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Τροπολογία  303 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. θεωρεί ότι μια δίκαιη τιμή πρέπει 

να καλύπτει το κόστος ανάπτυξης και 

παραγωγής του φαρμάκου, συν ένα 

περιθώριο κέρδους· 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  304Monica Macovei 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. θεωρεί ότι μια δίκαιη τιμή πρέπει 

να καλύπτει το κόστος ανάπτυξης και 

παραγωγής του φαρμάκου, συν ένα 

περιθώριο κέρδους· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  305 

Christofer Fjellner 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. θεωρεί ότι μια δίκαιη τιμή πρέπει 

να καλύπτει το κόστος ανάπτυξης και 

παραγωγής του φαρμάκου, συν ένα 

περιθώριο κέρδους· 

13. θεωρεί ότι οι τιμές των φαρμάκων 

θα πρέπει να αντανακλούν την αξία που 

αποφέρουν για τους ασθενείς, για τα 

συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, 

καθώς και για την κοινωνία, και να 

παρέχουν επίσης κίνητρα για επενδύσεις 

σε νέες θεραπείες· 

Or. en 
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Τροπολογία  306 

Nicola Caputo, Marc Tarabell, Soledad Cabezón Ruiz 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. θεωρεί ότι μια δίκαιη τιμή πρέπει 

να καλύπτει το κόστος ανάπτυξης και 

παραγωγής του φαρμάκου, συν ένα 

περιθώριο κέρδους· 

13. θεωρεί ότι μια δίκαιη τιμή πρέπει 

να συμβαδίζει με την αξία που αποφέρει 

το φάρμακο για τους ασθενείς, τις 

κοινωνίες και τα συστήματα, καθώς και 

να λειτουργεί ως κινητήριος μοχλός που 

θα διασφαλίζει την πρόσβαση των 

ασθενών, την ανταμοιβή της καινοτομίας 

και τη βιώσιμη υγειονομική περίθαλψη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  307 

Françoise Grossetête 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. θεωρεί ότι μια δίκαιη τιμή πρέπει 

να καλύπτει το κόστος ανάπτυξης και 

παραγωγής του φαρμάκου, συν ένα 

περιθώριο κέρδους· 

13. θεωρεί ότι μια δίκαιη τιμή πρέπει 

να καλύπτει σύνθετους παράγοντες, όπως 

το κόστος ανάπτυξης και παραγωγής του 

φαρμάκου, ο εγγενής κίνδυνος της 

φαρμακευτικής έρευνας, η προστιθέμενη 

αξία που αντιπροσωπεύει η θεραπεία και 

τα αποτελέσματα που αποφέρει για τους 

ασθενείς· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  308 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. θεωρεί ότι μια δίκαιη τιμή πρέπει 

να καλύπτει το κόστος ανάπτυξης και 

παραγωγής του φαρμάκου, συν ένα 

περιθώριο κέρδους· 

13. θεωρεί ότι η αποτυχία 

συστηματικών επενδύσεων της αγοράς σε 

αναγκαίες καινοτομίες καταδεικνύει την 

αναποτελεσματικότητα των πολιτικών 

που συνδέουν την τιμή με το κόστος της 

Ε&Α και ότι μια δίκαιη τιμή πρέπει να 

καλύπτει το κόστος παραγωγής του 

φαρμάκου, συν ένα εύλογο περιθώριο 

κέρδους· καλεί συνεπώς την Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 

ενδεχόμενο εφαρμογής μηχανισμών 

αποσύνδεσης, με χαρακτηριστικό την 

αποσύνδεση του κόστους της Ε&Α από 

τις τελικές τιμές των προϊόντων υγείας, 

και να χρηματοδοτήσουν την έρευνα και 

την ανάπτυξη όπως αναφέρεται στην 

έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου της 

Γενικής Γραμματείας των Ηνωμένων 

Εθνών για την πρόσβαση σε φάρμακα με 

τίτλο «Promoting innovation and access 

to health technologies» (Προώθηση της 

καινοτομίας και της πρόσβασης στις 

τεχνολογίες υγείας)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  309 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. θεωρεί ότι μια δίκαιη τιμή πρέπει 

να καλύπτει το κόστος ανάπτυξης και 

παραγωγής του φαρμάκου, συν ένα 

περιθώριο κέρδους· 

13.  θεωρεί ότι μια δίκαιη τιμή 

φαρμάκου που επιφέρει πρόσθετο όφελος 

για τους ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη το κόστος ανάπτυξης και 

παραγωγής του φαρμάκου· 

Or. en 
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Τροπολογία  310 

José Inácio Faria, Marian Harkin, Yana Toom 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. θεωρεί ότι μια δίκαιη τιμή πρέπει 

να καλύπτει το κόστος ανάπτυξης και 

παραγωγής του φαρμάκου, συν ένα 

περιθώριο κέρδους· 

13. θεωρεί ότι μια δίκαιη τιμή 

φαρμάκου που επιφέρει πρόσθετο όφελος 

για τους ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη το κόστος ανάπτυξης και 

παραγωγής του φαρμάκου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  311 

Carlos Zorrinho 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. θεωρεί ότι μια δίκαιη τιμή πρέπει 

να καλύπτει το κόστος ανάπτυξης και 

παραγωγής του φαρμάκου, συν ένα 

περιθώριο κέρδους· 

13. θεωρεί ότι μια δίκαιη τιμή πρέπει 

να καλύπτει το κόστος ανάπτυξης και 

παραγωγής του φαρμάκου, συν ένα 

περιθώριο κέρδους, και να λαμβάνει 

υπόψη, κατά περίπτωση, τη δημόσια 

χρηματοδότηση που έλαβε στα πρώτα 

στάδια παραγωγής του προϊόντος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  312 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. θεωρεί ότι μια δίκαιη τιμή πρέπει 

να καλύπτει το κόστος ανάπτυξης και 

παραγωγής του φαρμάκου, συν ένα 

13. θεωρεί ότι μια δίκαιη τιμή 

φαρμάκου που επιφέρει πρόσθετο όφελος 

για τους ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνει 
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περιθώριο κέρδους· υπόψη το κόστος ανάπτυξης και 

παραγωγής του φαρμάκου, συν ένα 

περιθώριο κέρδους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  313 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. θεωρεί ότι μια δίκαιη τιμή πρέπει 

να καλύπτει το κόστος ανάπτυξης και 

παραγωγής του φαρμάκου, συν ένα 

περιθώριο κέρδους· 

13. θεωρεί ότι μια δίκαιη τιμή πρέπει 

να καλύπτει το κόστος ανάπτυξης και 

παραγωγής του φαρμάκου, συν ένα 

περιθώριο κέρδους, και να λαμβάνει 

επίσης υπόψη τον πληθυσμό-στόχο, την 

αποτελεσματικότητά του και το επίπεδο 

καινοτομίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  314 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná, Biljana Borzan, Karin 

Kadenbach 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. θεωρεί ότι μια δίκαιη τιμή πρέπει 

να καλύπτει το κόστος ανάπτυξης και 

παραγωγής του φαρμάκου, συν ένα 

περιθώριο κέρδους· 

13. θεωρεί ότι οι τιμές των φαρμάκων 

πρέπει να είναι ανάλογες με την 

συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση της 

χώρας στην αγορά της οποίας 

διατίθενται· 

Or. en 

 

