozzáférést; 

úgy véli, hogy minden kormány 

különösen köteles: i. állami forrásokat 

beruházni az alapvető tudományos és 

gyógyszeripari kutatás-fejlesztésbe; ii. 

olyan előírásokat és rendszereket 

kidolgozni, amelyek előnyben részesítik a 

betegek egészségügyi szükségleteit szem 

előtt tartó kutatás-fejlesztést; iii. 

előmozdítani az kutatás-fejlesztési 

erőfeszítések átláthatóságát és 

összehangolását; iv. biztosítani a 

gyógyszerek megfizethetőségét és 

hozzáférhetőségét; v. valamint a 

gyógyszeripari vállalatok emberi jogi 

felelőssége és a gyógyszerekhez való 

hozzáférés tekintetében megteremteni e 

vállalatok ellenőrzéséhez és 

elszámoltathatóságához szükséges jogi 

eszközöket; 

Or. en 
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Módosítás  10 

Beatrix von Storch 

 

Véleménytervezet 

1 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 1a. a fejlesztési támogatásnak mindig 

önsegélyhez való segítségnyújtásnak kell 

lennie, a gyógyszerekhez való hozzáférés 

esetében is; a fejlődő országokban 

élőknek perspektívát kell biztosítani 

hazájukban az emberhez méltó élethez; 

helyi szinten nem oldódik meg a probléma 

azzal, hogy az emberek a gyógyszerekhez 

való elégtelen hozzáférés miatt Európába 

vándorolnak; ezért előnyben kell 

részesíteni azokat az intézkedéseket, 

amelyeket magántársaságokon keresztül 

beruházási és szervezeti intézkedések 

kísérhetnek; következésképpen a 

gyógyszerekhez való hozzáférés 

előmozdítását illetően az olyan projekteket 

kell támogatni, amelyeket a fogadó 

ország, illetve a hazai vállalatok a 

program végét követően idegen segítség 

nélkül önállóan is folytatni tudnak; 

Or. de 

Módosítás  11 

Cristian Dan Preda 

 

Véleménytervezet 

1 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 1a. hangsúlyozza, hogy a fejlődő 

országokban a gyógyszerekhez való 

hozzáférés akadályai közé tartoznak 

többek között a következők: az 

infrastruktúra hiánya, rossz minőségű 

gyógyszerek (amelyek ártalmasak és 

elősegítik a gyógyszerekkel szembeni 
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rezisztencia kialakulását), szűkös 

erőforrások, nem megfelelő 

gyógyszeripari szakpolitikák, rosszul 

irányított ellátási láncok, képzett 

egészségügyi dolgozók hiánya, árképzés és 

a szociális védelmi rendszerekhez való 

korlátozott hozzáférés; ezért 

hangsúlyozza, hogy a fejlődő világban a 

gyógyszerekhez való hozzáférés kérdését 

tágabb összefüggésben kell szemlélni, 

továbbá sürgeti az Uniót, hogy különösen 

a kiszolgáltatott közösségek 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésének 

javítása érdekében tegyen fokozott 

erőfeszítéseket az országok kapacitásának 

fejlesztése és a működőképes egészségügyi 

rendszerek kialakításának elősegítése 

terén; 

Or. en 

 

Módosítás  12 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens 

 

Véleménytervezet 

1 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 1a. megjegyzi, hogy az Emberi Jogok 

Egyetemes Nyilatkozatának 25. cikke 

elismeri, hogy „minden személynek joga 

van saját maga és családja egészségének 

és jólétének biztosítására alkalmas 

életszínvonalhoz”, továbbá az 

Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

alapokmánya kimondja, hogy az elérhető 

legjobb egészségi állapot minden ember 

alapvető joga fajra, vallásra, politikai 

meggyőződésre, gazdasági vagy 

társadalmi helyzetre való tekintet nélkül; 

Or. en 
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Módosítás  13 

Patrizia Toia 

 

Véleménytervezet 

1 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 1a. emlékeztet arra, hogy az egészség 

elérhető legmagasabb szintjéhez való jog 

minden egyén alapvető joga; 

Or. it 

 

Módosítás  14 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Véleménytervezet 

1 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 1a. emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 

168. cikkének megfelelően valamennyi 

uniós politika és tevékenység 

meghatározásakor és végrehajtásakor 

biztosítani kell az egészségvédelem magas 

szintjét; 

Or. en 

 

Módosítás  15 

Louis Michel 

 

Véleménytervezet 

1 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 1a. felhívja a figyelmet arra, hogy 

küzdelmet kell folytatni a hamisított vagy 

rossz minőségű gyógyszerek ellen, 

amelyek nagy arányban találhatók meg a 

fejlődő országokban; hangsúlyozza, hogy 

az ilyen gyógyszerek az emberi biztonság 
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elleni bűncselekménynek minősülnek; 

hangsúlyozza, hogy a hamisítás 

közvetlenül kapcsolódik a szervezett 

bűnözéshez, mivel lehetővé teszi a 

pénzmosást és a veszélyes hálózatok 

finanszírozását; kéri, hogy a 

gyógyszeripari csoportok vegyenek részt 

ebben a vitában; 

Or. fr 

 

Módosítás  16 

Eleni Theocharous 

 

Véleménytervezet 

1 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 1a. emlékeztet arra, hogy a cél azon 

emberek elérése, akik egészségügyi 

ellátásra szorulnak, akkor és ott, amikor 

és ahol arra szükségük van, elismerve 

ugyanakkor, hogy a gyógyszerek, illetve az 

egészségügyi ellátási rendszer minden 

elemének hozzáférhetősége a 

konfliktusoktól és szükséghelyzetektől 

függ, amelyek esetében szükséghelyzeti 

reagáló rendszerekre van szükség az ilyen 

helyzetek esetleges bekövetkezésének 

hatékony megelőzéséhez és/vagy 

kezeléséhez; 

Or. en 

 

Módosítás  17 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Véleménytervezet 

1 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 1a. hangsúlyozza, hogy a 

gyógyszerekhez való hozzáférést illetően 
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fontos kidolgozni egy átfogó politikát, 

amely biztosítja, hogy az összes uniós 

szakpolitika (globális közegészségügyi, 

fejlesztési, kutatási és 

kereskedelempolitika) összhangban áll 

azzal a céllal, illetve azt a célt szolgálja, 

hogy az uniós polgárok, valamint az 

alacsony és közepes jövedelmű 

országokban élők egyformán 

hozzáférhessenek a megfizethető 

gyógyszerekhez; 

Or. en 

 

Módosítás  18 

Beatrix von Storch 

 

Véleménytervezet 

1 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 1a. úgy véli, hogy az AKCS-

országokban a gyógyszerekhez való 

hozzáférés javítása során az uniós 

segítségnyújtásnál tiszteletben kell tartani 

az AKCS Parlamenti Közgyűlés 21. 

ülésszakán, 2010. október 20-án 

elfogadott A(2010)21584. sz. 

nyilatkozatot; 

Or. en 

 

Módosítás  19 

Eleni Theocharous 

 

Véleménytervezet 

1 b bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 1b. hangsúlyozza, hogy a 

gyógyszerekhez való hozzáférés jobban 

biztosítható, ha a közösségi szinttől a 

körzeti, megyei és országos szintig 



 

PE589.201v01-00 14/50 AM\1103974HU.docx 

HU 

bezárólag minden szinten erős felügyeleti 

és szállítási rendszereket építenek ki, 

amelyekhez magas színvonalú 

laboratóriumi szolgáltatások és szilárd 

logisztikai rendszerek kapcsolódnak; 

ugyanakkor az egészségügyhöz 

kapcsolódó technológiák fejlődő országok 

számára (licencszerződéseken, valamint 

információk, know-how, előadói 

készségek, technikai anyagok és 

berendezések biztosításán keresztül) 

történő átadása lehetővé teheti a fogadó 

országok számára, hogy helyileg állítsák 

elő a terméket, ami a termékekhez való 

hozzáférés és az egészségügyi helyzet 

javulásához vezethet; 

Or. en 

 

Módosítás  20 

Cristian Dan Preda 

 

Véleménytervezet 

1 b bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 1b. emlékeztet arra, hogy a 3. 

fenntartható fejlesztési cél értelmében 

minden ország köteles támogatni az 

elsősorban a fejlődő országokat érintő 

fertőző és nem fertőző betegségek 

leküzdését célzó oltóanyagokhoz és 

gyógyszerekhez kapcsolódó kutatást és 

fejlesztést, valamint hozzáférést biztosítani 

a megfizethető alapvető gyógyszerekhez és 

oltóanyagokhoz; arra kéri az uniós 

intézményeket és a tagállamokat, hogy 

kiemelten kezeljék ezeket a kérdéseket; 

Or. en 

 

Módosítás  21 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 
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Véleménytervezet 

1 b bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 1b. úgy véli, hogy a fejlődő 

országokban a hatékony gyógyszerellátás 

megvalósítása még mindig megoldatlan 

problémát jelent; úgy véli, hogy az 

életmentő gyógyszerek nem hasonlíthatók 

a többi fogyasztási cikkhez, ezért nem is 

szabályozhatók ugyanúgy; 

