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Pozmeňujúci návrh  1 

Maurice Ponga 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

1. pripomína, že v rámci cieľa 

udržateľného rozvoja č. 3 s deviatimi 

kvantitatívnymi a štyrmi kvalitatívnymi 

cieľmi sa jasne uvádza, že do roku 2030 

by mal mať každý počas celého života 

prístup k prostriedkom zabezpečujúcim 

kvalitné duševné a telesné zdravie; 

zdôrazňuje, že každý rok sa 100 miliónov 

ľudí ocitne v chudobe, pretože zdravotné 

náklady sú neúmerné ich príjmom, a že 

podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 

viac ako jedna tretina svetovej populácie, z 

toho viac ako polovica v Afrike, nemá 

prístup k liekom; 

1. pripomína program trvalo 

udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorý 

prijala OSN 25. septembra 2015, a jeho 

cieľ trvalo udržateľného rozvoja (SDG) 

č. 3, ktorým je „zabezpečiť zdravý život a 

podporovať blahobyt pre všetkých v 

každom veku“, ktorého cieľom 3b je 

„poskytnúť prístup k cenovo dostupným 

základným liekom a vakcínam“; 

zdôrazňuje, že podľa Svetovej 

zdravotníckej organizácie viac ako jedna 

tretina svetovej populácie, z toho viac ako 

polovica v Afrike, nemá prístup k liekom; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

1. pripomína, že v rámci cieľa 

udržateľného rozvoja č. 3 s deviatimi 

kvantitatívnymi a štyrmi kvalitatívnymi 

cieľmi sa jasne uvádza, že do roku 2030 by 

mal mať každý počas celého života prístup 

k prostriedkom zabezpečujúcim kvalitné 

duševné a telesné zdravie; zdôrazňuje, že 

každý rok sa 100 miliónov ľudí ocitne v 

chudobe, pretože zdravotné náklady sú 

neúmerné ich príjmom, a že podľa 

Svetovej zdravotníckej organizácie viac 

ako jedna tretina svetovej populácie, z toho 

viac ako polovica v Afrike, nemá prístup k 

1. pripomína, že najvyššia 

dosiahnuteľná úroveň zdravia je jedným 

zo základných práv každého človeka; 
pripomína, že v rámci cieľa udržateľného 

rozvoja č. 3 s deviatimi kvantitatívnymi a 

štyrmi kvalitatívnymi cieľmi sa jasne 

uvádza, že do roku 2030 by mal mať každý 

počas celého života prístup k prostriedkom 

zabezpečujúcim kvalitné duševné a telesné 

zdravie; zdôrazňuje, že každý rok sa 100 

miliónov ľudí ocitne v chudobe, pretože 

zdravotné náklady sú neúmerné ich 

príjmom, a že podľa Svetovej 
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liekom; zdravotníckej organizácie viac ako jedna 

tretina svetovej populácie, z toho viac ako 

polovica v Afrike, nemá prístup k liekom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

1. pripomína, že v rámci cieľa 

udržateľného rozvoja č. 3 s deviatimi 

kvantitatívnymi a štyrmi kvalitatívnymi 

cieľmi sa jasne uvádza, že do roku 2030 by 

mal mať každý počas celého života prístup 

k prostriedkom zabezpečujúcim kvalitné 

duševné a telesné zdravie; zdôrazňuje, že 

každý rok sa 100 miliónov ľudí ocitne v 

chudobe, pretože zdravotné náklady sú 

neúmerné ich príjmom, a že podľa 

Svetovej zdravotníckej organizácie viac 

ako jedna tretina svetovej populácie, z toho 

viac ako polovica v Afrike, nemá prístup k 

liekom; 

1. pripomína, že v rámci cieľa 

udržateľného rozvoja č. 3 s deviatimi 

kvantitatívnymi a štyrmi kvalitatívnymi 

cieľmi sa jasne uvádza, že do roku 2030 by 

mal mať každý počas celého života prístup 

k prostriedkom zabezpečujúcim kvalitné 

duševné a telesné zdravie, čo nie je možné 

dosiahnuť bez účinných a efektívnych 

investícií do nových zlepšených 

prevenčných, liečebných a diagnostických 

nástrojov; zdôrazňuje, že každý rok sa 100 

miliónov ľudí ocitne v chudobe, pretože 

zdravotné náklady sú neúmerné ich 

príjmom, a že podľa Svetovej 

zdravotníckej organizácie viac ako jedna 

tretina svetovej populácie, z toho viac ako 

polovica v Afrike, nemá prístup k liekom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

1. pripomína, že v rámci cieľa 

udržateľného rozvoja č. 3 s deviatimi 

kvantitatívnymi a štyrmi kvalitatívnymi 

1. pripomína, že v rámci cieľa 

udržateľného rozvoja č. 3 s deviatimi 

kvantitatívnymi a štyrmi kvalitatívnymi 
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cieľmi sa jasne uvádza, že do roku 2030 by 

mal mať každý počas celého života prístup 

k prostriedkom zabezpečujúcim kvalitné 

duševné a telesné zdravie; zdôrazňuje, že 

každý rok sa 100 miliónov ľudí ocitne v 

chudobe, pretože zdravotné náklady sú 

neúmerné ich príjmom, a že podľa 

Svetovej zdravotníckej organizácie viac 

ako jedna tretina svetovej populácie, z toho 

viac ako polovica v Afrike, nemá prístup k 

liekom; 

cieľmi sa jasne uvádza, že do roku 2030 by 

mal mať každý počas celého života prístup 

k prostriedkom zabezpečujúcim kvalitné 

duševné a telesné zdravie; zdôrazňuje, že 

každý rok sa 100 miliónov ľudí ocitne v 

chudobe, pretože zdravotné náklady sú 

neúmerné ich príjmom, a že podľa 

Svetovej zdravotníckej organizácie viac 

ako jedna tretina svetovej populácie, z toho 

viac ako polovica v Afrike, nemá prístup k 

bezpečným, účinným a cenovo dostupným 

liekom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Eleni Theocharous 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

1. pripomína, že v rámci cieľa 

udržateľného rozvoja č. 3 s deviatimi 

kvantitatívnymi a štyrmi kvalitatívnymi 

cieľmi sa jasne uvádza, že do roku 2030 by 

mal mať každý počas celého života prístup 

k prostriedkom zabezpečujúcim kvalitné 

duševné a telesné zdravie; zdôrazňuje, že 

každý rok sa 100 miliónov ľudí ocitne v 

chudobe, pretože zdravotné náklady sú 

neúmerné ich príjmom, a že podľa 

Svetovej zdravotníckej organizácie viac 

ako jedna tretina svetovej populácie, z toho 

viac ako polovica v Afrike, nemá prístup k 

liekom; 

1. pripomína, že v rámci cieľa 

udržateľného rozvoja č. 3 s deviatimi 

kvantitatívnymi a štyrmi kvalitatívnymi 

cieľmi sa jasne uvádza, že do roku 2030 by 

mal mať každý počas celého života prístup 

k prostriedkom zabezpečujúcim kvalitné 

duševné a telesné zdravie; zdôrazňuje, že 

každý rok sa 100 miliónov ľudí ocitne v 

chudobe, pretože zdravotné náklady sú 

neúmerné ich príjmom, a že podľa 

Svetovej zdravotníckej organizácie viac 

ako jedna tretina svetovej populácie, z toho 

viac ako polovica v Afrike, nemá prístup k 

liekom; v dôsledku nerovností, akými sú 

nižšia úroveň vzdelania a nižší príjem, 

a z dôvodu obmedzeného prístupu k 

informáciám, obmedzenej infraštruktúry 

a obmedzenej dosiahnuteľnosti 

prístupových bodov vo vidieckych 

oblastiach, spolu s nedostatkom 

diagnostiky; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

1. pripomína, že v rámci cieľa 

udržateľného rozvoja č. 3 s deviatimi 

kvantitatívnymi a štyrmi kvalitatívnymi 

cieľmi sa jasne uvádza, že do roku 2030 by 

mal mať každý počas celého života prístup 

k prostriedkom zabezpečujúcim kvalitné 

duševné a telesné zdravie; zdôrazňuje, že 

každý rok sa 100 miliónov ľudí ocitne v 

chudobe, pretože zdravotné náklady sú 

neúmerné ich príjmom, a že podľa 

Svetovej zdravotníckej organizácie viac 

ako jedna tretina svetovej populácie, z toho 

viac ako polovica v Afrike, nemá prístup k 

liekom; 