Τροπολογία  315 

Annie Schreijer-Pierik 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. θεωρεί ότι μια δίκαιη τιμή πρέπει 

να καλύπτει το κόστος ανάπτυξης και 

παραγωγής του φαρμάκου, συν ένα 

περιθώριο κέρδους· 

13. θεωρεί ότι μια δίκαιη τιμή πρέπει 

να καλύπτει το κόστος ανάπτυξης και 

παραγωγής του φαρμάκου, συν ένα εύλογο 

περιθώριο κέρδους· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  316 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. θεωρεί ότι μια δίκαιη τιμή πρέπει 

να καλύπτει το κόστος ανάπτυξης και 

παραγωγής του φαρμάκου, συν ένα 

περιθώριο κέρδους· 

13. θεωρεί ότι η τιμή ενός φαρμάκου 

πρέπει να παρέχει στους παρασκευαστές 

κίνητρα για επενδύσεις στην ανάπτυξη 

νέων θεραπειών και τη βελτίωση των 

υφιστάμενων θεραπειών και να 

διασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα 

για τους ασθενείς, τους επαγγελματίες 

στον χώρο της υγείας και τους πληρωτές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  317 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. τονίζει τη σημασία της διαφάνειας 

σε ολόκληρο τον κλάδο (μεταξύ άλλων 

όσον αφορά τα κλινικά δεδομένα, το 

κόστος της Ε&Α και τη δημόσια 

χρηματοδότηση, τις στρατηγικές 
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εμπορικής προώθησης, τις πραγματικές 

τιμές και τα επίπεδα αποζημίωσης) για 

τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα 

με επιπλέον οφέλη για τους ασθενείς και 

το σύστημα υγείας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  318 

Biljana Borzan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. τονίζει τη σημασία της διαφάνειας 

σε ολόκληρο τον κλάδο (μεταξύ άλλων 

όσον αφορά τα κλινικά δεδομένα, το 

κόστος της έρευνας και της ανάπτυξης 

και τη δημόσια χρηματοδότηση, τις 

στρατηγικές εμπορικής προώθησης, την 

τιμολόγηση και την αποζημίωση) για τη 

βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα με 

επιπλέον οφέλη για τους ασθενείς και το 

σύστημα υγείας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  319 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. καλεί την Επιτροπή να 

καταρτίσει, σε συνεργασία με τα κράτη 

μέλη, δημόσια και τακτικά 

επικαιροποιημένη βάση δεδομένων που 

θα περιλαμβάνει τις διαφορετικές τιμές 

των κατοχυρωμένων με δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας φαρμάκων, των γενόσημων 

φαρμάκων και των βιο-ομοειδών στην 
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ΕΕ και θα επισημαίνει τη γεωγραφική 

κατανομή του όγκου αγοράς και πώλησής 

τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  320 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. τονίζει τη σημασία της διαφάνειας 

σε ολόκληρο τον κλάδο (μεταξύ άλλων 

όσον αφορά τα κλινικά δεδομένα, το 

κόστος της Ε&Α και τη δημόσια 

χρηματοδότηση, τις στρατηγικές 

εμπορικής προώθησης, τις πραγματικές 

τιμές και τα επίπεδα αποζημίωσης) για 

τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα 

με επιπλέον οφέλη για τους ασθενείς και 

το σύστημα υγείας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  321 

José Inácio Faria, Jasenko Selimovic, Anneli Jäätteenmäki, Marian Harkin, Yana Toom 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. τονίζει τη σημασία της διαφάνειας 

σε ολόκληρο τον κλάδο, μεταξύ άλλων 

όσον αφορά τα κλινικά δεδομένα, το 

κόστος της Ε&Α και τη δημόσια 

χρηματοδότηση, τις στρατηγικές 

εμπορικής προώθησης, τις πραγματικές 

τιμές και τα επίπεδα αποζημίωσης, για τη 

βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα με 

επιπλέον οφέλη για τους ασθενείς και το 

σύστημα υγείας· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  322 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. υπογραμμίζει ότι ακόμη και όταν 

η προστιθέμενη αξία ενός νέου φαρμάκου 

ενδέχεται να είναι σημαντική, η τιμή δεν 

πρέπει να εμποδίζει τη βιώσιμη 

πρόσβαση σε φάρμακα στην ΕΕ· 

 . 

Or. es 

 

Τροπολογία  323 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. επισημαίνει ότι η πρόσβαση των 

ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχυόταν 

καλύτερα μέσω μιας διαφοροποιημένης 

τιμολογιακής πολιτικής που θα λάμβανε 

υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα 

οικονομικής προσιτότητας, επιπολασμού 

των ασθενειών και προτεραιοτήτων 

υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των 

κρατών μελών της ΕΕ· καλεί το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή να 

εμβαθύνουν τον προβληματισμό που 

ξεκίνησε η βελγική προεδρία της ΕΕ το 

2010 και να προσδιορίσουν πρακτικούς 

τρόπους για την εφαρμογή 

διαφοροποιημένης τιμολόγησης στο 

πλαίσιο του υφιστάμενου νομικού 
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πλαισίου της ΣΛΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  324 

José Inácio Faria, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Marian Harkin, Lieve 

Wierinck, Yana Toom 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13β. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

προβούν σε έγκαιρο διάλογο και 

ανίχνευση του ορίζοντα με τη βιομηχανία, 

τους ασθενείς και τους πληρωτές, να 

ενσωματώσουν προληπτικά στον 

καθορισμό εκ μέρους τους της σχέσης 

κόστους-αποτελεσματικότητας των νέων 

φαρμάκων την προβλεπόμενη εξέλιξη της 

διαδικασίας παραγωγής φαρμακευτικών 

καινοτομιών και παράλληλα να λάβουν 

δεόντως υπόψη τον δημοσιονομικό 

αντίκτυπο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  325 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13β. υπενθυμίζει ότι οι ασθενείς 

αποτελούν τον πιο αδύναμο κρίκο στην 

πρόσβαση σε φάρμακα και ότι οι 

δυσκολίες που σχετίζονται με την εν λόγω 

πρόσβαση δεν πρέπει να έχουν αρνητικές 

επιπτώσεις για αυτούς· 

Or. es 
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Τροπολογία  326 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13β. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 

τον λεπτομερή έλεγχο της χρήσης 

δημόσιας χρηματοδότησης της Ε&Α για 

φάρμακα και να διασφαλίσει ότι τα 

ερευνητικά κονδύλια δεν επενδύονται σε 

δράσεις εμπορικής προώθησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  327 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13β. τονίζει ότι η ευρεία χρήση των 