Or. en 

 

Módosítás  22 

Louis Michel 

 

Véleménytervezet 

1 b bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 1b.felhívja a figyelmet arra, hogy az 

egészségügybe való befektetés a gazdasági 

fejlődés egyik fontos eszköze és a 

társadalmi kohézió egyik alapvető eleme; 

Or. fr 

 

Módosítás  23 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Véleménytervezet 

1 c bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 1c. megállapítja, hogy az Unió 

szellemi tulajdonhoz fűződő 

monopóliumokra épülő jelenlegi 

biogyógyászati kutatás-fejlesztési 

rendszere kudarcot vallott abból a 

szempontból, hogy a fejlődő világban nem 

biztosítanak hozzáférést az életmentő 
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gyógyszerekhez, ráadásul az EU állami 

biogyógyászati kutatás-fejlesztési 

beruházásai nem térültek meg kellő 

mértékben, már ami a kutatási 

eredmények tulajdonjogát illeti; 

Or. en 

 

Módosítás  24 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Véleménytervezet 

1 d bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 1d. a biogyógyászati kutatás-fejlesztési 

rendszerünk átszervezését szorgalmazza 

annak érdekében, hogy az az uniós 

fejlesztési politika keretében képes legyen 

hatékony szakpolitikát kidolgozni a 

gyógyszerekhez való hozzáférés 

vonatkozásában, valamint ténylegesen 

képes legyen a fejlődő világban milliókat 

ellátni életmentő gyógyszerekkel, ahol 

jelenleg nem biztosított a hozzáférés; 

Or. en 

 

Módosítás  25 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Véleménytervezet 

1 e bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 1e. emlékeztet arra, hogy a 

szegénységgel összefüggő betegségek – 

különösen a HIV/AIDS, a malária, a 

tuberkulózis, a reproduktív szerveket 

érintő betegségek, a fertőző betegségek és 

a bőrbetegségek – a legkevésbé fejlett 

országokat érintik a leginkább; 
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Or. en 

 

Módosítás  26 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Véleménytervezet 

1 f bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 1f. úgy véli, hogy az egészséghez való 

hozzáférés hiánya két tényezőből fakad: 

egyaránt problémát jelent az ellátáshoz 

való hozzáférés (a létesítmények és az 

egészségügyi dolgozók hiánya, valamint a 

közegészségügyi rendszerek hiánya miatt), 

valamint a kezeléshez való hozzáférés; 

Or. en 

 

Módosítás  27 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Véleménytervezet 

2 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

2. ellenzi az alacsony és a közepes 

jövedelemmel rendelkező országokkal 

kötött szabadkereskedelmi 

megállapodások felhasználását a szellemi 

tulajdonra vonatkozó TRIPS-

rendelkezéseken túlmutató („TRIPS-

plusz”) előírások bevezetésére, amelyek a 

monopólium védelmét terjesztik ki, ellenzi 

továbbá a szellemi tulajdonra vonatkozó 

olyan új végrehajtási szabályok, illetve a 

befektetők olyan védelmének bevezetését, 

amelyek nehezebbé teszik a gyógyszerhez 

való hozzájutást; 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  28 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Véleménytervezet 

2 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

2. ellenzi az alacsony és a közepes 

jövedelemmel rendelkező országokkal 

kötött szabadkereskedelmi 

megállapodások felhasználását a szellemi 

tulajdonra vonatkozó TRIPS-

rendelkezéseken túlmutató („TRIPS-

plusz”) előírások bevezetésére, amelyek a 

monopólium védelmét terjesztik ki, ellenzi 

továbbá a szellemi tulajdonra vonatkozó 

olyan új végrehajtási szabályok, illetve a 

befektetők olyan védelmének bevezetését, 

amelyek nehezebbé teszik a gyógyszerhez 

való hozzájutást; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  29 

Maurice Ponga 

 

Véleménytervezet 

2 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

2. ellenzi az alacsony és a közepes 

jövedelemmel rendelkező országokkal 

kötött szabadkereskedelmi 

megállapodások felhasználását a szellemi 

tulajdonra vonatkozó TRIPS-

rendelkezéseken túlmutató („TRIPS-

plusz”) előírások bevezetésére, amelyek a 

monopólium védelmét terjesztik ki, ellenzi 

továbbá a szellemi tulajdonra vonatkozó 

olyan új végrehajtási szabályok, illetve a 

befektetők olyan védelmének bevezetését, 

amelyek nehezebbé teszik a gyógyszerhez 

való hozzájutást; 

2. emlékeztet a TRIPS-

megállapodásról és a közegészségügyről 

szóló, 2011. november 14-én elfogadott 

nyilatkozatra, amely kimondja, hogy a 

TRIPS-megállapodást a közegészségügyet 

elősegítő módon kell végrehajtani és 

értelmezni, egyaránt ösztönözve a meglévő 

gyógyszerekhez való hozzájutást és az új 

gyógyszerek létrehozását; ezzel 

kapcsolatban üdvözli a WTO TRIPS 

Tanácsának azon határozatát, hogy 2033. 

januárig meghosszabbítja a legkevésbé 

fejlett országokra vonatkozó eltéréseket; 

Or. fr 
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Módosítás  30 

Cristian Dan Preda 

 

Véleménytervezet 

2 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

2. ellenzi az alacsony és a közepes 

jövedelemmel rendelkező országokkal 

kötött szabadkereskedelmi 

megállapodások felhasználását a szellemi 

tulajdonra vonatkozó TRIPS-

rendelkezéseken túlmutató („TRIPS-

plusz”) előírások bevezetésére, amelyek a 

monopólium védelmét terjesztik ki, ellenzi 

továbbá a szellemi tulajdonra vonatkozó 

olyan új végrehajtási szabályok, illetve a 

befektetők olyan védelmének bevezetését, 

amelyek nehezebbé teszik a gyógyszerhez 

való hozzájutást; 

2. elismeri, hogy a szellemi tulajdon 

fontos szerepet játszik az új gyógyszerek 

kifejlesztésében, ezért a gyógyszerekhez 

való hozzáférés javításának egyik eszközét 

jelenti; úgy véli, hogy a szellemi tulajdon 

nemzetközi rendszerének kiegyensúlyozott 

módon tükröznie kell a legkevésbé fejlett 

országoknak a gyógyszerekhez való 

hozzáféréssel kapcsolatos aggályait; 

tudomásul veszi a WTO TRIPS 

Tanácsának 2015. november 6-i, arra 

irányuló döntését, hogy 2033 januárjáig 

meghosszabbítja a legkevésbé fejlett 

országokra vonatkozó, 

gyógyszerszabadalmakkal kapcsolatos 

kivételeket; 

Or. en 

 

Módosítás  31 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Véleménytervezet 

2 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

2. ellenzi az alacsony és a közepes 

jövedelemmel rendelkező országokkal 

kötött szabadkereskedelmi megállapodások 

felhasználását a szellemi tulajdonra 

vonatkozó TRIPS-rendelkezéseken 

túlmutató („TRIPS-plusz”) előírások 

bevezetésére, amelyek a monopólium 

védelmét terjesztik ki, ellenzi továbbá a 

szellemi tulajdonra vonatkozó olyan új 

végrehajtási szabályok, illetve a befektetők 

2. ellenzi az alacsony és a közepes 

jövedelemmel rendelkező országokkal 

kötött szabadkereskedelmi megállapodások 

felhasználását a szellemi tulajdonra 

vonatkozó TRIPS-rendelkezéseken 

túlmutató („TRIPS-plusz”) előírások 

bevezetésére, amelyek a monopólium 

védelmét terjesztik ki és korlátozzák az 

emberek egészséghez való jogát, ellenzi 

továbbá a szellemi tulajdonra vonatkozó 
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olyan védelmének bevezetését, amelyek 

nehezebbé teszik a gyógyszerhez való 

hozzájutást; 

olyan új végrehajtási szabályok, illetve a 

befektetők olyan védelmének bevezetését, 

amelyek nehezebbé teszik a gyógyszerhez 

való hozzájutást; e tekintetben arra kéri a 

Bizottságot, hogy a gyógyszerekhez való 

egyetemes hozzáférés garantálása 

érdekében biztosítsa az országoknak a 

politikai mozgástér szabályozásához és 

megőrzéséhez való jogát; annak 

biztosítására kéri a Bizottságot, hogy a 

kereskedelmi megállapodások és 

kereskedelempolitikák ne ássák alá a 

fejlődő országok arra irányuló stratégiai 

politikáit, hogy garantálják az emberek 

egészséghez való jogát; 

Or. en 

 

Módosítás  32 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Véleménytervezet 

2 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

2. ellenzi az alacsony és a közepes 

jövedelemmel rendelkező országokkal 

kötött szabadkereskedelmi megállapodások 

felhasználását a szellemi tulajdonra 

vonatkozó TRIPS-rendelkezéseken 

túlmutató („TRIPS-plusz”) előírások 

bevezetésére, amelyek a monopólium 

védelmét terjesztik ki, ellenzi továbbá a 

szellemi tulajdonra vonatkozó olyan új 

végrehajtási szabályok, illetve a befektetők 

olyan védelmének bevezetését, amelyek 

nehezebbé teszik a gyógyszerhez való 

hozzájutást; 