1. pripomína, že v rámci cieľa 

udržateľného rozvoja č. 3 s deviatimi 

kvantitatívnymi a štyrmi kvalitatívnymi 

cieľmi sa jasne uvádza, že do roku 2030 by 

mal mať každý počas celého života prístup 

k prostriedkom zabezpečujúcim kvalitné 

duševné a telesné zdravie; zdôrazňuje, že 

každý rok sa 100 miliónov ľudí ocitne v 

chudobe, pretože zdravotné náklady sú 

neúmerné ich príjmom, a že podľa 

Svetovej zdravotníckej organizácie viac 

ako jedna tretina svetovej populácie, z toho 

viac ako polovica v Afrike, nemá prístup k 

liekom, pričom rastúci počet chorých ľudí 

v rozvojových krajinách, najmä v strednej 

a južnej Amerike, sa domáha zdravotných 

práv súdnou cestou; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Notis Marias 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

1. pripomína, že v rámci cieľa 

udržateľného rozvoja č. 3 s deviatimi 

kvantitatívnymi a štyrmi kvalitatívnymi 

cieľmi sa jasne uvádza, že do roku 2030 by 

mal mať každý počas celého života prístup 

k prostriedkom zabezpečujúcim kvalitné 

duševné a telesné zdravie; zdôrazňuje, že 

každý rok sa 100 miliónov ľudí ocitne v 

1. pripomína, že v rámci cieľa 

udržateľného rozvoja č. 3 s deviatimi 

kvantitatívnymi a štyrmi kvalitatívnymi 

cieľmi sa jasne uvádza, že do roku 2030 by 

mal mať každý počas celého života prístup 

k prostriedkom zabezpečujúcim kvalitné 

duševné a telesné zdravie; zdôrazňuje, že 

každý rok sa 100 miliónov ľudí ocitne v 
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chudobe, pretože zdravotné náklady sú 

neúmerné ich príjmom, a že podľa 

Svetovej zdravotníckej organizácie viac 

ako jedna tretina svetovej populácie, z toho 

viac ako polovica v Afrike, nemá prístup k 

liekom; 

chudobe, pretože zdravotné náklady sú 

neúmerné ich príjmom, a že podľa 

Svetovej zdravotníckej organizácie viac 

ako jedna tretina svetovej populácie, z toho 

viac ako polovica v Afrike, nemá prístup k 

liekom; žiada preto, aby sa lieky odteraz 

považovali za verejný statok, a nie za 

komoditu; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 1a. uznáva, že vývoj liekov a lekársky 

výskum je podnikaním s miliardovými 

tržbami, z čoho vyplýva zložitosť 

poskytovania ľahkého prístupu k liekom 

pre rozvojové krajiny, ktorá si vyžaduje 

potrebu náležitých vnútroštátnych 

a medzinárodných právnych predpisov 

s cieľom odstrániť prekážky pre rozvojové 

krajiny pri prístupe k liekom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 1a. so znepokojením konštatuje, že 

podľa WHO vo väčšine krajín s nízkymi a 

strednými príjmami neexistuje silný a 

robustný inštitucionálny rámec na 

zmiernenie vysokých cien patentovaných 
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farmaceutických výrobkov; zdôrazňuje, že 

ľudské právo na zdravie vrátane prístupu 

k liekom a zdravotníckym technológiám, 

je nadradené právam duševného 

vlastníctva; pripomína, že v súlade s SDG 

3 majú vlády povinnosť rozvíjať 

všeobecne dostupnú zdravotnú 

starostlivosť a zabezpečiť, aby všetci 

ľudia mali spravodlivý a cenovo dostupný 

prístup k liekom a zdravotníckym 

technológiám; domnieva sa najmä, že 

všetky vlády majú povinnosť: i) 

investovať verejné zdroje do základného 

výskumu a medicínskeho VaV; ii) 

vypracovať normy a systémy, ktoré 

uprednostňujú VaV smerovaný na 

zdravotné potreby pacientov; iii) 

podporovať transparentnosť a 

koordináciu úsilia vo VaV; iv) zabezpečiť 

cenovú dostupnosť a prístup k liekom; 

v) a vytvoriť potrebné právne nástroje na 

monitorovanie a branie na zodpovednosť 

farmaceutických podnikov vzhľadom na 

ich zodpovednosť v oblasti ľudských práv 

a prístupu k liekom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Beatrix von Storch 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 1a. poukazuje na to, že rozvojová 

pomoc vrátane prístupu k liekom by mala 

vždy zahŕňať pomoc príjemcom, aby si 

vedeli pomôcť sami, a že obyvatelia 

rozvojových krajín musia mať perspektívu 

viesť dôstojný život na mieste, odkiaľ 

pochádzajú; poukazuje na to, že problémy 

v týchto krajinách sa nevyriešia 

emigráciou ľudí do Európy preto, že 

nemajú primeraný prístup k liekom; žiada 

preto, aby sa uprednostňovali opatrenia, 
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ktoré dokážu súkromné spoločnosti 

v dotknutých krajinách podporovať 

prostredníctvom investícií, ako aj 

z hľadiska organizácie; preto vyzýva na 

podporu v rámci podpory prístupu 

k liekom tých projektov, ktoré budú 

prijímajúce krajiny alebo spoločnosti so 

sídlom tamtiež môcť vykonávať nezávisle, 

bez cudzej pomoci, po skončení obdobia 

projektovej podpory; 

Or. de 

Pozmeňujúci návrh  11 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 1a. zdôrazňuje, že medzi prekážky 

brániace v prístupe k liekom 

v rozvojových krajinách patria 

nedostatočná infraštruktúra, nekvalitné 

lieky (ktoré sú škodlivé a podporujú 

rezistenciu voči liekom), nedostatočné 

zdroje, slabé farmaceutické politiky, zle 

riadené dodávateľské reťazce, nedostatok 

vyškolených zdravotníckych pracovníkov, 

ceny a obmedzený prístup k systémom 

sociálneho zabezpečenia; preto 

zdôrazňuje, že otázka prístupu k liekom 

v rozvojových krajinách sa musí vnímať v 

širšom kontexte, a naliehavo vyzýva EÚ, 

aby zintenzívnila úsilie o zlepšenie 

schopností krajín a pomohla im 

vypracovať funkčné systémy 

zdravotníctva, ktoré budú zamerané na 

zlepšenie prístupu k starostlivosti, najmä 

pre zraniteľné komunity; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens 
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Návrh stanoviska 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 1a. poznamenáva, že v článku 25 

Všeobecnej deklarácie ľudských práv sa 

uznáva právo každého jednotlivca na 

„životnú úroveň primeranú zdraviu a 

blahobytu jeho i jeho rodiny“, a že v 

ústave Svetovej zdravotníckej organizácie 

(WHO) sa uvádza, že dosiahnutie 

najvyššej možnej úrovne zdravia je 

jedným zo základných práv každého 

človeka bez rozdielu rasy, náboženstva, 

politického presvedčenia, hospodárskej 

alebo sociálnej situácie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Patrizia Toia 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 1a. pripomína, že základným právom 

každého človeka je čo najlepší zdravotný 

stav; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 1a. pripomína, že vysoká úroveň 

ochrany ľudského zdravia by mala byť 
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zaistená vo vymedzení a vykonávaní 

všetkých politík a činností Únie podľa 

článku 168 ZFEÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Louis Michel 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 1a. zdôrazňuje potrebu boja proti 

falšovaným a nekvalitným liekom, ktoré 

sa nachádzajú predovšetkým v 

rozvojových krajinách; zdôrazňuje, že 

takéto lieky predstavujú zločin proti 

ľudskej bezpečnosti; zdôrazňuje priamu 

súvislosť medzi falšovaním a 

organizovanou trestnou činnosťou 

uľahčujúcou pranie špinavých peňazí 

a financovanie nebezpečných sietí; vyzýva 

farmaceutické skupiny k účasti na 

diskusii o týchto problémoch; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Eleni Theocharous 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 1a. pripomína, že cieľom by malo byť 

dosiahnutie ľudí, ktorí potrebujú 

zdravotnú starostlivosť, keď ju potrebujú 

a na mieste, kde ju potrebujú, pričom 

uznáva, že dostupnosť liekov, ako aj 

všetky prvky systémov zdravotnej 

starostlivosti, postihujú konflikty a 

núdzové situácie, keď sa systémy na 
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núdzovú reakciu považujú za potrebné na 

účinnú prevenciu a/alebo reakciu na 

možnú epidémiu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 1a. zdôrazňuje význam vypracovania 

komplexnej politiky prístupu k liekom, 

ktorou sa zabezpečí, aby všetky politiky 

EÚ (globálne verejné zdravie, rozvoj, 

výskum a obchod) boli konzistentné s 

prístupom k cenovo dostupným liekom pre 

občanov v EÚ a v krajinách s nízkym a 

stredným príjmom, a boli k nemu 

prínosné; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Beatrix von Storch 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 1a. domnieva sa, že pri zlepšovaní 

prístupu k liekom v krajinách AKT by 

úniová pomoc mala rešpektovať 

vyhlásenie z 21. zasadnutia 

parlamentného zhromaždenia AKT 

(A(2010) 21584 z 20. októbra 2010); 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  19 