διεθνών τιμών αναφοράς από τα κράτη 

μέλη της ΕΕ και το παράλληλο εμπόριο 

λειτουργούν αποτρεπτικά για τη 

διαφοροποιημένη τιμολόγηση και 

ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο 

στην πρόσβαση των ασθενών στις χώρες 

της ΕΕ με χαμηλό και μέσο εισόδημα· 

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις στις 

διεθνείς τιμές αναφοράς ή, τουλάχιστον, 

να καθιερώσουν μια πιο ορθολογική 

χρήση αυτού του μηχανισμού βάσει 

καλαθιών αναφοράς που 

αντιπροσωπεύουν ομάδες χωρών με 

παρόμοιο κοινωνικοοικονομικό προφίλ· 

Or. en 
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Τροπολογία  328 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13γ. επισημαίνει ότι οι διεθνείς τιμές 

αναφοράς είναι ένα από τα κύρια εμπόδια 

στην αυξημένη διαφάνεια των τιμών των 

φαρμακευτικών προϊόντων· επισημαίνει 

ότι η σύναψη εμπιστευτικών συμβατικών 

συμφωνιών με τις φαρμακευτικές 

εταιρείες έχει αποδειχθεί χρήσιμο 

εργαλείο για την αντιμετώπιση των 

ανησυχιών που συνδέονται με την 

οικονομική προσιτότητα και τη βελτίωση 

της πρόσβασης των ασθενών σε 

καινοτόμες θεραπείες, δεδομένου ότι 

συμβάλλει σε κάποιο βαθμό στον 

μετριασμό των ανεπιθύμητων 

επιπτώσεων των διεθνών τιμών 

αναφοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  329 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13γ. υπογραμμίζει ότι η οδηγία 

89/105/ΕΟΚ δεν έχει αναθεωρηθεί εδώ 

και 20 έτη, μολονότι έχουν επέλθει 

σημαντικές αλλαγές στο σύστημα 

φαρμάκων στην Ευρώπη· 

Or. es 

 

Τροπολογία  330 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13δ. υπενθυμίζει ότι ο ανταγωνισμός 

που προσφέρουν τα γενόσημα φάρμακα 

είναι σημαντικός για τον έλεγχο των 

δημόσιων δαπανών και ότι τα εν λόγω 

φάρμακα πρέπει να διατίθενται στην 

αγορά χωρίς περιττές ή αδικαιολόγητες 

καθυστερήσεις· 

Or. es 

 

Τροπολογία  331 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. επικροτεί πρωτοβουλίες όπως η 

πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα 

(ΠΚΦ), αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι 

ελάχιστες από τις πρωτοβουλίες αυτές 

είναι εξ ολοκλήρου δημόσιες· 

14. επικροτεί πρωτοβουλίες όπως η 

πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα 

(ΠΚΦ), οι οποίες πρέπει να έχουν ως 

στόχο την ανάπτυξη νέων φαρμάκων που 

καλύπτουν τις ιατρικές ανάγκες ασθενών, 

όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη νέων 

αντιμικροβιακών ουσιών· 

Or. de 

 

Τροπολογία  332 

Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Elisabetta Gardini, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. επικροτεί πρωτοβουλίες όπως η 

πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα 

(ΠΚΦ), αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι 

14. επικροτεί πρωτοβουλίες όπως η 

πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα 

(ΠΚΦ), που συνενώνουν τον ιδιωτικό και 
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ελάχιστες από τις πρωτοβουλίες αυτές 

είναι εξ ολοκλήρου δημόσιες· 
τον δημόσιο τομέα με στόχο την τόνωση 

της έρευνας και την επίσπευση της 

πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες 

θεραπείες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  333 

Lieve Wierinck, Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. επικροτεί πρωτοβουλίες όπως η 

πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα 

(ΠΚΦ), αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι 

ελάχιστες από τις πρωτοβουλίες αυτές 

είναι εξ ολοκλήρου δημόσιες· 

14. επικροτεί πρωτοβουλίες όπως η 

πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα 

(ΠΚΦ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  334 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. επικροτεί πρωτοβουλίες όπως η 

πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα 

(ΠΚΦ), αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι 

ελάχιστες από τις πρωτοβουλίες αυτές 

είναι εξ ολοκλήρου δημόσιες· 

14. επικροτεί πρωτοβουλίες όπως η 

πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα 

(ΠΚΦ), αλλά εκφράζει τη λύπη του για το 

χαμηλό επίπεδο δημόσιας απόδοσης των 

δημοσίων επενδύσεων ελλείψει 

προϋποθέσεων πρόσβασης σχετιζόμενων 

με τη δημόσια χρηματοδότηση της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  335 

Νότης Μαριάς 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. επικροτεί πρωτοβουλίες όπως η 

πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα 

(ΠΚΦ), αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι 

ελάχιστες από τις πρωτοβουλίες αυτές 

είναι εξ ολοκλήρου δημόσιες· 

14. επικροτεί πρωτοβουλίες όπως η 

πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα 

(ΠΚΦ), αλλά αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 

ελάχιστες από τις πρωτοβουλίες αυτές 

είναι εξ ολοκλήρου δημόσιες· 

Or. el 

 

Τροπολογία  336 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. επικροτεί πρωτοβουλίες όπως η 

πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα 

(ΠΚΦ), αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι 

ελάχιστες από τις πρωτοβουλίες αυτές 

είναι εξ ολοκλήρου δημόσιες· 

14. σημειώνει πρωτοβουλίες όπως η 

πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα 

(ΠΚΦ), αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι 

ελάχιστες από τις πρωτοβουλίες αυτές 

είναι εξ ολοκλήρου δημόσιες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  337 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. επικροτεί πρωτοβουλίες όπως η 

πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα 

(ΠΚΦ), αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι 

ελάχιστες από τις πρωτοβουλίες αυτές 

είναι εξ ολοκλήρου δημόσιες· 

14. επικροτεί πρωτοβουλίες όπως η 

πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα 

(ΠΚΦ), αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι 

ελάχιστες από τις πρωτοβουλίες αυτές 

είναι εξ ολοκλήρου δημόσιες· αναγνωρίζει 

ότι η φαρμακευτική καινοτομία 

προωθείται τόσο από τις δημόσιες όσο 
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και από τις ιδιωτικές επενδύσεις με 

συμπληρωματικό τρόπο και ότι οι 

ιδιωτικοί επενδυτές επωμίζονται τον 

υψηλό κίνδυνο αποτυχίας κατά το στάδιο 

ανάπτυξης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  338 

Nessa Childers 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. επικροτεί πρωτοβουλίες όπως η 

πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα 

(ΠΚΦ), αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι 

ελάχιστες από τις πρωτοβουλίες αυτές 

είναι εξ ολοκλήρου δημόσιες· 

14. επικροτεί πρωτοβουλίες όπως η 

πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα 

(ΠΚΦ), αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι 

ελάχιστες από τις πρωτοβουλίες αυτές 

είναι εξ ολοκλήρου δημόσιες· επισημαίνει 

επίσης ότι η ΠΚΦ2 χρηματοδοτείται ως 

επί το πλείστον από τους 

φορολογουμένους της ΕΕ και τονίζει την 

ανάγκη ενίσχυσης του ηγετικού ρόλου της 

ΕΕ στην ιεράρχηση των αναγκών 

δημοσίας υγείας της έρευνας στο πλαίσιο 

της ΠΚΦ2 και την συμπερίληψη ευρείας 

ανταλλαγής δεδομένων και πολιτικών 

διαχείρισης της διανοητικής ιδιοκτησίας 

υπέρ της δημόσιας υγείας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  339 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 – πρώτο εδάφιο (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 υπογραμμίζει ότι οι εταιρείες παρασκευής 