2. hangsúlyozza, hogy a 

gyógyszeripari termékekre vonatkozó 

szellemitulajdon-jogok rendszerének meg 

kell felelnie a nemzetközi emberi jogi 

jogszabályoknak és a közegészségügyi 

követelményeknek; ellenzi az alacsony és a 

közepes jövedelemmel rendelkező 

országokkal kötött szabadkereskedelmi 

megállapodások felhasználását a szellemi 

tulajdonra vonatkozó TRIPS-

rendelkezéseken túlmutató („TRIPS-

plusz”) előírások bevezetésére, amelyek a 

monopólium védelmét terjesztik ki, ellenzi 

továbbá a szellemi tulajdonra vonatkozó 

olyan új végrehajtási szabályok, illetve a 

befektetők olyan védelmének bevezetését, 

amelyek nehezebbé teszik a gyógyszerhez 

való hozzájutást; úgy véli, hogy a 

legkevésbé fejlett országoktól nem kellene 

megkövetelni a TRIPS-rendelkezések 
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végrehajtását; 

Or. en 

 

Módosítás  33 

Notis Marias 

 

Véleménytervezet 

bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

2. ellenzi az alacsony és a közepes 

jövedelemmel rendelkező országokkal 

kötött szabadkereskedelmi megállapodások 

felhasználását a szellemi tulajdonra 

vonatkozó TRIPS-rendelkezéseken 

túlmutató („TRIPS-plusz”) előírások 

bevezetésére, amelyek a monopólium 

védelmét terjesztik ki, ellenzi továbbá a 

szellemi tulajdonra vonatkozó olyan új 

végrehajtási szabályok, illetve a befektetők 

olyan védelmének bevezetését, amelyek 

nehezebbé teszik a gyógyszerhez való 

hozzájutást; 

2. ellenzi az alacsony és a közepes 

jövedelemmel rendelkező országokkal 

kötött szabadkereskedelmi megállapodások 

felhasználását a szellemi tulajdonra 

vonatkozó TRIPS-rendelkezéseken 

túlmutató („TRIPS-plusz”) előírások 

bevezetésére, amelyek a monopólium 

védelmét terjesztik ki, ellenzi továbbá a 

szellemi tulajdonra vonatkozó olyan új 

végrehajtási szabályok, illetve a befektetők 

olyan védelmének bevezetését, amelyek 

nehezebbé teszik a gyógyszerhez való 

hozzájutást, különösen a fogyasztók 

gazdaságilag leginkább kiszolgáltatott 

helyzetben lévő kategóriái számára; 

Or. el 

 

Módosítás  34 

Ignazio Corrao 

 

Véleménytervezet 

2 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

2. ellenzi az alacsony és a közepes 

jövedelemmel rendelkező országokkal 

kötött szabadkereskedelmi megállapodások 

felhasználását a szellemi tulajdonra 

vonatkozó TRIPS-rendelkezéseken 

túlmutató („TRIPS-plusz”) előírások 

bevezetésére, amelyek a monopólium 

2. ellenzi az alacsony és a közepes 

jövedelemmel rendelkező országokkal 

kötött szabadkereskedelmi megállapodások 

felhasználását a szellemi tulajdonra 

vonatkozó TRIPS-rendelkezéseken 

túlmutató („TRIPS-plusz”) előírások 

bevezetésére, amelyek a monopólium 
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védelmét terjesztik ki, ellenzi továbbá a 

szellemi tulajdonra vonatkozó olyan új 

végrehajtási szabályok, illetve a befektetők 

olyan védelmének bevezetését, amelyek 

nehezebbé teszik a gyógyszerhez való 

hozzájutást; 

védelmét terjesztik ki, ellenzi továbbá a 

szellemi tulajdonra vonatkozó olyan új 

végrehajtási szabályok, illetve a befektetők 

olyan védelmének bevezetését, amelyek 

nehezebbé teszik a minőségi gyógyszerhez 

való hozzájutást; 

Or. en 

 

Módosítás  35 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Véleménytervezet 

2 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 2a. arra kéri az Uniót, hogy a 

gyógyszeripari ágazatban tevékenyen 

mozdítsa elő az olyan innovatív 

gyakorlatokat, amelyek a fejlődő 

országokban előnyben részesítik az 

elérhetőséget szem előtt tartó árképzési 

stratégiákat, valamint nagyobb hangsúlyt 

helyeznek az elhanyagolt és nem fertőző 

betegségekre; 

Or. en 

 

Módosítás  36 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Véleménytervezet 

2 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 2a. üdvözli az önkéntes engedélyezés 

lehetőségét, amely lehetővé teszi, hogy az 

originátor vállalat támogatása és 

csökkentett árakhoz igazodó díjazása 

mellett állítsanak elő generikus 

gyógyszereket; emlékeztet arra, hogy 

országos szintű szükséghelyzet esetén vagy 

egyéb körülmények miatt kialakult 
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rendkívül sürgős esetben a TRIPS 

megengedi a kényszerengedélyezést, 

lehetővé téve a fejlődő országok számára, 

hogy az originátor vállalat engedélye 

nélkül állítsanak elő generikus 

gyógyszereket; hangsúlyozza, hogy 

originátor vállalatok rendszerint 

mentességet biztosítanak a legkevésbé 

fejlett országok és az alacsony jövedelmű 

országok számára a TRIPS-rendelkezések 

alkalmazása alól; 

Or. en 

 

Módosítás  37 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Véleménytervezet 

2 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 2a. arra kéri az Európai Uniót, hogy 

támogassa azokat a fejlődő országokat, 

amelyek élnek a TRIPS-megállapodásba 

beépített úgynevezett rugalmas 

rendelkezésekkel, annak érdekében, hogy 

nemzeti közegészségügyi programjaik 

keretében megfizethető áron tudjanak 

alapvető gyógyszereket biztosítani; 

Or. en 

 

Módosítás  38 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Véleménytervezet 

2 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 2a. aggodalommal állapítja meg, hogy 

a szabadalmak akadályozzák a 

gyógyszerekkel kapcsolatos innovációt az 
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olyan betegségek esetében, amelyek nem 

biztosítanak jövedelmező piacot; 

hangsúlyozza, hogy a gyógyászati 

kutatásnak figyelembe kellene vennie 

minden ember egészségügyi szükségletét, 

ideértve a fejlődő országokban 

elhanyagolt betegségeket is; 

Or. en 

 

Módosítás  39 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Véleménytervezet 

2 b bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 2b. felhívja az Európai Bizottságot, 

hogy prioritásai közé vegye fel a 

leginkább elhanyagolt betegségeket, 

valamint biztosítsa, hogy hatékony, 

megfelelő, könnyen használható és 

megfizethető gyógyszereket hoznak 

forgalomba a fejlődő országokban; 

Or. en 

 

Módosítás  40 

Maurice Ponga 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

3. támogatja a versenyt az általános 

gyógyszerek piacán, amely szélesebb körű 

hozzájutást tesz lehetővé az az alacsony és 

a közepes jövedelemmel rendelkező 

országokban; felhívja az Uniót különösen 

arra, hogy aktívan támogassa azon 

kormányokat, amelyek felhasználják a 

rendelkezésre álló jogi eszközöket – 

beleértve a TRIPS által nyújtott 

3. elismeri a generikus és a 

bioszimiláris gyógyszerek fontosságát, 

amelyek fokozottabb versenyt és 

egészségügyi megtakarításokat tesznek 

lehetővé; felhívja az Uniót arra, hogy a 

közegészségügy védelme és előmozdítása 

érdekében támogassa a fejlődő országok 

kormányait, valamint azokat a 

magánszektorbeli kezdeményezéseket is, 
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biztosítékokat és rugalmassági 

lehetőségeket – a közegészségügy 

védelmére és előmozdítására; felhívja 

továbbá az Uniót, hogy azonnal hagyjon 

fel az olyan országok felvételével a 

„kiemelt országok” ellenőrző listájára, 

mint India, amelyek a szellemi tulajdonra 

vonatkozó olyan progresszív, a TRIPS-nek 

megfelelő politikákat hajtottak végre, 

amelyek elősegítik a gyógyszerekhez való 

hozzájutást; 

amelyek célja, hogy a fejlődő országokban 

elősegítsék a gyógyszerekhez való 

hozzájutást; 

Or. fr 

 

Módosítás  41 

Cristian Dan Preda 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

3. támogatja a versenyt az általános 

gyógyszerek piacán, amely szélesebb körű 

hozzájutást tesz lehetővé az az alacsony és 

a közepes jövedelemmel rendelkező 

országokban; felhívja az Uniót különösen 

arra, hogy aktívan támogassa azon 

kormányokat, amelyek felhasználják a 

rendelkezésre álló jogi eszközöket – 

beleértve a TRIPS által nyújtott 

biztosítékokat és rugalmassági 

lehetőségeket – a közegészségügy 

védelmére és előmozdítására; felhívja 

továbbá az Uniót, hogy azonnal hagyjon 

fel az olyan országok felvételével a 

„kiemelt országok” ellenőrző listájára, 

mint India, amelyek a szellemi tulajdonra 

vonatkozó olyan progresszív, a TRIPS-nek 

megfelelő politikákat hajtottak végre, 

amelyek elősegítik a gyógyszerekhez való 

hozzájutást; 