Eleni Theocharous 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 1b. zdôrazňuje, že budovanie systémov 

dohľadu a dodávky na všetkých 

úrovniach – od miestnej cez okresnú, 

krajskú a celoštátnu úroveň, s podporou 

kvalitných laboratórnych služieb a silných 

logistických systémov, môže zreálniť 

prístup k liekom; hoci prevod zdravotných 

technológií (prostredníctvom licenčných 

dohôd, poskytovania informácií, know-

how a zručností, po technické materiály a 

vybavenie) do rozvojových krajín môže 

krajinám prijímajúcim pomôcť vyrábať 

výrobok na miestnej úrovni a môže mať 

za následok lepší prístup k výrobku a 

zlepšené zdravie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 1b. pripomína, že cieľ udržateľného 

rozvoja 3.b žiada všetky krajiny, aby 

podporovali výskum a vývoj vakcín a 

liekov na prenosné a neprenosné choroby, 

ktoré postihujú predovšetkým rozvojové 

krajiny, a aby poskytli prístup k cenovo 

dostupným základným liekom a 

vakcínam; vyzýva inštitúcie EÚ a členské 

štáty, aby sa prioritne venovali týmto 

otázkam; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  21 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 1b. zastáva názor, že dosiahnutie 

efektívneho poskytovania liekov v 

rozvojových krajinách je stále 

nevyriešeným problémom; domnieva sa, 

že lieky na záchranu života nie sú len 

bežným spotrebným tovarom, a preto by 

nemali byť regulované ako také; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Louis Michel 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 1b. zdôrazňuje, že investície do 

zdravotníctva sú dôležitou hnacou silou 

hospodárskeho rozvoja a kľúčovým 

faktorom sociálnej súdržnosti; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 c (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 1c. poznamenáva, že súčasný systém 

biomedicínskeho VaV založený na 
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monopoloch duševného vlastníctva 

dokazateľne nezabezpečil dostupnosť 

liekov na záchranu života v rozvojových 

krajinách, a že EÚ nedosiahla dostatočnú 

návratnosť verejných investícií do 

biomedicínskeho VaV, pokiaľ ide o 

výsledky výskumu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 d (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 1d. žiada reštrukturalizovať náš 

systém biomedicínskeho VaV tak, aby 

dokázal vyvinúť účinné politiky prístupu 

k liekom, v rámci rozvojovej politiky EÚ, 

ktorý by efektívne poskytoval lieky na 

záchranu života miliónom ľudí 

v rozvojovom svete, ktorí k nim 

v súčasnosti nemajú prístup; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 e (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 1e. pripomína, že najmenej rozvinuté 

krajiny sú najviac postihnuté chorobami 

súvisiacimi s chudobou, najmä 

HIV/AIDS, maláriou, tuberkulózou, 

ochoreniami pohlavných orgánov 

a infekčnými a kožnými chorobami; 

Or. en 



 

PE589.201v01-00 16/46 AM\1103974SK.docx 

SK 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 1 f (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 1f. domnieva sa, že nedostatočný 

prístup k zdravotnej starostlivosti je 

dôsledkom problému s prístupom 

k starostlivosti (chýbajúce zariadenia a 

zdravotnícky pracovníci, ale aj 

neexistencia verejných systémov 

zdravotnej starostlivosti) a s prístupom 

k liečbe, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 2 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

2. naliehavo vyzýva, aby sa dohody o 

voľnom obchode s krajinami s nízkymi a 

strednými príjmami nevyužívali na 

zavádzanie pravidiel TRIPS-plus v oblasti 

duševného vlastníctva, ktoré rozširujú 

monopolnú ochranu, a nezavádzali sa 

nové pravidlá presadzovania práv 

duševného vlastníctva alebo ochrana 

investícií na úkor prístupu k liekom; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 
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Návrh stanoviska 

Odsek 2 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

2. naliehavo vyzýva, aby sa dohody o 

voľnom obchode s krajinami s nízkymi a 

strednými príjmami nevyužívali na 

zavádzanie pravidiel TRIPS-plus v oblasti 

duševného vlastníctva, ktoré rozširujú 

monopolnú ochranu, a nezavádzali sa 

nové pravidlá presadzovania práv 

duševného vlastníctva alebo ochrana 

investícií na úkor prístupu k liekom; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Maurice Ponga 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 2 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

2. naliehavo vyzýva, aby sa dohody o 

voľnom obchode s krajinami s nízkymi a 

strednými príjmami nevyužívali na 

zavádzanie pravidiel TRIPS-plus v oblasti 

duševného vlastníctva, ktoré rozširujú 

monopolnú ochranu, a nezavádzali sa 

nové pravidlá presadzovania práv 

duševného vlastníctva alebo ochrana 

investícií na úkor prístupu k liekom; 

2. upozorňuje na vyhlásenie o 

dohode TRIPS a verejnom zdraví prijaté 

14. novembra 2001, v ktorom sa uvádza, 

že dohoda TRIPS by sa mala uplatňovať 

a vykladať spôsobom, ktorý je prospešný 

pre verejné zdravie – podnecujúc prístup 

k existujúcim liekom a vývoj nových; v 

tejto súvislosti víta rozhodnutie rady 

TRIPS Svetovej obchodnej organizácie 

predĺžiť do januára 2033 výnimky pre 

najmenej rozvinuté krajiny;  

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 2 
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

2. naliehavo vyzýva, aby sa dohody o 

voľnom obchode s krajinami s nízkymi a 

strednými príjmami nevyužívali na 

zavádzanie pravidiel TRIPS-plus v oblasti 
duševného vlastníctva, ktoré rozširujú 

monopolnú ochranu, a nezavádzali sa 

nové pravidlá presadzovania práv 

duševného vlastníctva alebo ochrana 

investícií na úkor prístupu k liekom; 

2. uznáva, že duševné vlastníctvo 

zohráva dôležitú úlohu pri vývoji nových 

liekov, a preto predstavuje nástroj na 

zlepšenie dostupnosti liekov; zastáva 

názor, že medzinárodný systém duševného 

vlastníctva musí vyváženým spôsobom 

odzrkadľovať záujmy najmenej 

rozvinutých krajín v oblasti prístupu k 

liekom; berie na vedomie rozhodnutie zo 

6. novembra 2015 rady WTO pre TRIPS 

rozšíriť pre najmenej rozvinuté krajiny 

výnimku z patentov na lieky do januára 

2033; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 2 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

2. naliehavo vyzýva, aby sa dohody o 

voľnom obchode s krajinami s nízkymi a 

strednými príjmami nevyužívali na 

zavádzanie pravidiel TRIPS-plus v oblasti 

duševného vlastníctva, ktoré rozširujú 

monopolnú ochranu, a nezavádzali sa nové 

pravidlá presadzovania práv duševného 

vlastníctva alebo ochrana investícií na úkor 

prístupu k liekom; 

2. naliehavo vyzýva, aby sa dohody o 

voľnom obchode s krajinami s nízkymi a 

strednými príjmami nevyužívali na 

zavádzanie pravidiel TRIPS-plus v oblasti 

duševného vlastníctva, ktoré rozširujú 

monopolnú ochranu a obmedzujú právo 

ľudí na zdravie, a nezavádzali sa nové 

pravidlá presadzovania práv duševného 

vlastníctva alebo ochrana investícií na úkor 

prístupu k liekom; v tejto súvislosti vyzýva 

Komisiu, aby chránila právo krajín na 

reguláciu a zachovanie politického 

priestoru s cieľom zaručiť všeobecný 

prístup k liekom; naliehavo vyzýva 

Komisiu, aby zabezpečila, aby obchodné 

dohody a politiky neoslabovali strategické 

politiky rozvojových krajín s cieľom 

zaručiť právo ľudí na zdravie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  32 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 2 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

2. naliehavo vyzýva, aby sa dohody o 

voľnom obchode s krajinami s nízkymi a 

strednými príjmami nevyužívali na 

zavádzanie pravidiel TRIPS-plus v oblasti 

duševného vlastníctva, ktoré rozširujú 

monopolnú ochranu, a nezavádzali sa nové 

pravidlá presadzovania práv duševného 

vlastníctva alebo ochrana investícií na úkor 

prístupu k liekom; 