πρωτότυπων φαρμάκων διαμαρτύρονται 

για την επανάληψη της αξιολόγησης της 
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προστιθέμενης αξίας από κάθε κράτος 

μέλος και ότι ο διοικητικός φόρτος 

μπορεί να επιφέρει καθυστερήσεις στην 

πρόσβαση σε φάρμακα· 

Or. es 

 

Τροπολογία  340 

Enrico Gasbarra 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14α. καλεί την Επιτροπή να δώσει νέα 

πολιτική ώθηση στην πρόταση 

τροποποίησης της οδηγίας 89/105 

προκειμένου να εξασφαλιστούν 

περισσότερο διαφανείς και, συνεπώς, 

περισσότερο συμφέρουσες τιμές· ζητεί 

από την Επιτροπή να εντείνει, όπως 

προβλέπεται από την ισχύουσα 

νομοθεσία, τις προσπάθειες για την 

εξασφάλιση δημόσιας πρόσβασης σε 

κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την 

ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 

των φαρμάκων· 

Or. it 

 

Τροπολογία  341 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14α. επισημαίνει με ανησυχία ότι τα 

σχέδια της ΠΚΦ θεωρήθηκαν ότι 

αναπαράγουν τις δράσεις που ούτως ή 

άλλως θα έπρεπε να αναλάβουν οι 

μεμονωμένες εταιρείες, επιδοτώντας με 

τον τρόπο αυτόν τις ιδιωτικές εταιρείες 
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με πόρους της ΕΕ· καλεί, στο πλαίσιο 

αυτό, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα 

σχέδια της ΠΚΦ αποφέρουν πραγματική 

προστιθέμενη αξία για τους πολίτες της 

ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  342 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14α. υπογραμμίζει ότι μια 

κατακερματισμένη και αδιαφανής αγορά, 

με διαφορετικά συστήματα αξιολόγησης 

των φαρμάκων, χορήγησης εγκρίσεων και 

τιμολόγησης και αποζημίωσης των 

φαρμάκων ενδέχεται να συμβάλλει στη 

δημιουργία ανεπαρκειών συνολικά και 

ανισοτήτων μεταξύ των ευρωπαίων 

πολιτών· 

Or. es 

 

Τροπολογία  343 

Lynn Boylan, Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14β. καλεί την ΕΕ, ως δημόσιο 

χρηματοδότη της έρευνας, να απαιτήσει 

την ελεύθερη και ευρεία διάθεση της 

γνώσης που παράγεται από αυτή την 

έρευνα μέσω δημοσίευσης και 

διαδικτυακής πρόσβασης· 

Or. en 
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Τροπολογία  344 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14β. υπογραμμίζει την ανάγκη για 

συντονισμένη προσέγγιση του 

συστήματος φαρμάκων μεταξύ των 

κρατών μελών με στόχο την 

αντιμετώπιση παρόμοιων προκλήσεων· 

Or. es 

 

Τροπολογία  345 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. υπενθυμίζει ότι η διαφάνεια σε όλα 

τα ενωσιακά και εθνικά θεσμικά όργανα 

και τους οργανισμούς έχει καίρια σημασία 

και ότι οι εμπειρογνώμονες που 

συμμετέχουν στη διαδικασία έγκρισης δεν 

πρέπει να έχουν σύγκρουση συμφερόντων· 

15. υπενθυμίζει ότι η διαφάνεια σε όλα 

τα ενωσιακά και εθνικά θεσμικά όργανα 

και τους οργανισμούς έχει καίρια σημασία 

και ότι οι εμπειρογνώμονες που 

συμμετέχουν στη διαδικασία έγκρισης, 

τιμολόγησης και καθορισμού των 

ποσοστών αποζημίωσης δεν πρέπει να 

έχουν σύγκρουση συμφερόντων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  346 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. υπενθυμίζει ότι η διαφάνεια σε όλα 

τα ενωσιακά και εθνικά θεσμικά όργανα 

και τους οργανισμούς έχει καίρια σημασία 

και ότι οι εμπειρογνώμονες που 

συμμετέχουν στη διαδικασία έγκρισης δεν 

πρέπει να έχουν σύγκρουση συμφερόντων· 

15. υπενθυμίζει ότι η διαφάνεια σε όλα 

τα ενωσιακά και εθνικά θεσμικά όργανα 

και τους οργανισμούς έχει καίρια σημασία 

για την εύρυθμη λειτουργία της 

δημοκρατίας και ότι οι εμπειρογνώμονες 

που συμμετέχουν στη διαδικασία έγκρισης 

δεν πρέπει να έχουν σύγκρουση 

συμφερόντων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  347 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná, Biljana Borzan, Karin 

Kadenbach 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επισημαίνει την ευρωπαϊκή 

διαδικασία για την κοινή προμήθεια 

φαρμάκων, η οποία χρησιμοποιείται για 

την απόκτηση εμβολίων σύμφωνα με την 

απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ· 

16. επισημαίνει την ευρωπαϊκή 

διαδικασία για την κοινή προμήθεια 

φαρμάκων, η οποία χρησιμοποιείται για 

την απόκτηση εμβολίων σύμφωνα με την 

απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ· ενθαρρύνει 

την ενδεχόμενη χρήση της διαδικασίας σε 

περίπτωση έλλειψης βρεφικών εμβολίων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  348 

José Inácio Faria, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επισημαίνει την ευρωπαϊκή 

διαδικασία για την κοινή προμήθεια 

φαρμάκων, η οποία χρησιμοποιείται για 

την απόκτηση εμβολίων σύμφωνα με την 

16. επισημαίνει την ευρωπαϊκή 

διαδικασία για την κοινή προμήθεια 

φαρμάκων, η οποία χρησιμοποιείται για 

την απόκτηση εμβολίων σύμφωνα με την 
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απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ· απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ· ενθαρρύνει 

τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως 

το μέσο αυτό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  349 

Alberto Cirio 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επισημαίνει την ευρωπαϊκή 

διαδικασία για την κοινή προμήθεια 

φαρμάκων, η οποία χρησιμοποιείται για 

την απόκτηση εμβολίων σύμφωνα με την 

απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ· 

16. επισημαίνει τη δυνατότητα 

θέσπισης εθελοντικής ευρωπαϊκής 

διαδικασίας για την κοινή προμήθεια 

ιατρικών αντιμέτρων σε περίπτωση 

σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά 

της υγείας, σύμφωνα με την απόφαση 

αριθ. 1082/2013/ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  350 

Lieve Wierinck, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Marian Harkin, Yana Toom, 

Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επισημαίνει την ευρωπαϊκή 

διαδικασία για την κοινή προμήθεια 

φαρμάκων, η οποία χρησιμοποιείται για 

την απόκτηση εμβολίων σύμφωνα με την 

απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ· 

16. επισημαίνει την ευρωπαϊκή 

διαδικασία για την κοινή προμήθεια 

ιατρικών αντιμέτρων σε περίπτωση 

σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά 

της υγείας, σύμφωνα με την απόφαση 

αριθ. 1082/2013/ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  351 



 