3. támogatja a versenyt az általános 

gyógyszerek piacán, amely elősegítheti a 

gyógyszerekhez való szélesebb körű 

hozzájutást az alacsony és a közepes 

jövedelemmel rendelkező országokban, 

valamint arra ösztönzi a gyógyszeripari 

vállalatokat, hogy üzleti modelljeiknél 

vegyék figyelembe a gyógyszerekhez való, 

fejlődő országokon belüli hozzáférés 

kérdését; 

Or. en 
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Módosítás  42 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

3. támogatja a versenyt az általános 

gyógyszerek piacán, amely szélesebb körű 

hozzájutást tesz lehetővé az az alacsony és 

a közepes jövedelemmel rendelkező 

országokban; felhívja az Uniót különösen 

arra, hogy aktívan támogassa azon 

kormányokat, amelyek felhasználják a 

rendelkezésre álló jogi eszközöket – 

beleértve a TRIPS által nyújtott 

biztosítékokat és rugalmassági 

lehetőségeket – a közegészségügy 

védelmére és előmozdítására; felhívja 

továbbá az Uniót, hogy azonnal hagyjon 

fel az olyan országok felvételével a 

„kiemelt országok” ellenőrző listájára, 

mint India, amelyek a szellemi tulajdonra 

vonatkozó olyan progresszív, a TRIPS-nek 

megfelelő politikákat hajtottak végre, 

amelyek elősegítik a gyógyszerekhez való 

hozzájutást; 

3. a megállapodott szabályok keretén 

belül támogatja a versenyt az általános 

gyógyszerek piacán, amely szélesebb körű 

hozzájutást tesz lehetővé  az alacsony és a 

közepes jövedelemmel rendelkező 

országokban; felhívja az Uniót különösen 

arra, hogy aktívan támogassa azon 

kormányokat, amelyek szükséghelyzetben 

felhasználják a rendelkezésre álló jogi 

eszközöket – beleértve a TRIPS által 

nyújtott biztosítékokat és rugalmassági 

lehetőségeket – a közegészségügy 

védelmére és előmozdítására; 

Or. en 

 

Módosítás  43 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

3. támogatja a versenyt az általános 

gyógyszerek piacán, amely szélesebb körű 

hozzájutást tesz lehetővé az az alacsony és 

a közepes jövedelemmel rendelkező 

országokban; felhívja az Uniót különösen 

arra, hogy aktívan támogassa azon 

kormányokat, amelyek felhasználják a 

rendelkezésre álló jogi eszközöket – 

3. támogatja a versenyt az általános 

gyógyszerek piacán, amely szélesebb körű 

hozzájutást tesz lehetővé az alacsony és a 

közepes jövedelemmel rendelkező 

országokban; felhívja az Uniót különösen 

arra, hogy aktívan támogassa azon 

kormányokat, amelyek felhasználják a 

rendelkezésre álló jogi eszközöket – 
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beleértve a TRIPS által nyújtott 

biztosítékokat és rugalmassági 

lehetőségeket – a közegészségügy 

védelmére és előmozdítására; felhívja 

továbbá az Uniót, hogy azonnal hagyjon 

fel az olyan országok felvételével a 

„kiemelt országok” ellenőrző listájára, 

mint India, amelyek a szellemi tulajdonra 

vonatkozó olyan progresszív, a TRIPS-nek 

megfelelő politikákat hajtottak végre, 

amelyek elősegítik a gyógyszerekhez való 

hozzájutást; 

beleértve a TRIPS által nyújtott 

biztosítékokat és rugalmassági 

lehetőségeket – a közegészségügy 

védelmére és előmozdítására; felhívja 

továbbá az Uniót, hogy a „kiemelt 

országok” ellenőrző listája révén enyhítse 

az Indiával kapcsolatos megközelítését, 

amely a szellemi tulajdonra vonatkozó 

olyan progresszív, a TRIPS-nek megfelelő 

politikákat hajtott végre, amelyek 

elősegítik a gyógyszerekhez való 

hozzájutást; 

Or. en 

 

Módosítás  44 

Ivan Jakovčić 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

3. támogatja a versenyt az általános 

gyógyszerek piacán, amely szélesebb körű 

hozzájutást tesz lehetővé az az alacsony és 

a közepes jövedelemmel rendelkező 

országokban; felhívja az Uniót különösen 

arra, hogy aktívan támogassa azon 

kormányokat, amelyek felhasználják a 

rendelkezésre álló jogi eszközöket – 

beleértve a TRIPS által nyújtott 

biztosítékokat és rugalmassági 

lehetőségeket – a közegészségügy 

védelmére és előmozdítására; felhívja 

továbbá az Uniót, hogy azonnal hagyjon fel 

az olyan országok felvételével a „kiemelt 

országok” ellenőrző listájára, mint India, 

amelyek a szellemi tulajdonra vonatkozó 

olyan progresszív, a TRIPS-nek megfelelő 

politikákat hajtottak végre, amelyek 

elősegítik a gyógyszerekhez való 

hozzájutást; 

3. támogatja a versenyt az általános 

gyógyszerek piacán, amely jobb 

hozzájutást tesz lehetővé az az alacsony és 

a közepes jövedelemmel rendelkező 

országokban; felhívja az Uniót és a 

tagállamokat különösen arra, hogy aktívan 

támogassa azon kormányokat, amelyek 

felhasználják a rendelkezésre álló jogi 

eszközöket – beleértve a TRIPS által 

nyújtott biztosítékokat és rugalmassági 

lehetőségeket – a közegészségügy 

védelmére és előmozdítására; felhívja 

továbbá az Uniót, hogy azonnal hagyjon fel 

az olyan országok felvételével a „kiemelt 

országok” ellenőrző listájára, mint India, 

amelyek a szellemi tulajdonra vonatkozó 

olyan progresszív, a TRIPS-nek megfelelő 

politikákat hajtottak végre, amelyek 

elősegítik a gyógyszerekhez való 

hozzájutást; 

Or. hr 
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Módosítás  45 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

3. támogatja a versenyt az általános 

gyógyszerek piacán, amely szélesebb körű 

hozzájutást tesz lehetővé az az alacsony és 

a közepes jövedelemmel rendelkező 

országokban; felhívja az Uniót különösen 

arra, hogy aktívan támogassa azon 

kormányokat, amelyek felhasználják a 

rendelkezésre álló jogi eszközöket – 

beleértve a TRIPS által nyújtott 

biztosítékokat és rugalmassági 

lehetőségeket – a közegészségügy 

védelmére és előmozdítására; felhívja 

továbbá az Uniót, hogy azonnal hagyjon fel 

az olyan országok felvételével a „kiemelt 

országok” ellenőrző listájára, mint India, 

amelyek a szellemi tulajdonra vonatkozó 

olyan progresszív, a TRIPS-nek megfelelő 

politikákat hajtottak végre, amelyek 

elősegítik a gyógyszerekhez való 

hozzájutást; 

3. támogatja a versenyt az általános 

gyógyszerek piacán, amely szélesebb körű 

hozzájutást tesz lehetővé az az alacsony és 

a közepes jövedelemmel rendelkező 

országokban; felhívja az Uniót különösen 

arra, hogy aktívan támogassa azon 

kormányokat, amelyek felhasználják a 

rendelkezésre álló jogi eszközöket – 

beleértve a TRIPS által nyújtott 

biztosítékokat és rugalmassági 

lehetőségeket (például a 

kényszerengedélyezésre vonatkozó 

rendelkezéseket és a párhuzamos 

behozatalt)– a közegészségügy védelmére 

és előmozdítására; felhívja továbbá az 

Uniót, hogy azonnal hagyjon fel az olyan 

országok felvételével a „kiemelt országok” 

ellenőrző listájára, mint India, amelyek a 

szellemi tulajdonra vonatkozó olyan 

progresszív, a TRIPS-nek megfelelő 

politikákat hajtottak végre, amelyek 

elősegítik a gyógyszerekhez való 

hozzájutást; 

Or. en 

 

Módosítás  46 

Ignazio Corrao 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

3. támogatja a versenyt az általános 

gyógyszerek piacán, amely szélesebb körű 

hozzájutást tesz lehetővé az az alacsony és 

a közepes jövedelemmel rendelkező 

3. támogatja a versenyt az általános 

gyógyszerek piacán, amely szélesebb körű 

hozzájutást tesz lehetővé az az alacsony és 

a közepes jövedelemmel rendelkező 
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országokban; felhívja az Uniót különösen 

arra, hogy aktívan támogassa azon 

kormányokat, amelyek felhasználják a 

rendelkezésre álló jogi eszközöket – 

beleértve a TRIPS által nyújtott 

biztosítékokat és rugalmassági 

lehetőségeket – a közegészségügy 

védelmére és előmozdítására; felhívja 

továbbá az Uniót, hogy azonnal hagyjon fel 

az olyan országok felvételével a „kiemelt 

országok” ellenőrző listájára, mint India, 

amelyek a szellemi tulajdonra vonatkozó 

olyan progresszív, a TRIPS-nek megfelelő 

politikákat hajtottak végre, amelyek 

elősegítik a gyógyszerekhez való 

hozzájutást; 

országokban; felhívja az Uniót különösen 

arra, hogy aktívan támogassa azon 

kormányokat, amelyek felhasználják a 

rendelkezésre álló jogi eszközöket – 

beleértve a TRIPS által nyújtott 

biztosítékokat és rugalmassági 

lehetőségeket – a közegészségügy 

védelmére és előmozdítására; felhívja 

továbbá az Uniót, hogy azonnal hagyjon fel 

az olyan országok felvételével a „kiemelt 

országok” ellenőrző listájára, mint India, 

amelyek a szellemi tulajdonra vonatkozó 

olyan progresszív, a TRIPS-nek megfelelő 

politikákat hajtottak végre, amelyek 

elősegítik a minőségellenőrzött 

gyógyszerekhez való hozzájutást; 