2. zdôrazňuje, že režim práv 

duševného vlastníctva pre farmaceutické 

výrobky musí byť v súlade s 

medzinárodným právom v oblasti 

ľudských práv a požiadavkami verejného 

zdravia; preto naliehavo vyzýva, aby sa 

dohody o voľnom obchode s krajinami s 

nízkymi a strednými príjmami nevyužívali 

na zavádzanie pravidiel TRIPS-plus v 

oblasti duševného vlastníctva, ktoré 

rozširujú monopolnú ochranu, a 

nezavádzali sa nové pravidlá 

presadzovania práv duševného vlastníctva 

alebo ochrana investícií na úkor prístupu k 

liekom; zastáva názor, že najmenej 

rozvinuté krajiny by nemali byť povinné 

vykonávať ustanovenia dohody TRIPS; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Notis Marias 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 2 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

2. naliehavo vyzýva, aby sa dohody o 

voľnom obchode s krajinami s nízkymi a 

strednými príjmami nevyužívali na 

zavádzanie pravidiel TRIPS-plus v oblasti 

duševného vlastníctva, ktoré rozširujú 

monopolnú ochranu, a nezavádzali sa nové 

pravidlá presadzovania práv duševného 

vlastníctva alebo ochrana investícií na úkor 

2. naliehavo vyzýva, aby sa dohody o 

voľnom obchode s krajinami s nízkymi a 

strednými príjmami nevyužívali na 

zavádzanie pravidiel TRIPS-plus v oblasti 

duševného vlastníctva, ktoré rozširujú 

monopolnú ochranu, a nezavádzali sa nové 

pravidlá presadzovania práv duševného 

vlastníctva alebo ochrana investícií na úkor 
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prístupu k liekom; prístupu k liekom, najmä pre 

najzraniteľnejšie kategórie spotrebiteľov; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Ignazio Corrao 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 2 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

2. naliehavo vyzýva, aby sa dohody o 

voľnom obchode s krajinami s nízkymi a 

strednými príjmami nevyužívali na 

zavádzanie pravidiel TRIPS-plus v oblasti 

duševného vlastníctva, ktoré rozširujú 

monopolnú ochranu, a nezavádzali sa nové 

pravidlá presadzovania práv duševného 

vlastníctva alebo ochrana investícií na úkor 

prístupu k liekom; 

2. naliehavo vyzýva, aby sa dohody o 

voľnom obchode s krajinami s nízkymi a 

strednými príjmami nevyužívali na 

zavádzanie pravidiel TRIPS-plus v oblasti 

duševného vlastníctva, ktoré rozširujú 

monopolnú ochranu, a nezavádzali sa nové 

pravidlá presadzovania práv duševného 

vlastníctva alebo ochrana investícií na úkor 

prístupu ku kvalitným liekom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 2a. vyzýva EÚ, aby aktívne 

podporovala inovatívne postupy vo 

farmaceutickom odvetví, ktoré 

uprednostňujú stratégie cenotvorby 

orientované na dostupnosť v rozvojových 

krajinách, a kládla väčší dôraz na 

zanedbávané a neprenosné choroby; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  36 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 2a. víta možnosť dobrovoľnej licencie, 

ktorá umožňuje vyrábať generické liečivá 

s kvótami a upravenou odmenou pôvodcu 

za znížené ceny; pripomína, že v prípade 

celoštátnej núdzovej situácie  alebo iných 

okolností mimoriadnej naliehavosti 

umožňuje TRIPS povinné udeľovanie 

licencií, ktoré povoľuje rozvojovým 

krajinám vyrábať generické lieky bez 

súhlasu pôvodcu; zdôrazňuje, že 

pôvodcovia zvyčajne udeľujú výnimku pre 

najmenej rozvinuté krajiny a krajiny s 

nízkym príjmom, ktorou ich oslobodzujú 

od ustanovení TRIPS; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 2a. vyzýva EÚ, aby podporovala tie 

rozvojové krajiny, ktoré využívajú 

takzvanú flexibilitu zapracovanú do 

dohody TRIPS s cieľom poskytnúť 

základné lieky za prijateľné ceny v rámci 

ich domácich programov verejného 

zdravia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 
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v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 2a. so znepokojením konštatuje, že 

patenty brzdia inovácie týkajúce sa liekov 

pre choroby, pri ktorých neexistuje 

výnosný trh; zdôrazňuje, že lekársky 

výskum by sa mal zamerať na zdravotné 

potreby všetkých ľudí vrátane 

zanedbávaných chorôb v rozvojových 

krajinách; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 2 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 2b. vyzýva Komisiu, aby zahrnula 

najzanedbávanejšie choroby medzi svoje 

priority a zabezpečila vývoj a uvedenie na 

trh účinných, primeraných, ľahko 

užívateľných liekov v rozvojových 

krajinách za prijateľnú cenu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Maurice Ponga 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 3 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

3. podporuje hospodársku súťaž v 

oblasti generických liekov, ktorá v 

3. uznáva význam generických a 

biologicky podobných liekov, ktoré 
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krajinách s nízkymi a strednými príjmami 

umožňuje prístup k liekom pre širokú 

verejnosť; žiada predovšetkým EÚ, aby 

aktívne podporovala vlády, ktoré 

využívajú dostupné právne prostriedky 

vrátane záruk a flexibility TRIPS, na 
ochranu a podporu verejného zdravia; 

žiada zároveň EÚ, aby okamžite prestala 

využívať kontrolný zoznam „prioritných 

krajín“ na útoky proti krajinám ako India, 

ktoré zaviedli progresívne politiky 

duševného vlastníctva v súlade s TRIPS, 

ktorými sa podporuje prístup k liekom; 

vytvárajú vyššiu mieru hospodárskej 

súťaže a úspory v odvetví zdravotnej 

starostlivosti; žiada EÚ, aby podporila 

nielen vlády rozvojových krajín v úsilí o 

ochranu a podporu verejného zdravia, ale 

aj súkromný sektor pri jeho iniciatívach 
na podporu prístupu k liekom v 

rozvojových krajinách; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 3 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

3. podporuje hospodársku súťaž v 

oblasti generických liekov, ktorá v 

krajinách s nízkymi a strednými príjmami 

umožňuje prístup k liekom pre širokú 

verejnosť; žiada predovšetkým EÚ, aby 

aktívne podporovala vlády, ktoré 

využívajú dostupné právne prostriedky 

vrátane záruk a flexibility TRIPS, na 

ochranu a podporu verejného zdravia; 

žiada zároveň EÚ, aby okamžite prestala 

využívať kontrolný zoznam „prioritných 

krajín“ na útoky proti krajinám ako 

India, ktoré zaviedli progresívne politiky 

duševného vlastníctva v súlade s TRIPS, 

ktorými sa podporuje prístup k liekom; 

3. podporuje hospodársku súťaž v 

oblasti generických liekov, ktorá môže 

prispieť k širšiemu prístupu k liekom v 

krajinách s nízkymi a strednými príjmami, 

a nabáda farmaceutické spoločnosti, aby 

vo svojich obchodných modeloch 

zohľadnili otázku prístupu k liekom v 

rozvojovom svete; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 
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Návrh stanoviska 

Odsek 3 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

3. podporuje hospodársku súťaž v 

oblasti generických liekov, ktorá v 

krajinách s nízkymi a strednými príjmami 

umožňuje prístup k liekom pre širokú 

verejnosť; žiada predovšetkým EÚ, aby 

aktívne podporovala vlády, ktoré využívajú 

dostupné právne prostriedky vrátane záruk 

a flexibility TRIPS, na ochranu a podporu 

verejného zdravia; žiada zároveň EÚ, aby 

okamžite prestala využívať kontrolný 

zoznam „prioritných krajín“ na útoky 

proti krajinám ako India, ktoré zaviedli 

progresívne politiky duševného vlastníctva 
v súlade s TRIPS, ktorými sa podporuje 

prístup k liekom; 

3. podporuje hospodársku súťaž v 

oblasti generických liekov v rámci 

vyjednaných pravidiel, ktorá v krajinách s 

nízkymi a strednými príjmami umožňuje 

prístup k liekom pre širokú verejnosť; 

žiada predovšetkým EÚ, aby aktívne 

podporovala vlády, ktoré využívajú 

dostupné právne prostriedky vrátane záruk 

a flexibility TRIPS, na ochranu a podporu 

verejného zdravia v prípade naliehavej 

situácie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 3 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