PE592.302v01-00 24/155 AM\1107398EL.docx 

EL 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. υπενθυμίζει τη σημασία του 

θεματολογίου για την ψηφιακή υγεία και 

την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην 

ανάπτυξη και την εφαρμογή λύσεων 

ηλεκτρονικής και κινητής υγείας 

προκειμένου να διασφαλιστούν ασφαλή, 

αξιόπιστα, προσβάσιμα, σύγχρονα και 

βιώσιμα νέα μοντέλα υγειονομικής 

περίθαλψης για τους ασθενείς, τους 

φροντιστές, τους επαγγελματίες στον 

χώρο της υγείας και τους πληρωτές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  352 

Lynn Boylan, Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. τονίζει τον αρνητικό αντίκτυπο 

που έχουν οι πολιτικές λιτότητας και οι 

δημοσιονομικές περικοπές των κρατών 

μελών στην πρόσβαση των πολιτών στην 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την 

πρόσβαση στα φάρμακα· καταδικάζει την 

κατάσταση που προωθείται στο πλαίσιο 

των συστημάτων ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης, όπου η αξία της ζωής 

υπολογίζεται με βάση τον πλούτο και 

όπου εκείνοι που είναι πιο εύποροι 

μπορούν να λάβουν ταχύτερη και 

καλύτερης ποιότητας θεραπεία σε 

σύγκριση με τους οικονομικά 

ασθενέστερους· 

Or. en 
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Τροπολογία  353 

Francesc Gambús 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 

τον συντονισμό της προμήθειας 

φαρμάκων στο επίπεδο των κρατών 

μελών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία 

κοινής προμήθειας, ιδίως όσον αφορά 

ασθένειες όπως η ηπατίτιδα C, ο 

αιμορραγικός πυρετός Κριμαίας-Κονγκό 

ή ο εντεροϊός· 

Or. es 

 

Τροπολογία  354 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. υπογραμμίζει ότι η είσοδος των 

γενόσημων φαρμάκων στην αγορά μπορεί 

να οδηγήσει σε μείωση της τιμής κατά 

25% το πρώτο έτος και κατά 40% το 

δεύτερο, καθώς και σε εξοικονόμηση για 

το σύστημα της τάξης του 20% το πρώτο 

έτος και 25% το δεύτερο· ωστόσο, 

υπάρχουν ανησυχίες ότι η είσοδος των 

γενόσημων φαρμάκων στην αγορά δεν 

είναι τόσο ταχεία όσο θα έπρεπε, καθώς 

παρέρχονται κατά μέσο όρο 7 μήνες από 

τη λήξη της αποκλειστικότητας του 

πρωτότυπου φαρμάκου· 

Or. es 
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Τροπολογία  355 

José Inácio Faria 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. επισημαίνει με ανησυχία ότι η ΕΕ 

υστερεί έναντι των ΗΠΑ όσον αφορά 

έναν τυποποιημένο και διαφανή 

μηχανισμό αναφοράς σχετικά με τις 

αιτίες των φαρμακευτικών ελλείψεων· 

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

προτείνουν και να θεσπίσουν τέτοιο μέσο 

για τη χάραξη στοιχειοθετημένης 

πολιτικής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  356 

Elisabetta Gardini, Cristian-Silviu Buşoi, Alojz Peterle, Giovanni La Via, Alberto Cirio, 

Aldo Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. εξαίρει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στην παρακολούθηση και την 

παροχή καθοδήγησης όσον αφορά τις 

οικονομικές πολιτικές στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού εξαμήνου και εκφράζει την 

ικανοποίησή του για τη διατύπωση 

ειδικών ανά χώρα συστάσεων στον τομέα 

της βιωσιμότητας της υγειονομικής 

περίθαλψης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  357 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. υπενθυμίζει ότι η έλλειψη 

διαφάνειας μεταξύ των κρατών μελών 

όσον αφορά τα συστήματα αποζημίωσης 

και οι καθυστερήσεις που σημειώνονται 

στη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας 

αντιβαίνουν στην οδηγία 89/105/ΕΟΚ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  358 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. επισημαίνει ότι η βελτίωση του 

συντονισμού μεταξύ των εθνικών 

αξιολογήσεων της τεχνολογίας υγείας θα 

μπορούσε να μειώσει τον χρόνο που 

απαιτείται έως ότου τεθούν τα φάρμακα 

στη διάθεση των ασθενών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  359 

Carlos Zorrinho 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. τονίζει την ανάγκη περαιτέρω 

συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου 

να βελτιωθεί η πρόσβαση σε φάρμακα· 

Or. en 
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Τροπολογία  360 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16β. υπενθυμίζει τη δήλωση της 

Ντόχα, της 30ής Αυγούστου 2003, 

σχετικά με τη συμφωνία για τα 

δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) και τη 

δημόσια υγεία, στην οποία 

«διευκρινιζόταν» ότι: «η συμφωνία 

TRIPS μπορεί και πρέπει να ερμηνεύεται 

και να εφαρμόζεται κατά τρόπο που να 

υποστηρίζει το δικαίωμα των κρατών 

μελών του ΠΟΕ να προστατεύουν την 

πρόσβαση σε φάρμακα για όλους. Δεν 

εμποδίζει ούτε θα έπρεπε να εμποδίζει τα 

μέλη να λαμβάνουν μέτρα για την 

προστασία της δημόσιας υγείας, όπως 

ειδικότερα η πρόσβαση σε φάρμακα για 

όλους». 

Or. es 

 

Τροπολογία  361 

José Inácio Faria 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16β. εξαίρει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στην παρακολούθηση και την 

παροχή καθοδήγησης όσον αφορά τις 

οικονομικές πολιτικές στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού εξαμήνου και εκφράζει την 

ικανοποίησή του για τη διατύπωση 

ειδικών ανά χώρα συστάσεων στον τομέα 

της βιωσιμότητας της υγειονομικής 

περίθαλψης· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  362 

Lynn Boylan, Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16β. καταδικάζει τη μετατροπή της 

υγείας από φυσικό δικαίωμα όλων των 

ανθρώπων σε εμπόρευμα της αγοράς το 

οποίο υπόκειται σε κόστος και 

κερδοσκοπία, γεγονός που δημιουργεί 

κοινωνικό χάσμα μέσω της προώθησης 

διαφοροποιημένης μεταχείρισης με βάση 

την οικονομική δυνατότητα του 

ασθενούς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  363 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16β. επισημαίνει ότι το σχέδιο 

EURIPID χρειάζεται μεγαλύτερη 

διαφάνεια από τα κράτη μέλη ώστε να 

αποτυπώνει τις πραγματικές τιμές που 

αυτά καταβάλλουν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  364 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 6 α (νέος) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ζητεί να θεσπιστούν κανονισμοί για το 

διασυνοριακό εμπόριο φαρμάκων, ώστε 

να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε φάρμακα 

ασθενών, οι οποίοι διαμένουν σε κράτη 

μέλη διαφορετικά από το κράτος 

συνήθους διαμονής τους· 

Or. de 

 