Or. en 

 

Módosítás  47 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Véleménytervezet 

3 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 3a. elismeri, hogy fontos a fejlődő 

országok számára generikus 

gyógyszereket kifejleszteni, és ezzel egy 

időben támogatni az új gyógyszerekkel 

kapcsolatos kutatásba és fejlesztésbe 

irányuló beruházásokat; 

Or. en 

 

Módosítás  48 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Véleménytervezet 

3 b bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 3b. úgy véli, hogy az állami és 
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magánszereplők közös felelőssége, hogy 

mindenki hozzájuthasson a 

gyógyszerekhez; hangsúlyozza a 

többszereplős partnerségek ösztönzésének, 

illetve annak biztosításának jelentőségét, 

hogy a magánszektor és a civil társadalom 

teljes körűen részt vegyen az egészség 

fogalmának meghatározásában; 

Or. en 

 

Módosítás  49 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Véleménytervezet 

3 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 3a. hangsúlyozza, hogy a fejlődő 

országok kormányai és parlamentjei 

számára továbbra is biztosítani kell a 

magánberuházások szabályozásához való 

jogot – ideértve a kényszerengedélyek 

megadása indokainak meghatározását is 

(ahogy azt a TRIPS-ről szóló 2001-es 

dohai nyilatkozat is megerősítette) –, 

valamint az ország fejlődését előmozdító 

technológiatranszfer feltételeinek 

meghatározásához való jogot; alapvető 

fontosságúnak tartja, hogy a beruházási 

megállapodások ne tartalmazzanak olyan 

rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik a 

beruházók és az állam közötti 

vitarendezést többek között az 

egészségügyi termékeken alapuló, szellemi 

tulajdonnal kapcsolatos vagy egyéb 

beruházási igények vonatkozásában; 

Or. en 

 

Módosítás  50 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 
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Véleménytervezet 

3 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 3a. hangsúlyozza, hogy az alsó sávba 

tartozó közepes jövedelmű országokban – 

a megfizethetőség mellett – az 

egészségügyi és gyógyászati eszközök 

korlátozott elérhetősége is 

összekapcsolódik többek között a gyenge 

elosztási rendszereket és az elégtelen 

szabályozási kapacitást érintő 

kérdésekkel, továbbá hangsúlyozza, hogy 

a legtöbb szegénységgel összefüggő 

betegség és elhanyagolt trópusi betegség 

tekintetében még mindig hiányoznak az 

elfogadható, biztonságos és hatékony 

oltóanyagok, gyógyszerek és diagnosztikai 

eszközök; felkéri a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy fokozott 

erőfeszítésekkel kezeljék ezt a tartós 

kutatási hiányt és támogassák az alsó 

sávba tartozó közepes jövedelmű 

országokat az ezzel kapcsolatos 

kapacitásbővítésben; 

Or. en 

 

Módosítás  51 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Véleménytervezet 

3 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 3a. sajnálja, hogy a jelenlegi 

biogyógyászati kutatás-fejlesztési 

rendszerről bebizonyosodott, hogy 

egyáltalán nem ösztönzi a kutatást, hanem 

szabadalmi monopóliumokat hoz létre, 

valamint az egyes termékekhez és 

technológiákhoz kapcsolódó többszörös 

szabadalmak elkülönülő és egymást 

átfedő csoportjainak (összeragadt 

szabadalmak) kialakulásához, a 
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tudástranszfer hiányához és a 

tudományos módszerek zavaros 

manipulációjához vezet, mindezek pedig 

akadályozzák az innovációt; 

Or. en 

 

Módosítás  52 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Véleménytervezet 

3 b bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 3b. emlékeztet arra, hogy az innováció 

és a betegek megfizethető gyógyszerekhez 

való hozzáférése között megfelelő 

egyensúly elérésére kell törekedni; 

felhívja az Uniót, hogy az egészséggel 

kapcsolatos 3. fenntartható fejlesztési cél 

elérése érdekében kötelezze el magát a 

legkevésbé fejlett országokkal folytatott 

jelentősebb technológiatranszfer mellett; 

hasonlóképpen felhívja az Uniót, hogy 

technikai segítségnyújtás és fejlesztési 

támogatás biztosításával továbbra is 

működjön közre a fejlődő országokban az 

egyetemes egészségügyi ellátás 

megteremtésében; tágabb értelemben arra 

kéri az Uniót, hogy ösztönözze azokat a 

szakpolitikákat, amelyek különválasztják 

a kutatás-fejlesztés finanszírozását a 

gyógyszeráraktól, pl. közösen használt 

szabadalmak, nyílt hozzáférésű kutatások, 

támogatások, segélyek stb. révén; 

Or. en 

 

Módosítás  53 

Cristian Dan Preda 

 

Véleménytervezet 

4 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás 

4. hangsúlyozza, hogy a gyógyszert 

szabadalmaztató vállalatok kutatási és 

fejlesztési költségeinek, valamint az Unió-

szerte a gyógyszerekért fizetett tényleges 

árak átláthatósága nélkül lehetetlen 

párbeszédet folytatni a méltányos 

gyógyszerárakról; emlékeztet a Bizottság 

kötelezettségvállalására a TTIP-ről 

folytatott tárgyalásokra vonatkozó uniós 

álláspontok és konkrét jogi javaslatok, 

valamint a tárgyalások szövegének 

nagyobb átláthatósága iránt; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  54 

Notis Marias 

 

Véleménytervezet 

4 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

4. hangsúlyozza, hogy a gyógyszert 

szabadalmaztató vállalatok kutatási és 

fejlesztési költségeinek, valamint az Unió-

szerte a gyógyszerekért fizetett tényleges 

árak átláthatósága nélkül lehetetlen 

párbeszédet folytatni a méltányos 

gyógyszerárakról; emlékeztet a Bizottság 

kötelezettségvállalására a TTIP-ről 

folytatott tárgyalásokra vonatkozó uniós 

álláspontok és konkrét jogi javaslatok, 

valamint a tárgyalások szövegének 

nagyobb átláthatósága iránt; 

4. hangsúlyozza, hogy a gyógyszert 

szabadalmaztató vállalatok kutatási és 

fejlesztési költségeinek, valamint az Unió-

szerte a gyógyszerekért fizetett tényleges 

árak átláthatósága nélkül lehetetlen 

párbeszédet folytatni a méltányos 

gyógyszerárakról; helytelenít minden, a 

TTIP-ről folytatott, különös tekintettel a 

gyógyszerészeti ágazattal kapcsolatos 

homályos tárgyalás lezárására irányuló 

próbálkozást; 

Or. el 

Módosítás  55 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Véleménytervezet 

4 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás 

4. hangsúlyozza, hogy a gyógyszert 

szabadalmaztató vállalatok kutatási és 

fejlesztési költségeinek, valamint az Unió-

szerte a gyógyszerekért fizetett tényleges 

árak átláthatósága nélkül lehetetlen 

párbeszédet folytatni a méltányos 

gyógyszerárakról; emlékeztet a Bizottság 

kötelezettségvállalására a TTIP-ről 

folytatott tárgyalásokra vonatkozó uniós 

álláspontok és konkrét jogi javaslatok, 

valamint a tárgyalások szövegének 

nagyobb átláthatósága iránt; 

4. hangsúlyozza, hogy a gyógyszert 

szabadalmaztató vállalatok kutatási és 

fejlesztési költségeinek, valamint az Unió-

szerte a gyógyszerekért fizetett tényleges 

árak alapvető átláthatósága nélkül nehéz 

meghatározni a méltányos árképzést; 

emlékeztet a Bizottság 

kötelezettségvállalására a TTIP-ről 

folytatott tárgyalásokra vonatkozó uniós 

álláspontok és konkrét jogi javaslatok, 

valamint a tárgyalások szövegének 

nagyobb átláthatósága iránt; 

Or. en 

 

Módosítás  56 

Ivan Jakovčić 

 