3. podporuje hospodársku súťaž v 

oblasti generických liekov, ktorá v 

krajinách s nízkymi a strednými príjmami 

umožňuje prístup k liekom pre širokú 

verejnosť; žiada predovšetkým EÚ, aby 

aktívne podporovala vlády, ktoré využívajú 

dostupné právne prostriedky vrátane záruk 

a flexibility TRIPS, na ochranu a podporu 

verejného zdravia; žiada zároveň EÚ, aby 

okamžite prestala využívať kontrolný 

zoznam „prioritných krajín“ na útoky 

proti krajinám ako India, ktoré zaviedli 

progresívne politiky duševného vlastníctva 

v súlade s TRIPS, ktorými sa podporuje 

prístup k liekom; 

3. podporuje hospodársku súťaž v 

oblasti generických liekov, ktorá v 

krajinách s nízkymi a strednými príjmami 

umožňuje prístup k liekom pre širokú 

verejnosť; žiada predovšetkým EÚ, aby 

aktívne podporovala vlády, ktoré využívajú 

dostupné právne prostriedky vrátane záruk 

a flexibility TRIPS, na ochranu a podporu 

verejného zdravia; žiada zároveň EÚ, aby 

zmäkčila prístup k Indii, ktorá zaviedla 

progresívne politiky duševného vlastníctva 

v súlade s TRIPS, ktorými sa podporuje 

prístup k liekom; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Ivan Jakovčić 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 3 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

3. podporuje hospodársku súťaž v 

oblasti generických liekov, ktorá v 

krajinách s nízkymi a strednými príjmami 

umožňuje prístup k liekom pre širokú 

verejnosť; žiada predovšetkým EÚ, aby 

aktívne podporovala vlády, ktoré využívajú 

dostupné právne prostriedky vrátane záruk 

a flexibility TRIPS, na ochranu a podporu 

verejného zdravia; žiada zároveň EÚ, aby 

okamžite prestala využívať kontrolný 

zoznam „prioritných krajín“ na útoky proti 

krajinám ako India, ktoré zaviedli 

progresívne politiky duševného vlastníctva 

v súlade s TRIPS, ktorými sa podporuje 

prístup k liekom; 

3. podporuje hospodársku súťaž v 

oblasti generických liekov, ktorá v 

krajinách s nízkymi a strednými príjmami 

umožňuje lepší prístup k liekom; žiada 

predovšetkým EÚ a členské štáty, aby 

aktívne podporovala vlády, ktoré využívajú 

dostupné právne prostriedky vrátane záruk 

a flexibility TRIPS, na ochranu a podporu 

verejného zdravia; žiada zároveň EÚ, aby 

okamžite prestala využívať kontrolný 

zoznam „prioritných krajín“ na útoky proti 

krajinám ako India, ktoré zaviedli 

progresívne politiky duševného vlastníctva 

v súlade s TRIPS, ktorými sa podporuje 

prístup k liekom; 

Or. hr 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 3 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

3. podporuje hospodársku súťaž v 

oblasti generických liekov, ktorá v 

krajinách s nízkymi a strednými príjmami 

umožňuje prístup k liekom pre širokú 

verejnosť; žiada predovšetkým EÚ, aby 

aktívne podporovala vlády, ktoré využívajú 

dostupné právne prostriedky vrátane záruk 

a flexibility TRIPS, na ochranu a podporu 

3. podporuje hospodársku súťaž v 

oblasti generických liekov, ktorá v 

krajinách s nízkymi a strednými príjmami 

umožňuje prístup k liekom pre širokú 

verejnosť; žiada predovšetkým EÚ, aby 

aktívne podporovala vlády, ktoré využívajú 

dostupné právne prostriedky vrátane záruk 

a flexibility TRIPS (vrátane ustanovení o 



 

PE589.201v01-00 26/46 AM\1103974SK.docx 

SK 

verejného zdravia; žiada zároveň EÚ, aby 

okamžite prestala využívať kontrolný 

zoznam „prioritných krajín“ na útoky proti 

krajinám ako India, ktoré zaviedli 

progresívne politiky duševného vlastníctva 

v súlade s TRIPS, ktorými sa podporuje 

prístup k liekom; 

povinnom udeľovaní licencií a 

paralelnom dovoze), na ochranu a podporu 

verejného zdravia; žiada zároveň EÚ, aby 

okamžite prestala využívať kontrolný 

zoznam „prioritných krajín“ na útoky proti 

krajinám ako India, ktoré zaviedli 

progresívne politiky duševného vlastníctva 

v súlade s TRIPS, ktorými sa podporuje 

prístup k liekom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Ignazio Corrao 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 3 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

3. podporuje hospodársku súťaž v 

oblasti generických liekov, ktorá v 

krajinách s nízkymi a strednými príjmami 

umožňuje prístup k liekom pre širokú 

verejnosť; žiada predovšetkým EÚ, aby 

aktívne podporovala vlády, ktoré využívajú 

dostupné právne prostriedky vrátane záruk 

a flexibility TRIPS, na ochranu a podporu 

verejného zdravia; žiada zároveň EÚ, aby 

okamžite prestala využívať kontrolný 

zoznam „prioritných krajín“ na útoky proti 

krajinám ako India, ktoré zaviedli 

progresívne politiky duševného vlastníctva 

v súlade s TRIPS, ktorými sa podporuje 

prístup k liekom; 

3. podporuje hospodársku súťaž v 

oblasti generických liekov, ktorá v 

krajinách s nízkymi a strednými príjmami 

umožňuje prístup k liekom pre širokú 

verejnosť; žiada predovšetkým EÚ, aby 

aktívne podporovala vlády, ktoré využívajú 

dostupné právne prostriedky vrátane záruk 

a flexibility TRIPS, na ochranu a podporu 

verejného zdravia; žiada zároveň EÚ, aby 

okamžite prestala využívať kontrolný 

zoznam „prioritných krajín“ na útoky proti 

krajinám ako India, ktoré zaviedli 

progresívne politiky duševného vlastníctva 

v súlade s TRIPS, ktorými sa podporuje 

prístup k liekom s kontrolovanou kvalitou; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 3 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 3a. uznáva význam vývoja generických 

liekov pre rozvojové krajiny pri súčasnej 

podpore investícií do výskumu a vývoja 

nových liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 3 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 3b. domnieva sa, že dosiahnutie 

prístupu k liekom pre všetkých je spoločná 

zodpovednosť verejných a súkromných 

subjektov; zdôrazňuje význam podpory 

partnerstiev medzi viacerými 

zainteresovanými stranami a zaistenia 

plného zapojenia súkromného sektora a 

občianskej spoločnosti do vymedzenia 

pojmu zdravie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 3a. zdôrazňuje, že vlády a parlamenty 

rozvojových krajín si musia ponechať 

právo na regulovanie súkromných 

investícii vrátane určovania podmienok 

udeľovania povinných licencií (ako sa 

potvrdzuje vo vyhlásení z Dauhy z roku 
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2001 o TRIPS) a na stanovovanie 

podmienok prevodu technológií, ktorý 

podporuje rozvoj krajiny; považuje za 

dôležité, aby investičné dohody 

neobsahovali ustanovenia, ktoré 

umožňujú urovnávanie sporov medzi 

investorom a štátom, t. j. pokiaľ ide o 

duševné vlastníctvo alebo iné investície 

pohľadávky založené na zdravotníckych 

výrobkoch; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 3a. zdôrazňuje, že v krajinách s 

nízkymi a strednými príjmami je 

obmedzená dostupnosť zdravotníckych 

nástrojov – popri cenovej dostupnosti – 

spojená aj s problémami so slabými 

distribučnými systémami 

a nedostatočnými regulačnými 

kapacitami, a že pre väčšinu chorôb 

súvisiacich s chudobou a zanedbávaných 

tropických chorôb stále chýbajú 

prijateľné, bezpečné a účinné očkovacie 

látky, lieky a diagnostika; vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby zintenzívnili úsilie pri 

riešení týchto pretrvávajúcich nedostatkov 

vo výskume a podporovali krajiny s 

nízkymi a strednými príjmami pri 

budovaní príslušných kapacít; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 
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Návrh stanoviska 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 3a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

súčasný systém biomedicínskeho VaV 

nemá dostatočné stimuly pre výskum, a 

vytvára patentové monopoly, 

rozporciované a prekrývajúce sa skupiny 

viacerých patentov na jeden tovar alebo 

technológiu (tzv. patentové húštiny – 

patent thickets), nedostatočný prenos 

znalostí a nejasnú manipuláciu vedeckej 

metódy, ktoré brzdia inovácie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 3 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 3b. pripomína, že treba nájsť 

primeranú rovnováhu medzi inováciou a 

prístupom pacientov k cenovo dostupným 

liekom; vyzýva EÚ, aby sa zapojila do 

zmysluplného transferu technológií 

najmenej rozvinutým krajinám s cieľom 

dosiahnuť cieľ udržateľného rozvoja č. 3 

v oblasti zdravia; takisto vyzýva EÚ, aby 

ďalej prispievala k dosiahnutiu všeobecne 

dostupnej zdravotnej starostlivosti 

v rozvojových krajinách prostredníctvom 

technickej pomoci a rozvojovej pomoci; v 

širšom zmysle vyzýva EÚ, aby 

podporovala politiky, ktoré odpájajú 

financovanie VaV od ceny liekov, napr. 