Τροπολογία  365 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί το 

δικαίωμα των ασθενών σε καθολική, 

οικονομικά προσιτή, αποτελεσματική, 

ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση σε βασικές 

και καινοτόμες θεραπείες, καθώς και να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 

συστημάτων δημόσιας υγειονομικής 

περίθαλψης της ΕΕ· 

17. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί το 

δικαίωμα των ασθενών σε καθολική, 

οικονομικά προσιτή, αποτελεσματική, 

ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση σε βασικές 

και καινοτόμες θεραπείες, καθώς και να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 

συστημάτων δημόσιας υγειονομικής 

περίθαλψης της ΕΕ· τονίζει ότι η 

πρόσβαση των ασθενών σε ιατρικά 

προϊόντα αποτελεί κοινή ευθύνη όλων 

των εμπλεκομένων φορέων στο σύστημα 

υγειονομικής περίθαλψης, 

συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 

αρχών, των γιατρών, των οργανώσεων 

ασθενών και των παραγωγών, και ότι 

βέλτιστες λύσεις για την πρόσβαση των 

ασθενών μπορούν να βρεθούν καλύτερα 

μέσω της συνεργασίας αυτών των 

φορέων· 

 τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της 

εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών με στόχο τη μεγαλύτερη 

διαφάνεια και τη διασφάλιση των κοινών 

συμφερόντων καθώς και της 

βιωσιμότητας των εθνικών συστημάτων 
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υγείας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  366 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί το 

δικαίωμα των ασθενών σε καθολική, 

οικονομικά προσιτή, αποτελεσματική, 

ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση σε βασικές 

και καινοτόμες θεραπείες, καθώς και να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 

συστημάτων δημόσιας υγειονομικής 

περίθαλψης της ΕΕ· 

17. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί το 

δικαίωμα των ασθενών σε καθολική, 

οικονομικά προσιτή, αποτελεσματική, 

ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση σε βασικές 

και καινοτόμες θεραπείες, να διασφαλιστεί 

η βιωσιμότητα των συστημάτων δημόσιας 

υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ και να 

εξασφαλιστούν μελλοντικές επενδύσεις 

στη φαρμακευτική καινοτομία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  367 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί το 

δικαίωμα των ασθενών σε καθολική, 

οικονομικά προσιτή, αποτελεσματική, 

ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση σε βασικές 

και καινοτόμες θεραπείες, καθώς και να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 

συστημάτων δημόσιας υγειονομικής 

περίθαλψης της ΕΕ· 

17. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί το 

δικαίωμα των ασθενών σε καθολική, 

οικονομικά προσιτή, αποτελεσματική, 

ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση σε βασικές 

και καινοτόμες θεραπείες, καθώς και να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 

συστημάτων δημόσιας υγειονομικής 

περίθαλψης της ΕΕ όπως και η 

χρηματοδότηση της Ένωσης για 

επενδύσεις στην έρευνα και για βελτίωση 

των συστημάτων υγείας των κρατών-
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μελών της· 

Or. el 

 

Τροπολογία  368 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί το 

δικαίωμα των ασθενών σε καθολική, 

οικονομικά προσιτή, αποτελεσματική, 

ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση σε βασικές 

και καινοτόμες θεραπείες, καθώς και να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 

συστημάτων δημόσιας υγειονομικής 

περίθαλψης της ΕΕ· 

17. ζητεί από την Επιτροπή να 

μεριμνήσει για την εφαρμογή μέτρων 
προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα 

των ασθενών σε καθολική, οικονομικά 

προσιτή, αποτελεσματική, ασφαλή και 

έγκαιρη πρόσβαση σε βασικές και 

καινοτόμες θεραπείες, καθώς και να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 

συστημάτων δημόσιας υγειονομικής 

περίθαλψης της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  369 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί το 

δικαίωμα των ασθενών σε καθολική, 

οικονομικά προσιτή, αποτελεσματική, 

ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση σε βασικές 

και καινοτόμες θεραπείες, καθώς και να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 

συστημάτων δημόσιας υγειονομικής 

περίθαλψης της ΕΕ· 

17. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί το 

δικαίωμα των ασθενών σε καθολική, 

οικονομικά προσιτή, αποτελεσματική, 

ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση σε βασικές 

και καινοτόμες θεραπείες, να διασφαλιστεί 

η βιωσιμότητα των συστημάτων δημόσιας 

υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ και να 

εξασφαλιστούν οι μελλοντικές επενδύσεις 

στη φαρμακευτική καινοτομία· 

Or. en 
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Τροπολογία  370 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί το 

δικαίωμα των ασθενών σε καθολική, 

οικονομικά προσιτή, αποτελεσματική, 

ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση σε βασικές 

και καινοτόμες θεραπείες, καθώς και να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 

συστημάτων δημόσιας υγειονομικής 

περίθαλψης της ΕΕ· 

17. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε εθνικό 

επίπεδο και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, σε 

επίπεδο ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί 

το δικαίωμα των ασθενών σε καθολική, 

οικονομικά προσιτή, αποτελεσματική, 

ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση σε βασικές 

και καινοτόμες θεραπείες, καθώς και να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 

συστημάτων δημόσιας υγειονομικής 

περίθαλψης της ΕΕ· 

Or. de 

 

Τροπολογία  371 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί το 

δικαίωμα των ασθενών σε καθολική, 

οικονομικά προσιτή, αποτελεσματική, 

ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση σε βασικές 

και καινοτόμες θεραπείες, καθώς και να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 

συστημάτων δημόσιας υγειονομικής 

περίθαλψης της ΕΕ· 

17. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί το 

δικαίωμα των ασθενών σε καθολική, 

οικονομικά προσιτή, αποτελεσματική, 

ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση σε βασικές 

και καινοτόμες θεραπείες, καθώς και να 

διασφαλιστούν η βιωσιμότητα των 

συστημάτων δημόσιας υγειονομικής 

περίθαλψης της ΕΕ και η 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας· 

Or. en 
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Τροπολογία  372 

Georg Mayer 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί το 

δικαίωμα των ασθενών σε καθολική, 

οικονομικά προσιτή, αποτελεσματική, 

ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση σε βασικές 

και καινοτόμες θεραπείες, καθώς και να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 

συστημάτων δημόσιας υγειονομικής 

περίθαλψης της ΕΕ· 

17. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί το 

δικαίωμα των ασθενών σε καθολική, 

οικονομικά προσιτή, αποτελεσματική, 

ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση σε βασικές 

και καινοτόμες θεραπείες, καθώς και να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 

συστημάτων δημόσιας υγειονομικής 

περίθαλψης στα κράτη μέλη της ΕΕ· 

Or. de 

 

Τροπολογία  373 

Aldo Patriciello 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί το 

δικαίωμα των ασθενών σε καθολική, 

οικονομικά προσιτή, αποτελεσματική, 

ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση σε βασικές 

και καινοτόμες θεραπείες, καθώς και να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 

συστημάτων δημόσιας υγειονομικής 

περίθαλψης της ΕΕ· 

17. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί το 

δικαίωμα των ασθενών σε καθολική, 

οικονομικά προσιτή, ίση, αποτελεσματική, 

ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση σε βασικές 

και καινοτόμες θεραπείες, καθώς και να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 