Véleménytervezet 

4 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

4. hangsúlyozza, hogy a gyógyszert 

szabadalmaztató vállalatok kutatási és 

fejlesztési költségeinek, valamint az Unió-

szerte a gyógyszerekért fizetett tényleges 

árak átláthatósága nélkül lehetetlen 

párbeszédet folytatni a méltányos 

gyógyszerárakról; emlékeztet a Bizottság 

kötelezettségvállalására a TTIP-ről 

folytatott tárgyalásokra vonatkozó uniós 

álláspontok és konkrét jogi javaslatok, 

valamint a tárgyalások szövegének 

nagyobb átláthatósága iránt; 

4. hangsúlyozza, hogy a gyógyszert 

szabadalmaztató vállalatok átlátható 

kutatási és fejlesztési költségein, valamint 

az Unió-szerte a gyógyszerekért fizetett 

tényleges árakon alapuló információk 

nélkül továbbra is lehetetlen párbeszédet 

folytatni vagy következtetéseket levonni a 

méltányos gyógyszerárakról; emlékeztet a 

Bizottság kötelezettségvállalására a TTIP-

ről folytatott tárgyalásokra vonatkozó 

uniós álláspontok és konkrét jogi 

javaslatok, valamint a tárgyalások 

szövegének nagyobb átláthatósága iránt; 

Or. hr 

Módosítás  57 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 
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Véleménytervezet 

4 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

4. hangsúlyozza, hogy a gyógyszert 

szabadalmaztató vállalatok kutatási és 

fejlesztési költségeinek, valamint az Unió-

szerte a gyógyszerekért fizetett tényleges 

árak átláthatósága nélkül lehetetlen 

párbeszédet folytatni a méltányos 

gyógyszerárakról; emlékeztet a Bizottság 

kötelezettségvállalására a TTIP-ről 

folytatott tárgyalásokra vonatkozó uniós 

álláspontok és konkrét jogi javaslatok, 

valamint a tárgyalások szövegének 

nagyobb átláthatósága iránt; 

4. hangsúlyozza, hogy a gyógyszert 

szabadalmaztató vállalatok kutatási és 

fejlesztési költségeinek, valamint az Unió-

szerte a gyógyszerekért fizetett tényleges 

árak átláthatósága nélkül lehetetlen 

párbeszédet folytatni a méltányos 

gyógyszerárakról; emlékeztet a Bizottság 

kötelezettségvállalására a jelentősebb 

kereskedelmi megállapodásokra 
vonatkozó uniós álláspontok és konkrét 

jogi javaslatok, valamint a tárgyalások 

szövegének nagyobb átláthatósága iránt; a 

biogyógyászati kutatás-fejlesztés terén 

megvalósuló szétválasztás maga után 

vonja, hogy a kutatási és fejlesztési 

költségek elszakadnak a gyógyszerek 

végső árától, ami a fejlődő világon belül 

széles körben elősegíti a gyógyszerekhez 

való hozzáférést és a generikus 

gyógyszerek gyártását; e tekintetben az 

olyan eszközök erősítését szorgalmazza, 

mint a nyílt hozzáférésű gyógyászati 

kutatásokkal kapcsolatos árképzési 

ösztönzők, a közösen használt 

szabadalmak, a társadalmi 

felelősségvállaláshoz kapcsolódó 

engedélyek, a közérdekű megtérülés 

biztosítása érdekében az állami kutatások 

magántársaságok általi felhasználására és 

kiaknázására vonatkozó szigorú feltételek 

bevezetése, a közpénzekből megvalósított 

és finanszírozott tudományos 

kutatásokhoz való nyílt hozzáférés, 

valamint a kísérletek eredményeinek 

átláthatósága; 

Or. en 

 

Módosítás  58 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Véleménytervezet 

4 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

4. hangsúlyozza, hogy a gyógyszert 

szabadalmaztató vállalatok kutatási és 

fejlesztési költségeinek, valamint az Unió-

szerte a gyógyszerekért fizetett tényleges 

árak átláthatósága nélkül lehetetlen 

párbeszédet folytatni a méltányos 

gyógyszerárakról; emlékeztet a Bizottság 

kötelezettségvállalására a TTIP-ről 

folytatott tárgyalásokra vonatkozó uniós 

álláspontok és konkrét jogi javaslatok, 

valamint a tárgyalások szövegének 

nagyobb átláthatósága iránt; 

4. hangsúlyozza, hogy a gyógyszert 

szabadalmaztató vállalatok kutatási és 

fejlesztési költségeinek, valamint az Unió-

szerte a gyógyszerekért fizetett tényleges 

árak átláthatósága nélkül lehetetlen 

párbeszédet folytatni a méltányos 

gyógyszerárakról; hangsúlyozza továbbá, 

hogy a klinikai kísérletek eredményeit a 

kutatók és a nyilvánosság számára 

elérhetővé kell tenni; emlékeztet a 

Bizottság kötelezettségvállalására a TTIP-

ről folytatott tárgyalásokra vonatkozó 

uniós álláspontok és konkrét jogi 

javaslatok, valamint a tárgyalások 

szövegének nagyobb átláthatósága iránt; 

Or. en 

 

Módosítás  59 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Véleménytervezet 

4 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

4. hangsúlyozza, hogy a gyógyszert 

szabadalmaztató vállalatok kutatási és 

fejlesztési költségeinek, valamint az Unió-

szerte a gyógyszerekért fizetett tényleges 

árak átláthatósága nélkül lehetetlen 

párbeszédet folytatni a méltányos 

gyógyszerárakról; emlékeztet a Bizottság 

kötelezettségvállalására a TTIP-ről 

folytatott tárgyalásokra vonatkozó uniós 

álláspontok és konkrét jogi javaslatok, 

valamint a tárgyalások szövegének 

nagyobb átláthatósága iránt; 

4. hangsúlyozza, hogy a gyógyszert 

szabadalmaztató vállalatok kutatási és 

fejlesztési költségeinek, valamint az Unió-

szerte a gyógyszerekért fizetett tényleges 

árak átláthatósága nélkül lehetetlen 

párbeszédet folytatni a méltányos 

gyógyszerárakról; emlékeztet a Bizottság 

kötelezettségvállalására a TTIP-ről 

folytatott tárgyalásokra vonatkozó uniós 

álláspontok és konkrét jogi javaslatok, 

valamint a tárgyalások szövegének 

átláthatósága iránt; 

Or. en 

 



 

AM\1103974HU.docx 37/50 PE589.201v01-00 

 HU 

Módosítás  60 

Eleni Theocharous 

 

Véleménytervezet 

4 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 4a. hangsúlyozza, hogy a 

szegénységgel összefüggő és elhanyagolt 

betegségeket illetően kutatás-fejlesztési 

beruházásokra van szükség annak 

érdekében, hogy mindenki számára 

biztosítsák a megfizethető, biztonságos és 

hatásos gyógyszereket és oltóanyagokat; 

Or. en 

 

Módosítás  61 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Véleménytervezet 

4 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 4a. úgy véli, hogy a TTIP a fejlődő 

országok érdekeit veszélyeztetheti abban 

az esetben, ha az úttörő jelleggel arra 

irányuló erőfeszítést tartalmaz, hogy 

megerősítsék és kiterjesszék a többoldalú 

szabályokat (WTO-plusz) vagy olyan 

globális normákat és előírásokat 

vezessenek be, amelyek világszerte más 

kereskedelmi megállapodásokra is 

vonatkozni fognak; különösképpen 

aggodalommal állapítja meg, hogy a TTIP 

többek között új lehetőségeket kínálhat a 

gyógyszeripar számára, hogy a szellemi 

tulajdont illetően további védelmet 

kérjenek, valamint meghosszabbítsák a 

termékeikre vonatkozó piaci 

kizárólagosság időtartamát; 

hangsúlyozza, hogy egy ilyen lépés 

különösen aggasztó lenne a fejlődő 

országok számára, mivel hosszabb 
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monopóliumokat, kevesebb generikus 

versenyt és árpolitikai korlátozást vonna 

maga után, és így megkárosítaná a fejlődő 

országok közegészségügyi rendszerét; 

Or. en 

 

Módosítás  62 

Patrizia Toia 

 

Véleménytervezet 

4 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 4a. hangsúlyozza, hogy az állami 

beruházások kulcsfontosságú szerepet 

játszanak a kutatás-fejlesztésben, továbbá 

kiemeli, hogy fontos végrehajtani olyan 

intézkedéseket, amelyek az uniós 

finanszírozású gyógyászati kutatás-

fejlesztésnél biztosítják a beruházások 

közegészségügyi megtérülését, ideértve a 

kutatás-fejlesztés állami 

finanszírozásához kapcsolódó olyan 

feltételek megteremtését, amelyek 

biztosítják, hogy a biogyógyászati kutatás 

megfelelő és megfizethető gyógyszereket 

eredményez; 

Or. en 

 

Módosítás  63 

Eleni Theocharous 

 

Véleménytervezet 

4 b bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 4b. pénzügyi hozzájárulást szorgalmaz 

a WHO közegészségügyre, innovációra és 

szellemi tulajdonra vonatkozó globális 

stratégiájához és cselekvési tervéhez 

hasonló globális kezdeményezések 
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tekintetében, amelyek célja, hogy a 

gyógyszerek szállítása, kapacitásbővítés és 

több szereplő által finanszírozott 

kezdeményezések révén mérsékeljék a 

hozzáférési problémákat; 

Or. en 

 

Módosítás  64 

Patrizia Toia 

 

Véleménytervezet 

4 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 4a. hangsúlyozza, hogy fokozott 

átláthatóságra és tájékoztatásra van 

szükség annak kapcsán, hogy miként 

kerülnek befektetésre az új gyógyszerek 

kifejlesztésére szánt uniós pénzeszközök; 

Or. it 

Módosítás  65 

Cristian Dan Preda 

 

Véleménytervezet 

5 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

5. sürgeti a többszintű árakról szóló 

uniós rendelet jelenleg zajló felülvizsgálata 

által kínált lehetőség kihasználását annak 

visszavonására, hacsak nem lehet úgy 

módosítani, szoros együttműködésben a 

Bizottság Nemzetközi Együttműködési és 

Fejlesztési, illetve Egészségügyi és 

Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságaival, 

hogy támogassa mindazon intézkedéseket, 

amelyek az országok rendelkezésére 

állnak a gyógyszerekhez való megfizethető 

hozzájutás biztosítása érdekében. 