prostredníctvom využitia patentových 

združení, výskumu s otvorenými zdrojmi, 

grantov, dotácií atď.; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  53 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 4 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

4. zdôrazňuje, že bez transparentnosti 

nákladov na výskum a vývoj pre 

pôvodných výrobcov a informácií o 

skutočných cenách, ktoré sa platia za 

lieky v EÚ, bude každá diskusia o 

spravodlivých cenách liekov naďalej 

nemožná; pripomína záväzok Komisie k 

väčšej transparentnosti pozícií EÚ, 

konkrétnych právnych návrhov a 

prerokúvaných textov pri rokovaniach o 

TTIP; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Notis Marias 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 4 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

4. zdôrazňuje, že bez transparentnosti 

nákladov na výskum a vývoj pre 

pôvodných výrobcov a informácií o 

skutočných cenách, ktoré sa platia za lieky 

v EÚ, bude každá diskusia o spravodlivých 

cenách liekov naďalej nemožná; pripomína 

záväzok Komisie k väčšej transparentnosti 

pozícií EÚ, konkrétnych právnych 

návrhov a prerokúvaných textov pri 

rokovaniach o TTIP; 

4. zdôrazňuje, že bez transparentnosti 

nákladov na výskum a vývoj pre 

pôvodných výrobcov a informácií o 

skutočných cenách, ktoré sa platia za lieky 

v EÚ, bude každá diskusia o spravodlivých 

cenách liekov naďalej nemožná; odsudzuje 

všetky pokusy o dokončenie 

nepriehľadných rokovaní o TTIP, najmä 

pokiaľ ide o farmaceutické odvetvie; 

Or. el 
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Pozmeňujúci návrh  55 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 4 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

4. zdôrazňuje, že bez transparentnosti 

nákladov na výskum a vývoj pre 

pôvodných výrobcov a informácií o 

skutočných cenách, ktoré sa platia za lieky 

v EÚ, bude každá diskusia o 

spravodlivých cenách liekov naďalej 

nemožná; pripomína záväzok Komisie k 

väčšej transparentnosti pozícií EÚ, 

konkrétnych právnych návrhov a 

prerokúvaných textov pri rokovaniach o 

TTIP; 

4. zdôrazňuje, že bez základnej 

transparentnosti nákladov na výskum a 

vývoj pre pôvodných výrobcov a 

informácií o skutočných cenách, ktoré sa 

platia za lieky v EÚ, sa ťažko určí 

primeraná cena; pripomína záväzok 

Komisie k väčšej transparentnosti pozícií 

EÚ, konkrétnych právnych návrhov a 

prerokúvaných textov pri rokovaniach o 

TTIP; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Ivan Jakovčić 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 4 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

4. zdôrazňuje, že bez transparentnosti 

nákladov na výskum a vývoj pre 

pôvodných výrobcov a informácií o 

skutočných cenách, ktoré sa platia za lieky 

v EÚ, bude každá diskusia o spravodlivých 

cenách liekov naďalej nemožná; pripomína 

záväzok Komisie k väčšej transparentnosti 

pozícií EÚ, konkrétnych právnych návrhov 

a prerokúvaných textov pri rokovaniach o 

TTIP; 

4. zdôrazňuje, že bez informácií 

založených na transparentných nákladoch 
na výskum a vývoj pre pôvodných 

výrobcov a informácií o skutočných 

cenách, ktoré sa platia za lieky v EÚ, je 

akákoľvek diskusia alebo závery o 

spravodlivých cenách liekov naďalej 

nemožná; pripomína záväzok Komisie k 

väčšej transparentnosti pozícií EÚ, 

konkrétnych právnych návrhov a 

prerokúvaných textov pri rokovaniach o 

TTIP; 

Or. hr 
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Pozmeňujúci návrh  57 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 4 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

4. zdôrazňuje, že bez transparentnosti 

nákladov na výskum a vývoj pre 

pôvodných výrobcov a informácií o 

skutočných cenách, ktoré sa platia za lieky 

v EÚ, bude každá diskusia o spravodlivých 

cenách liekov naďalej nemožná; pripomína 

záväzok Komisie k väčšej transparentnosti 

pozícií EÚ, konkrétnych právnych návrhov 

a prerokúvaných textov pri rokovaniach o 

TTIP; 

4. zdôrazňuje, že bez transparentnosti 

nákladov na výskum a vývoj pre 

pôvodných výrobcov a informácií o 

skutočných cenách, ktoré sa platia za lieky 

v EÚ, bude každá diskusia o spravodlivých 

cenách liekov naďalej nemožná; pripomína 

záväzok Komisie k väčšej transparentnosti 

pozícií EÚ, konkrétnych právnych návrhov 

a prerokúvaných textov pri rokovaniach o 

všetkých obchodných dohodách; 

Odpájanie v biomedicínskom VaV zahŕňa 

oddelenie nákladov na výskum a vývoj od 

konečnej ceny lieku, teda vo všeobecnosti 

uľahčuje prístup a výrobu generík v 

rozvojovom svete; v tejto súvislosti vyzýva 

na posilnenie nástrojov, ako napríklad 

stimulov medicínskeho výskumu s 

otvorenými zdrojmi, patentových združení, 

sociálne zodpovedných licencií, a uloženie 

prísnych podmienok na používanie a 

využívanie verejného výskumu 

súkromnými spoločnosťami, aby sa 

zabezpečila návratnosť vo verejnom 

záujme, otvorený prístup k vedeckému 

výskumu vyvinutému a financovanému z 

verejných prostriedkov a transparentnosť 

výsledkov skúšok; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 4 
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

4. zdôrazňuje, že bez transparentnosti 

nákladov na výskum a vývoj pre 

pôvodných výrobcov a informácií o 

skutočných cenách, ktoré sa platia za lieky 

v EÚ, bude každá diskusia o spravodlivých 

cenách liekov naďalej nemožná; pripomína 

záväzok Komisie k väčšej transparentnosti 

pozícií EÚ, konkrétnych právnych návrhov 

a prerokúvaných textov pri rokovaniach o 

TTIP; 

4. zdôrazňuje, že bez transparentnosti 

nákladov na výskum a vývoj pre 

pôvodných výrobcov a informácií o 

skutočných cenách, ktoré sa platia za lieky 

v EÚ, bude každá diskusia o spravodlivých 

cenách liekov naďalej nemožná; 

zdôrazňuje tiež, že výsledky klinických 

skúšok by mali byť prístupné 

výskumníkom a verejnosti; pripomína 

záväzok Komisie k väčšej transparentnosti 

pozícií EÚ, konkrétnych právnych návrhov 

a prerokúvaných textov pri rokovaniach o 

TTIP; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 4 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

4. zdôrazňuje, že bez transparentnosti 

nákladov na výskum a vývoj pre 

pôvodných výrobcov a informácií o 

skutočných cenách, ktoré sa platia za lieky 

v EÚ, bude každá diskusia o spravodlivých 

cenách liekov naďalej nemožná; pripomína 

záväzok Komisie k väčšej transparentnosti 

pozícií EÚ, konkrétnych právnych návrhov 

a prerokúvaných textov pri rokovaniach o 

TTIP; 

4. zdôrazňuje, že bez transparentnosti 

nákladov na výskum a vývoj pre 

pôvodných výrobcov a informácií o 

skutočných cenách, ktoré sa platia za lieky 

v EÚ, bude každá diskusia o spravodlivých 

cenách liekov naďalej nemožná; pripomína 

záväzok Komisie k transparentnosti pozícií 

EÚ, konkrétnych právnych návrhov a 

prerokúvaných textov pri rokovaniach o 

TTIP; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Eleni Theocharous 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 4 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 4a. zdôrazňuje potrebu investovať do 

výskumu a vývoja (VaV) týkajúceho sa 

chorôb súvisiacich s chudobou a 

zanedbávaných chorôb s cieľom 

dosiahnuť cenovo dostupné, bezpečné a 

účinné lieky a vakcíny pre všetkých; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 4a. domnieva sa, že TTIP predstavuje 

potenciálnu hrozbu pre záujmy 

rozvojových krajín v situácii, keď TTIP 

spočíva v priekopníckom úsilí o posilnenie 

a rozšírenie viacstranných pravidiel 

(WTO-Plus) alebo o vytvorenie 

globálnych noriem a noriem, ktoré budú 

platiť aj pre iné obchodné dohody na 

celom svete; so znepokojením konštatuje 

najmä, že TTIP by mohlo okrem iného 

ponúknuť farmaceutickému priemyslu 

nové možnosti žiadať o ďalšiu ochranu 

duševného vlastníctva a predĺžiť obdobie 

výhradného práva na trhu; zdôrazňuje, že 

takýto krok je obzvlášť znepokojujúci pre 

rozvojové krajiny, pretože by znamenal 

dlhšie monopoly, menej generickej 

konkurencie a obmedzenia cenových 

politík, a teda by mohol poškodiť verejný 

zdravotnícky systém rozvojových krajín; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  62 