συστημάτων δημόσιας υγειονομικής 

περίθαλψης της ΕΕ· 

Or. it 

 

Τροπολογία  374 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί το 

δικαίωμα των ασθενών σε καθολική, 

οικονομικά προσιτή, αποτελεσματική, 

ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση σε βασικές 

και καινοτόμες θεραπείες, καθώς και να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 

συστημάτων δημόσιας υγειονομικής 

περίθαλψης της ΕΕ· 

17. ζητεί να ληφθούν μέτρα από τα 

κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί 

το δικαίωμα των ασθενών σε καθολική, 

οικονομικά προσιτή, αποτελεσματική, 

ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση σε βασικές 

και καινοτόμες θεραπείες, καθώς και να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 

συστημάτων δημόσιας υγειονομικής 

περίθαλψης της ΕΕ· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  375 

Christofer Fjellner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί το 

δικαίωμα των ασθενών σε καθολική, 

οικονομικά προσιτή, αποτελεσματική, 

ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση σε βασικές 

και καινοτόμες θεραπείες, καθώς και να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 

συστημάτων δημόσιας υγειονομικής 

περίθαλψης της ΕΕ· 

17. ζητεί να ληφθούν μέτρα 

προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα 

των ασθενών σε καθολική, οικονομικά 

προσιτή, αποτελεσματική, ασφαλή και 

έγκαιρη πρόσβαση σε βασικές και 

καινοτόμες θεραπείες, καθώς και να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 

συστημάτων δημόσιας υγειονομικής 

περίθαλψης της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  376 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να δρομολογήσει δημόσια 
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διαβούλευση, ανοιχτή σε όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να 

αξιολογηθεί η δημιουργία μιας 

ευρωπαϊκής δημόσιας φαρμακευτικής 

εταιρείας με ελάχιστο βασικό στόχο να 

καλύψει την απουσία της ιδιωτικής 

φαρμακευτικής βιομηχανίας σε 

περιπτώσεις παθήσεων για τις οποίες η 

αγορά δεν παρέχει επαρκές οικονομικό 

όφελος· 

Or. it 

 

Τροπολογία  377 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17α. υπογραμμίζει ότι, λόγω της 

δημοσιονομικής λιτότητας και των 

επιπτώσεών της στα συστήματα υγείας 

(και ιδίως της συχνής αφαίρεσης 

φαρμακευτικών προϊόντων από τους 

καταλόγους επιστροφής εξόδων για 

φάρμακα), οι Ευρωπαίοι αναγκάζονται 

όλο και πιο συχνά να στερούνται ιατρική 

περίθαλψη ή/και θεραπευτικές αγωγές 

που, ωστόσο, τους είναι αναγκαίες· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  378 

Nicola Caputo, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

αξιολογήσουν τις διόδους και τις 

πολιτικές υγειονομικής περίθαλψης με 
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στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων 

για τους ασθενείς και της οικονομικής 

βιωσιμότητας του συστήματος μέσω 

κυρίως της ενθάρρυνσης ψηφιακών 

λύσεων για τη βελτίωση της παροχής 

υγειονομικής περίθαλψης στους ασθενείς 

και τον εντοπισμό της απώλειας πόρων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  379 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17α. εξαίρει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στην παρακολούθηση και την 

παροχή καθοδήγησης όσον αφορά τις 

οικονομικές πολιτικές στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού εξαμήνου και εκφράζει την 

ικανοποίησή του για τη διατύπωση 

ειδικών ανά χώρα συστάσεων στον τομέα 

της βιωσιμότητας της υγειονομικής 

περίθαλψης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  380 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να πραγματοποιήσουν το πρώτο 

βήμα για τη σύσταση μιας ευρωπαϊκής 

δημόσιας φαρμακευτικής εταιρείας η 

οποία θα διαδραματίζει κεντρικό ενιαίο 

ευρωπαϊκό ρόλο στην αγορά φαρμάκων, 

ξεκινώντας από τα φάρμακα που σώζουν 
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ανθρώπινες ζωές και παρουσιάζουν 

διαφορές στην τιμή οι οποίες δεν μπορούν 

να γίνουν αποδεκτές στο εσωτερικό της 

ΕΕ· 

Or. it 

 

Τροπολογία  381 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ για τη φαρμακευτική αγορά, 

προκειμένου να ενισχυθούν οι 
διαπραγματευτικές ικανότητες των κρατών 

μελών με στόχο την επίτευξη δίκαιων 

τιμών για τα φάρμακα· 

18. ζητεί από τα κράτη μέλη, σε 

συνεργασία με την Επιτροπή, να ενώσουν 

τις δυνάμεις τους για να ενισχύσουν τις 
διαπραγματευτικές ικανότητες των κρατών 

μελών με στόχο την επίτευξη 

διαθεσιμότητας και δίκαιων τιμών 

φαρμάκων σε ολόκληρη την ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  382 

Christofer Fjellner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ για τη φαρμακευτική αγορά, 

προκειμένου να ενισχυθούν οι 

διαπραγματευτικές ικανότητες των κρατών 

μελών με στόχο την επίτευξη δίκαιων 

τιμών για τα φάρμακα· 

18. ζητεί να ληφθούν μέτρα που θα 

διευκολύνουν τις διαπραγματευτικές 

ικανότητες των κρατών μελών 

προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση 

των ασθενών σε φάρμακα· 

Or. en 
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Τροπολογία  383 

Elisabetta Gardini, Cristian-Silviu Buşoi, Alojz Peterle, Giovanni La Via, Aldo 

Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ για τη φαρμακευτική αγορά, 

προκειμένου να ενισχυθούν οι 

διαπραγματευτικές ικανότητες των κρατών 

μελών με στόχο την επίτευξη δίκαιων 

τιμών για τα φάρμακα· 

18. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ για τη φαρμακευτική αγορά, 

προκειμένου να ενισχυθούν οι 

διαπραγματευτικές ικανότητες των κρατών 

μελών με στόχο τη διασφάλιση ταχείας 

και ισότιμης πρόσβασης σε καινοτόμα 
φάρμακα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  384 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ για τη φαρμακευτική αγορά, 

προκειμένου να ενισχυθούν οι 

διαπραγματευτικές ικανότητες των κρατών 

μελών με στόχο την επίτευξη δίκαιων 

τιμών για τα φάρμακα· 

18. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ για τη φαρμακευτική αγορά, 

προκειμένου να ενισχυθούν οι 

διαπραγματευτικές ικανότητες των κρατών 

μελών με στόχο τη διασφάλιση ταχείας 

και ισότιμης πρόσβασης σε καινοτόμα 
φάρμακα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  385 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ για τη φαρμακευτική αγορά, 

προκειμένου να ενισχυθούν οι 

διαπραγματευτικές ικανότητες των κρατών 

μελών με στόχο την επίτευξη δίκαιων 

τιμών για τα φάρμακα· 

18. ζητεί να ληφθούν μέτρα από κάθε 

κράτος μέλος για τη φαρμακευτική αγορά 

και υπογραμμίζει ότι πρέπει να 

ενισχυθούν οι διαπραγματευτικές 

ικανότητες των κρατών μελών με στόχο 

την επίτευξη δίκαιων τιμών για τα 

φάρμακα· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  386 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ για τη φαρμακευτική αγορά, 