5. tudomásul veszi, hogy a többszintű 

árakról szóló uniós rendelet REFIT 

kertében történő felülvizsgálata során arra 

a következtetésre jutottak, hogy ez a 

jogszabály az átfogó uniós stratégiával 

összefüggésben még mindig fontos 

szerepet játszik a nagyratörő globális 

egészségpolitikai terv előmozdításában és 

a szegény országokon belül a 

gyógyszerekhez való hozzáférés 

javításában; hangsúlyozza, hogy a fejlődő 

országokban az alacsonyabb árak 

elősegítése tekintetében a többszintű 

árakról szóló uniós rendelet továbbra is 
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értékes eszközt jelent; 

Or. en 

 

Módosítás  66 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Véleménytervezet 

5 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

5. sürgeti a többszintű árakról szóló 

uniós rendelet jelenleg zajló felülvizsgálata 

által kínált lehetőség kihasználását annak 

visszavonására, hacsak nem lehet úgy 

módosítani, szoros együttműködésben a 

Bizottság Nemzetközi Együttműködési és 

Fejlesztési, illetve Egészségügyi és 

Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságaival, 

hogy támogassa mindazon intézkedéseket, 

amelyek az országok rendelkezésére 

állnak a gyógyszerekhez való megfizethető 

hozzájutás biztosítása érdekében. 

5. sürgeti a többszintű árakról szóló 

uniós rendelet jelenleg zajló felülvizsgálata 

által kínált lehetőség kihasználását annak 

érdekében, hogy szélesebb körű és 

átlátható párbeszédet indítsanak az 

árképzési szabályozásról és stratégiákról, 

ami javítja a megfizethető gyógyszerekhez 

való hozzájutást; 

Or. en 

 

Módosítás  67 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Véleménytervezet 

5 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

5. sürgeti a többszintű árakról szóló 

uniós rendelet jelenleg zajló 

felülvizsgálata által kínált lehetőség 

kihasználását annak visszavonására, 

hacsak nem lehet úgy módosítani, szoros 

együttműködésben a Bizottság Nemzetközi 

Együttműködési és Fejlesztési, illetve 

Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági 

Főigazgatóságaival, hogy támogassa 

mindazon intézkedéseket, amelyek az 

5. üdvözli a többszintű árakról szóló 

uniós rendeletnek a Bizottság Nemzetközi 

Együttműködési és Fejlesztési, illetve 

Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági 

Főigazgatóságaival szoros 

együttműködésben végzett, jelenleg is 

zajló felülvizsgálatát, amelynek célja a 

megfizethető gyógyszerekhez való 

hozzájutás jobb biztosítása. 
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országok rendelkezésére állnak a 

gyógyszerekhez való megfizethető 

hozzájutás biztosítása érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  68 

Maurice Ponga 

 

Véleménytervezet 

2 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

5. sürgeti a többszintű árakról szóló 

uniós rendelet jelenleg zajló felülvizsgálata 

által kínált lehetőség kihasználását annak 

visszavonására, hacsak nem lehet úgy 

módosítani, szoros együttműködésben a 

Bizottság Nemzetközi Együttműködési és 

Fejlesztési, illetve Egészségügyi és 

Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságaival, 

hogy támogassa mindazon intézkedéseket, 

amelyek az országok rendelkezésére állnak 

a gyógyszerekhez való megfizethető 

hozzájutás biztosítása érdekében. 

5. sürgeti a többszintű árakról szóló 

uniós rendelet jelenleg zajló felülvizsgálata 

által kínált lehetőség kihasználását és 

annak megvizsgálását, hogy szükség van-e 

a rendelet felülvizsgálatára, szoros 

együttműködésben a Bizottság Nemzetközi 

Együttműködési és Fejlesztési, illetve 

Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági 

Főigazgatóságaival, hogy támogassa 

mindazon intézkedéseket, amelyek az 

országok rendelkezésére állnak, és lehetővé 

teszik a gyógyszerekhez való megfizethető 

hozzájutás biztosítását. 

Or. fr 

 

Módosítás  69 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Véleménytervezet 

5 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

5. sürgeti a többszintű árakról szóló 

uniós rendelet jelenleg zajló felülvizsgálata 

által kínált lehetőség kihasználását annak 

visszavonására, hacsak nem lehet úgy 

módosítani, szoros együttműködésben a 

Bizottság Nemzetközi Együttműködési és 

5. emlékeztet arra, hogy a többszintű 

árak nem feltétlenül vezetnek 

„megfizethetőséghez”; fordítva azonban a 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelentős 

generikus verseny és technológiatranszfer 

alacsonyabb árakat eredményez; sürgeti a 
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Fejlesztési, illetve Egészségügyi és 

Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságaival, 

hogy támogassa mindazon intézkedéseket, 

amelyek az országok rendelkezésére állnak 

a gyógyszerekhez való megfizethető 

hozzájutás biztosítása érdekében. 

többszintű árakról szóló uniós rendelet 

jelenleg zajló felülvizsgálata által kínált 

lehetőség kihasználását annak 

visszavonására, hacsak nem lehet úgy 

módosítani, szoros együttműködésben a 

Bizottság Nemzetközi Együttműködési és 

Fejlesztési, illetve Egészségügyi és 

Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságaival, 

hogy támogassa mindazon intézkedéseket, 

amelyek az országok rendelkezésére állnak 

a gyógyszerekhez való megfizethető 

hozzájutás biztosítása érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás  70 

Ignazio Corrao 

 

Véleménytervezet 

5 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

5. sürgeti a többszintű árakról szóló 

uniós rendelet jelenleg zajló felülvizsgálata 

által kínált lehetőség kihasználását annak 

visszavonására, hacsak nem lehet úgy 

módosítani, szoros együttműködésben a 

Bizottság Nemzetközi Együttműködési és 

Fejlesztési, illetve Egészségügyi és 

Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságaival, 

hogy támogassa mindazon intézkedéseket, 

amelyek az országok rendelkezésére állnak 

a gyógyszerekhez való megfizethető 

hozzájutás biztosítása érdekében. 

5. sürgeti a többszintű árakról szóló 

uniós rendelet jelenleg zajló felülvizsgálata 

által kínált lehetőség kihasználását annak 

visszavonására, hacsak nem lehet úgy 

módosítani, szoros együttműködésben és 

átlátható párbeszédet folytatva a Bizottság 

Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési, 

illetve Egészségügyi és 

Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságaival, 

hogy támogassa mindazon intézkedéseket, 

amelyek az országok rendelkezésére állnak 

a gyógyszerekhez való megfizethető 

hozzájutás biztosítása érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  71 

Ignazio Corrao 

 

Véleménytervezet 

5 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás 

5. sürgeti a többszintű árakról szóló 

uniós rendelet jelenleg zajló felülvizsgálata 

által kínált lehetőség kihasználását annak 

visszavonására, hacsak nem lehet úgy 

módosítani, szoros együttműködésben a 

Bizottság Nemzetközi Együttműködési és 

Fejlesztési, illetve Egészségügyi és 

Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságaival, 

hogy támogassa mindazon intézkedéseket, 

amelyek az országok rendelkezésére állnak 

a gyógyszerekhez való megfizethető 

hozzájutás biztosítása érdekében. 