Patrizia Toia 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 4a. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú 

zohrávajú verejné investície do VaV, 

a zdôrazňuje význam vykonávacích 

opatrení na zabezpečenie návratnosti 

investícií verejného zdravia, keď sa 

prostriedkami EÚ financuje zdravotnícky 

VaV, vrátane podmienok verejného 

financovania VaV, ktoré zabezpečia, aby 

výsledky biomedicínskeho výskumu 

priniesli vhodné a cenovo dostupné lieky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

Eleni Theocharous 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 4 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 4b. nalieha na finančný príspevok ku 

globálnym iniciatívam, ako napríklad 

Globálna stratégia WHO a Akčný plán 

pre verejné zdravie, inováciu a duševné 

vlastníctvo, ktorých cieľom je zmierniť 

problém prístupu prostredníctvom 

dodávania liekov alebo budovania 

kapacít, ako aj s iniciatívami 

financovania z viacerých zdrojov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Patrizia Toia 
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Návrh stanoviska 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 4a. zdôrazňuje potrebu väčšej 

transparentnosti a väčšieho množstva 

informácií o tom, ako sa investujú 

prostriedky EÚ do vývoja nových liekov; 

Or. it 

Pozmeňujúci návrh  65 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 5 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

5. naliehavo vyzýva, aby sa využil 

prebiehajúci postup revízie nariadenia EÚ 

o viazaných cenách na jeho zrušenie, 

pokiaľ nebude možné ho zmeniť v úzkej 

spolupráci s generálnymi riaditeľstvami 

Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a 

rozvoj (GR DEVCO) a pre zdravie a 

bezpečnosť potravín (GR SANCO), s 

cieľom podporovať všetky opatrenia, 

ktoré krajiny majú k dispozícii, na 

zabezpečenie cenovo dostupného prístupu 

k liekom. 

5. berie na vedomie, že proces 

hodnotenia REFIT nariadenia EÚ o 

viazaných cenách dospel k záveru, že tento 

právny predpis má stále význam v 

kontexte celkovej stratégie EÚ na podporu 

ambicióznej agendy celosvetového zdravia 
a lepšieho prístupu k liekom v 

chudobných krajinách; zdôrazňuje, že 

nariadenie EÚ o viazaných cenách 

zostáva významným nástrojom na 

podporu nižších cien v rozvojových 

krajinách; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 5 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

5. naliehavo vyzýva, aby sa využil 

prebiehajúci postup revízie nariadenia EÚ 

o viazaných cenách na jeho zrušenie, 

5. naliehavo vyzýva, aby sa využil 

prebiehajúci postup revízie nariadenia EÚ 

o viazaných cenách na otvorenie širšej a 
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pokiaľ nebude možné ho zmeniť v úzkej 

spolupráci s generálnymi riaditeľstvami 

Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a 

rozvoj (GR DEVCO) a pre zdravie a 

bezpečnosť potravín (GR SANCO), s 

cieľom podporovať všetky opatrenia, 

ktoré krajiny majú k dispozícii, na 

zabezpečenie cenovo dostupného prístupu 

k liekom. 

transparentnej diskusie o cenovej 

regulácii a stratégiách na zlepšenie 

prístupu k cenovo dostupným liekom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 5 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

5. naliehavo vyzýva, aby sa využil 

prebiehajúci postup revízie nariadenia EÚ 

o viazaných cenách na jeho zrušenie, 

pokiaľ nebude možné ho zmeniť v úzkej 

spolupráci s generálnymi riaditeľstvami 

Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a 

rozvoj (GR DEVCO) a pre zdravie a 

bezpečnosť potravín (GR SANCO), s 

cieľom podporovať všetky opatrenia, 

ktoré krajiny majú k dispozícii, na 

zabezpečenie cenovo dostupného prístupu 

k liekom. 

5. víta prebiehajúci postup revízie 

nariadenia EÚ o viazaných cenách v úzkej 

spolupráci s generálnymi riaditeľstvami 

Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a 

rozvoj (GR DEVCO) a pre zdravie a 

bezpečnosť potravín (GR SANCO), s 

cieľom lepšieho zabezpečenia 

celosvetového cenovo dostupného prístupu 

k liekom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

Maurice Ponga 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 5 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

5. naliehavo vyzýva, aby sa využil 

prebiehajúci postup revízie nariadenia EÚ 

5. naliehavo vyzýva, aby sa využil 

prebiehajúci postup revízie nariadenia EÚ 
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o viazaných cenách na jeho zrušenie, 

pokiaľ nebude možné ho zmeniť v úzkej 

spolupráci s generálnymi riaditeľstvami 

Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a 

rozvoj (GR DEVCO) a pre zdravie a 

bezpečnosť potravín (GR SANCO), s 

cieľom podporovať všetky opatrenia, ktoré 

krajiny majú k dispozícii, na zabezpečenie 

cenovo dostupného prístupu k liekom. 

o viazaných cenách na preskúmanie, či by 

bolo možné revidovať nariadenie, v úzkej 

spolupráci s generálnymi riaditeľstvami 

Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a 

rozvoj (GR DEVCO) a pre zdravie a 

bezpečnosť potravín (GR SANCO), s 

cieľom podporovať všetky opatrenia, ktoré 

krajiny majú k dispozícii, na zabezpečenie 

cenovo dostupného prístupu k liekom. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  69 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 5 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

5. naliehavo vyzýva, aby sa využil 

prebiehajúci postup revízie nariadenia EÚ 

o viazaných cenách na jeho zrušenie, 

pokiaľ nebude možné ho zmeniť v úzkej 

spolupráci s generálnymi riaditeľstvami 

Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a 

rozvoj (GR DEVCO) a pre zdravie a 

bezpečnosť potravín (GR SANCO), s 

cieľom podporovať všetky opatrenia, ktoré 

krajiny majú k dispozícii, na zabezpečenie 

cenovo dostupného prístupu k liekom. 

5. pripomína, že viazané ceny 

nemusia nevyhnutne viesť k cenovej 

dostupnosti; naopak, skúsenosti ukazujú, 

že silná konkurencia v oblasti generík a 

prevod technológií má za následok nižšie 

ceny; naliehavo vyzýva, aby sa využil 

prebiehajúci postup revízie nariadenia EÚ 

o viazaných cenách na jeho zrušenie, 

pokiaľ nebude možné ho zmeniť v úzkej 

spolupráci s generálnymi riaditeľstvami 

Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a 

rozvoj (GR DEVCO) a pre zdravie a 

bezpečnosť potravín (GR SANCO), s 

cieľom podporovať všetky opatrenia, ktoré 

krajiny majú k dispozícii, na zabezpečenie 

cenovo dostupného prístupu k liekom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

Ignazio Corrao 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 5 
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

5. naliehavo vyzýva, aby sa využil 

prebiehajúci postup revízie nariadenia EÚ 

o viazaných cenách na jeho zrušenie, 

pokiaľ nebude možné ho zmeniť v úzkej 

spolupráci s generálnymi riaditeľstvami 

Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a 

rozvoj (GR DEVCO) a pre zdravie a 

bezpečnosť potravín (GR SANCO), s 

cieľom podporovať všetky opatrenia, ktoré 

krajiny majú k dispozícii, na zabezpečenie 

cenovo dostupného prístupu k liekom. 

5. naliehavo vyzýva, aby sa využil 

prebiehajúci postup revízie nariadenia EÚ 

o viazaných cenách na jeho zrušenie, 

pokiaľ nebude možné ho zmeniť v úzkej 

spolupráci a transparentnej diskusii s 

generálnymi riaditeľstvami Komisie pre 

medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (GR 

DEVCO) a pre zdravie a bezpečnosť 

potravín (GR SANCO), s cieľom 

podporovať všetky opatrenia, ktoré krajiny 

majú k dispozícii, na zabezpečenie cenovo 

dostupného prístupu k liekom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

Ignazio Corrao 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 5 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

5. naliehavo vyzýva, aby sa využil 

prebiehajúci postup revízie nariadenia EÚ 

o viazaných cenách na jeho zrušenie, 

pokiaľ nebude možné ho zmeniť v úzkej 

spolupráci s generálnymi riaditeľstvami 

Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a 

rozvoj (GR DEVCO) a pre zdravie a 

bezpečnosť potravín (GR SANCO), s 

cieľom podporovať všetky opatrenia, ktoré 

krajiny majú k dispozícii, na zabezpečenie 

cenovo dostupného prístupu k liekom. 