5. sürgeti a többszintű árakról szóló 

uniós rendelet jelenleg zajló felülvizsgálata 

által kínált lehetőség kihasználását annak 

visszavonására, hacsak nem lehet úgy 

módosítani, szoros együttműködésben a 

Bizottság Nemzetközi Együttműködési és 

Fejlesztési, illetve Egészségügyi és 

Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságaival, 

hogy támogassa mindazon intézkedéseket, 

amelyek az országok rendelkezésére állnak 

a minőségellenőrzött gyógyszerekhez való 

megfizethető hozzájutás biztosítása 

érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  72 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Véleménytervezet 

5 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 5a. kiemeli, hogy a fejlődő 

országokban az elérhetőség, a 

hozzáférhetőség, a megfizethetőség, a 

kulturális, vallási vagy társadalmi 

megkülönböztetésből fakadó 

elfogadhatóság, valamint a rossz 

minőségű egészségügyi létesítmények 

miatt a nők és a gyermekek a felnőtt 

férfiakhoz képest kevésbé férnek hozzá a 

gyógyszerekhez; 

Or. en 

 

Módosítás  73 

Beatrix von Storch 

 

Véleménytervezet 

5 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás 

 5a. az Unió segítségnyújtás révén 

biztosítja, hogy a nők méltóságát és az 

anyák egészségügyi ellátását ne 

veszélyeztesse semmilyen olyan 

beavatkozás, amely hátrányosan érintené 

a szülés előtti és/vagy utáni ellátást; 

Or. en 

 

Módosítás  74 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Véleménytervezet 

5 b bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 5b. figyelmeztet arra, hogy az elmúlt 

évtizedekben világszerte, de különösen a 

trópusi és szubtrópusi fejlődő 

országokban drámain megnőtt a dengue-

láz előfordulása, és mivel nem áll 

rendelkezésre megfelelő gyógyszeres 

kezelés a dengue-láz tüneteinek 

csökkentésére, a helyzet tovább fog 

romlani, pedig a korai felismerés és a 

megfelelő gyógyszeres kezelés 1% alá 

csökkenti a halálozási arányt; 

Or. en 

 

Módosítás  75 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Véleménytervezet 

5 c bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 5c. az állami és magánszektor által 

közösen koordinált gyorsreagálású 

nemzetközi szükséghelyzeti egység 
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létrehozását sürgeti annak érdekében, 

hogy a fejlődő országokban azonnal 

megfelelő gyógyszerekkel láthassák el 

azokat a betegeket, akik vírusos vagy 

bakteriális járványos betegségben 

szenvednek; 

Or. en 

 

Módosítás  76 

Cristian Dan Preda 

 

Véleménytervezet 

5 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 5a. sürgeti az Uniót, hogy nagyobb 

mértékben támogassa a gyógyszerekhez 

való hozzáférés fejlődő országokon belüli 

előmozdítását célzó világméretű 

programokat, akár az Egészségügyi 

Világszervezeten, akár köz- és 

magánszféra közötti partnerségeken, 

például az AIDS, a tuberkulózis és a 

malária elleni küzdelmet célzó globális 

alapon vagy az Oltóanyag- és Védőoltási 

Világszövetségen keresztül, amelyek 

közreműködtek az egészségügyi célok 

előmozdításában és a gyógyszerekhez való 

hozzáférés nagyfokú javításában; ebből a 

szempontból üdvözli, hogy a közelmúltban 

jóváhagyták az Unió Globális Alaphoz 

való hozzájárulásának növelését; 

Or. en 

 

Módosítás  77 

Patrizia Toia 

 

Véleménytervezet 

5 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás 

 5a. úgy véli, hogy a tuberkulózis a 

világ első számú halálos fertőző 

betegségévé vált, és e betegség 

legveszélyesebb formája a multirezisztens 

tuberkulózis, hangsúlyozza, hogy fontos 

foglalkozni az antimikrobiális rezisztencia 

tekintetében kialakulóban lévő válsággal, 

ideértve a tuberkulózist érintő új 

oltóanyagokkal, diagnosztikai eszközökkel 

és kezelési módokkal kapcsolatos kutatás 

és fejlesztés finanszírozását is, 

ugyanakkor gondoskodni kell az ezekhez 

való fenntartható és megfizethető 

hozzáférésről, biztosítva, hogy senkiről 

sem feledkeznek meg; 

Or. en 

 

Módosítás  78 

Charles Goerens 

 

Véleménytervezet 

5 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 5a. emlékeztet arra, hogy az Európai 

Parlament minden polgár számára 

elismeri az ellátáshoz való jogot, és 

hangsúlyozza, hogy az Európai Unió és 

tagállamai felelőssége az, hogy kielégítsék 

a ritka betegségekben szenvedő vagy olyan 

térségekben élő betegek szükségleteit, 

amelyekben a szegénység rendkívüli 

módon megnehezíti a gyógyszerekhez való 

hozzájutást; felszólítja ENVI és DEVE 

parlamenti bizottságait, hogy készítsenek 

jelentést erről a problémakörről; 

Or. fr 

 



 

AM\1103974HU.docx 47/50 PE589.201v01-00 

 HU 

Módosítás  79 

Ignazio Corrao 

 

Véleménytervezet 

5 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 5a. felhívja a Bizottságot, hogy a 

kutatási finanszírozás terén valósítsa meg 

a szétválasztás elvét, azaz válassza külön a 

kutatás-fejlesztési (K+F) költségeket a 

termékek végső árától, valamint hajtsa 

végre a WHO keretében az összes 

tagállam által elfogadott irányadó 

kutatás-fejlesztési elveket, mégpedig azt, 

hogy a kutatás-fejlesztést a 

szükségleteknek kell vezérelniük és 

biztosítani kell a megfizethetőséget, a 

hatékonyságot, az eredményességet és a 

méltányosságot; 

Or. en 

 

Módosítás  80 

Beatrix von Storch 

 

Véleménytervezet 

5 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 5a. amikor az Unió a gyógyszerekhez 

való hozzájutás javítására törekszik, 

minden érintett szereplőnek tiszteletben 

kell tartania az érintett népességcsoportok 

társadalmi, kulturális, politikai és vallási 

jellegzetességeit; a fejlesztési 

együttműködés sikeréhez fontos, hogy 

teljes mértékben tiszteletben tartsák a 

fejlődő országok kultúráját, valamint 

társadalmi és vallási jellegzetességeit; 

Or. fr 
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Módosítás  81 

Eleni Theocharous 

 

Véleménytervezet 

5 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 5a. sürgeti a Bizottságot mint a 

gyógyszerekhez és oltóanyagokhoz való 

hozzáféréssel foglalkozó globális 

egészségügyi szervezetek – többek között a 

WHO, a Globális Alap, az UNFPA – 

testületeinek tagját, hogy aktívan 

támogassa e szervezetek 

kezdeményezéseit, és nyújtson segítséget 

az ebbe az irányba mutató szakpolitikai 

menetrendek előmozdításához és 

ösztönzéséhez; 

Or. en 

 

Módosítás  82 

Beatrix von Storch 

 

Véleménytervezet 

5 b bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 5b. az EU megerősíti a gyógyszerekhez 

való hozzájutás társfinanszírozásának 

mint olyan segítő elvnek a jelentőségét, 

amely a támogatások kedvezményezettjeit 

nagyobb elszámoltathatóságra, valamint a 

fejlesztés hatékonyságához való 

hozzájárulásra motiválja, illetve az 

isztambuli alapelveknek megfelelően 

javítja az érdekelt felek közötti 

együttműködést; e tekintetben az uniós 

költségvetésből egy kedvezményezett 

számára egy naptári évben működési 

támogatásként nyújtott pénzügyi 

hozzájárulás nem haladhatja meg az adott 

kedvezményezett teljes éves 

költségvetésének 50%-át (a Nyílt Fórum 

Globális Közgyűlésén 2010. szeptember 
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28–30-án elfogadott isztambuli 

alapelvek); 

Or. en 

 

Módosítás  83 

Cristian Dan Preda 

 

Véleménytervezet 

5 b bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 5b. kiemeli, hogy a fejlődő 

országokban égető szükség van a 

gyógyszeripari kutatással és 

gyógyszergyártással kapcsolatos helyi 

kapacitás fejlesztésére; e kérdés innovatív 

megoldásának támogatását, például a 

fejlődő világban termékfejlesztési 

partnerségek és nyílt kutató- és 

gyártóközpontok létrehozását 

szorgalmazza; 

Or. en 

 

Módosítás  84 

Beatrix von Storch 

 

Véleménytervezet 

5 c bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 5c. a jogilag kötelező érvényű 

nemzetközi emberi jogi eszközök, az uniós 

vívmányok és az ezzel kapcsolatos uniós 

politikai hatáskörök tekintetében a 

gyógyszerekhez való hozzáférést illetően 

semmilyen hivatkozás nem értelmezhető 

úgy, ami jogi alapot teremtene az abortusz 

közvetlen vagy közvetett 

finanszírozásához; a kairói nemzetközi 

népesedési és fejlesztési konferencia 

szexuális és reproduktív egészségügyi 
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kérdésekben erőszak vagy kényszer 

alkalmazásának tilalmát kimondó külön 

megállapításainak (az ICPD 1994. 

október 18-i A/CONF.171/13. sz. 

jelentésének 7.24. bekezdése) végrehajtása 

során a gyógyszerekhez való hozzáférés 

javításához nem adható uniós támogatás 

olyan hatóság, szervezet vagy program 

kérésére, amely emberi jogi visszaéléseket 

– többek között kényszerabortuszt, a nők 

és a férfiak kényszersterilizációját, a 

magzat nemének meghatározását követő, 

születés előtti nemválasztást vagy 

csecsemőgyilkosságot – is magában 

foglaló fellépés irányításában vesz részt, 

illetve ilyen fellépést mozdít elő vagy 

támogat, különösen akkor, ha e fellépések 

elsődleges céljaik eléréséhez 

pszichológiai, társadalmi, gazdasági vagy 

jogi nyomást alkalmaznak; 

Or. en 

 