5. naliehavo vyzýva, aby sa využil 

prebiehajúci postup revízie nariadenia EÚ 

o viazaných cenách na jeho zrušenie, 

pokiaľ nebude možné ho zmeniť v úzkej 

spolupráci s generálnymi riaditeľstvami 

Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a 

rozvoj (GR DEVCO) a pre zdravie a 

bezpečnosť potravín (GR SANCO), s 

cieľom podporovať všetky opatrenia, ktoré 

krajiny majú k dispozícii, na zabezpečenie 

cenovo dostupného prístupu k liekom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 5 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 5a. poukazuje na to, že ženy a deti 

majú horší prístup k liekom v rozvojových 

krajinách ako dospelí muži v dôsledku 

nedostatočnej dostupnosti, prístupnosti, 

cenovej dostupnosti a prijateľnosti 

z hľadiska diskriminácie založenej na 

kultúrnych, náboženských alebo 

sociálnych faktoroch a zlej kvality 

zdravotníckych zariadení; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  73 

Beatrix von Storch 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 5a. Únia prostredníctvom svojej 

pomoci zaistí, aby dôstojnosť žien a 

zdravie matiek neohrozovali zásahy, ktoré 

zhoršujú prenatálnu a/alebo postnatálnu 

starostlivosť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  74 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 5 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 5b. varuje, že celosvetový výskyt 

horúčky dengue v posledných 

desaťročiach dramaticky narástol, najmä 

v tropických a subtropických rozvojových 

krajinách, a že chýbajúca vhodná liečba 

na zníženie príznakov horúčky dengue 
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zhorší situáciu, pretože včasné zistenie a 

prístup k riadnej zdravotníckej 

starostlivosti znižuje mieru úmrtnosti pod 

1 %; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  75 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 5 c (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 5c. nalieha na potrebu medzinárodnej 

rýchlej núdzovej jednotky, koordinovanej 

medzi verejným a súkromným sektorom, 

na okamžité poskytnutie náležitých liekov 

pre pacientov v rozvojovom svete, ktorí 

trpia vírusovými alebo bakteriálnymi 

epidémiami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 5a. naliehavo vyzýva EÚ, aby 

zintenzívnila svoju podporu globálnym 

programom na podporu prístupu k liekom 

v rozvojových krajinách, tiež 

prostredníctvom Svetovej zdravotníckej 

organizácie alebo verejno-súkromných 

partnerstiev, napríklad Globálneho fondu 

na boj proti HIV/AIDS, tuberkulóze a 

malárii, alebo aliancie Gavi, ktorá 

pomáha pri podpore cieľov zdravia a 

výrazne zlepšuje prístup k liekom; víta 

v tejto súvislosti nedávno schválené 
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zvýšenie príspevku EÚ do globálneho 

fondu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

Patrizia Toia 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 5a. vzhľadom na to, že tuberkulóza sa 

najvýznamnejšou smrteľnou infekčnou 

chorobou, a že jej najnebezpečnejšia 

forma je odolná proti viacerým liekom, 

zdôrazňuje význam riešenia krízy 

vznikajúcej antimikrobiálnej rezistencie 

vrátane financovania výskumu a vývoja 

nových nástrojov pre očkovacie látky, 

diagnostiku a liečbu tuberkulózy, a pritom 

zabezpečenia udržateľného a cenovo 

dostupného prístupu pre tieto nové 

nástroje s cieľom zaručiť, aby sa na 

nikoho nezabudlo; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  78 

Charles Goerens 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 5a. poukazuje na to, že Európsky 

parlament uznáva všeobecné právo na 

zdravotnú starostlivosť, a zdôrazňuje, že 

EÚ a jej členské štáty sú zodpovedné za 

riešenie potrieb pacientov trpiacich 

zriedkavými chorobami alebo žijúcimi v 

oblastiach, kde chudoba výrazne sťažuje 

prístup k liekom; vyzýva Výbor 
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Európskeho parlamentu pre životné 

prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín a Výbor pre rozvoj, aby 

vypracovali správu o týchto problémoch; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  79 

Ignazio Corrao 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 5a. vyzýva Komisiu, aby uplatňovala 

zásadu oddelenia pri svojom financovaní 

výskumu, kedy sa náklady na výskum a 

vývoj (VaV) oddeľujú od konečnej ceny 

výrobku, a vykonávajúc usmerňujúce 

zásady VaV prijaté všetkými členskými 

štátmi vo WHO, konkrétne, že VaV by 

mali vychádzať z potrieb a zabezpečiť 

dostupnosť, účinnosť, efektívnosť a 

rovnosť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  80 

Beatrix von Storch 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 5a. zdôrazňuje, že všetci tí, čo sú 

zapojení do úsilia EÚ o zlepšenie prístupu 

k liekom, musia rešpektovať sociálne, 

kultúrne, politické a náboženské znaky 

cieľových populácií; konštatuje, že pre 

úspech rozvojovej spolupráce je dôležité, 

aby sa plne rešpektovali kultúra a 

spoločenské a náboženské charakteristiky 

rozvojových krajín;   
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Or. fr 

Pozmeňujúci návrh  81 

Eleni Theocharous 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 5a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby ako 

členka viacerých svetových 

zdravotníckych organizácií, ktoré riešia 

prístup k liekom a vakcínam, napr. WHO, 

Globálneho fondu, UNFPA, aktívne 

podporovala ich iniciatívy a pomáhala pri 

propagácii a podpore politických iniciatív 

v tomto smere; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  82 

Beatrix von Storch 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 5 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 5b. EÚ opätovne potvrdzuje význam 

spolufinancovania prístupu k liekom ako 

uľahčujúcej zásady, ktorá stimuluje 

príjemcov grantov k vyššej zodpovednosti 

a k prispievaniu k rozvojovej účinnosti a 

zlepšuje spoluprácu všetkých 

zainteresovaných strán, ako sa odporúča v 

zásadách z Istanbulu. V tejto súvislosti 

odporúča, aby finančný príspevok 

jednému príjemcovi v rámci 

prevádzkových grantov z rozpočtu EÚ v 

jednom kalendárnom roku nepresahovali 

50 % celkového ročného rozpočtu tohto 

príjemcu. (Istanbulské zásady, dohodnuté 

na globálnom zhromaždení Otvoreného 

fóra v Istanbule 28. – 30. septembra 

2010); 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 5 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 5b. zdôrazňuje naliehavú potrebu 

rozvíjať miestne kapacity v oblasti 

farmaceutického výskumu a výroby liekov 

v rozvojových krajinách; požaduje 

podporu inovačných spôsobov riešenia 

tohto problému, napríklad rozvoja 

partnerstiev pre vývoj produktov a 

otvorených stredísk výskumu a výroby v 

rozvojovom svete; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  84 

Beatrix von Storch 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 5 c (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

 5c. Pokiaľ ide o právne záväzné 

medzinárodné nástroje v oblasti ľudských 

práv, acquis communautaire EÚ a 

politické právomoci Únie v tejto 

záležitosti, žiadny odkaz týkajúci sa 

prístupu k liekom by sa nemal vykladať 

ako právny základ na financovanie 

interrupcií, či už priamo alebo nepriamo. 

Pri uplatňovaní osobitného režimu 

káhirskej Medzinárodnej konferencie o 

populácii a rozvoji (ICPD) zákaz nátlaku 

a donucovania v oblasti sexuálneho a 

reprodukčného zdravia (A/CONF.171/13, 

správa ICPD, 18. októbra 1994, bod 7.24) 

by sa pomoc Únie, ktorej cieľom je zlepšiť 
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prístup k liekom, nemala poskytovať 

žiadnemu orgánu, organizácii ani 

programu, ktorý propaguje, podporuje 

alebo sa podieľa na riadení akéhokoľvek 

konania, ktoré zahŕňa porušovanie 

takýchto ľudských práv, napríklad nútené 

potraty, nútenú sterilizáciu žien a mužov, 

určovanie pohlavia plodu s následným 

výberom pohlavia pred narodením alebo 

infanticídou, najmä ak tieto opatrenia 

uplatňujú svoje priority prostredníctvom 

psychologického, sociálneho, 

hospodárskeho alebo právneho nátlaku; 

Or. en 

 