προκειμένου να ενισχυθούν οι 

διαπραγματευτικές ικανότητες των κρατών 

μελών με στόχο την επίτευξη δίκαιων 

τιμών για τα φάρμακα· 

18. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ για τη φαρμακευτική αγορά, 

προκειμένου να ενισχυθούν οι 

διαπραγματευτικές ικανότητες των κρατών 

μελών με στόχο την επίτευξη δίκαιων 

τιμών για τα φάρμακα και βιώσιμων 

συστημάτων υγείας και να προωθηθούν 

βιώσιμες και ποιοτικές καινοτομίες και 

έρευνες καθώς και η ανταγωνιστικότητα 

της βιομηχανίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  387 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ για τη φαρμακευτική αγορά, 

προκειμένου να ενισχυθούν οι 

18. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ για τη φαρμακευτική αγορά, 

προκειμένου να ενισχυθούν οι 
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διαπραγματευτικές ικανότητες των κρατών 

μελών με στόχο την επίτευξη δίκαιων 

τιμών για τα φάρμακα· 

διαπραγματευτικές ικανότητες των κρατών 

μελών με στόχο την επίτευξη δίκαιων 

τιμών για τα φάρμακα, ενισχύοντας, 

μεταξύ άλλων, τη συνεργασία στον τομέα 

της αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας 

(ΑΤΥ) και διεξάγοντας εκτιμήσεις για τη 

σχετική αποτελεσματικότητα σε επίπεδο 

ΕΕ· 

Or. de 

 

Τροπολογία  388 

György Hölvényi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ για τη φαρμακευτική αγορά, 

προκειμένου να ενισχυθούν οι 

διαπραγματευτικές ικανότητες των κρατών 

μελών με στόχο την επίτευξη δίκαιων 

τιμών για τα φάρμακα· 

18. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ και περιφερειών για τη φαρμακευτική 

αγορά, προκειμένου να ενισχυθούν οι 

διαπραγματευτικές ικανότητες των κρατών 

μελών με στόχο την επίτευξη δίκαιων 

τιμών για τα φάρμακα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  389 

Lieve Wierinck, Frédérique Ries, José Inácio Faria, Marian Harkin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ για τη φαρμακευτική αγορά, 

προκειμένου να ενισχυθούν οι 

διαπραγματευτικές ικανότητες των κρατών 

μελών με στόχο την επίτευξη δίκαιων 

τιμών για τα φάρμακα· 

18. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ για τη φαρμακευτική αγορά, 

προκειμένου να ενισχυθούν οι 

διαπραγματευτικές ικανότητες των κρατών 

μελών με στόχο την επίτευξη δίκαιων 

τιμών για τα φάρμακα, όπως η 

πρωτοβουλία των χωρών της Μπενελούξ 

και της Αυστρίας για τις σπάνιες 

ασθένειες· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  390 

Glenis Willmott 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18α. χαιρετίζει την έκθεση της Ομάδας 

Υψηλού Επιπέδου του Γενικού 

Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για 

την Πρόσβαση σε Φάρμακα και καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 

μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων 

που διατυπώνει· 

Or. en 

 

Τροπολογία  391 

Alberto Cirio 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να προωθήσει μία Ε&Α εστιασμένη στις 

ανάγκες των ασθενών, προάγοντας 

παράλληλα την κοινωνική ευθύνη στον 

φαρμακευτικό τομέα, μέσω της 

δημιουργίας δημόσιας πλατφόρμας της 

ΕΕ για την Ε&Α, η οποία θα 

χρηματοδοτηθεί από συνεισφορές βάσει 

των κερδών που αποκομίζει η 

φαρμακευτική βιομηχανία από τις 

πωλήσεις στα συστήματα δημόσιας 

υγείας· ζητεί διαφάνεια όσον αφορά το 

κόστος της Ε&Α· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  392 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

προωθήσει μία Ε&Α εστιασμένη στις 

ανάγκες των ασθενών, προάγοντας 

παράλληλα την κοινωνική ευθύνη στον 

φαρμακευτικό τομέα, μέσω της 

δημιουργίας δημόσιας πλατφόρμας της ΕΕ 

για την Ε&Α, η οποία θα χρηματοδοτηθεί 

από συνεισφορές βάσει των κερδών που 

αποκομίζει η φαρμακευτική βιομηχανία 

από τις πωλήσεις στα συστήματα 

δημόσιας υγείας· ζητεί διαφάνεια όσον 

αφορά το κόστος της Ε&Α· 

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

προωθήσει τη διαφάνεια όσον αφορά το 

κόστος της Ε&Α και να προωθήσει μία 

Ε&Α εστιασμένη στις ανάγκες των 

ασθενών, προάγοντας παράλληλα την 

κοινωνική ευθύνη στον φαρμακευτικό 

τομέα, μέσω της δημιουργίας δημόσιας 

πλατφόρμας της ΕΕ που θα αποσκοπεί 

στον προσδιορισμό των αναγκών της ΕΕ 

με δημοκρατικό και περιεκτικό τρόπο με 

βάση: 

 – ανάλυση του όγκου πωλήσεων για κάθε 

φάρμακο και για κάθε θεραπευτική 

ένδειξη στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, 

συμπεριλαμβανομένης της εκτός 

εγκεκριμένων ενδείξεων χρήσης· 

 – ανάλυση της επιβάρυνσης κάθε 

ασθένειας, που θα λαμβάνει υπόψη την 

κοινωνική και τη γεωγραφική κατανομή· 

 – ανάλυση των εθνικών μητρώων 

ασθενειών και συνδρόμων· 

 – διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο, το 

Κοινοβούλιο, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Φαρμάκων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων· 

 – δημόσιες και διαφανείς διαβουλεύσεις 

με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 

συμπεριλαμβανομένων κυρίως των 

ασθενών, των φροντιστών και των 

γιατρών, καθώς και όσων ευνοούν 

εναλλακτικές θεραπείες αντί των 

χημικών· 

Or. en 
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Τροπολογία  393 

Elisabetta Gardini, Cristian-Silviu Buşoi, Alojz Peterle, Françoise Grossetête, Giovanni 

La Via, Aldo Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

προωθήσει μία Ε&Α εστιασμένη στις 

ανάγκες των ασθενών, προάγοντας 

παράλληλα την κοινωνική ευθύνη στον 

φαρμακευτικό τομέα, μέσω της 

δημιουργίας δημόσιας πλατφόρμας της 

ΕΕ για την Ε&Α, η οποία θα 

χρηματοδοτηθεί από συνεισφορές βάσει 

των κερδών που αποκομίζει η 

φαρμακευτική βιομηχανία από τις 

πωλήσεις στα συστήματα δημόσιας 

υγείας· ζητεί διαφάνεια όσον αφορά το 

κόστος της Ε&Α· 

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

μεριμνήσει για τη συμμετοχή των 

ασθενών και των οργανώσεών τους στον 

καθορισμό των ερευνητικών 

προτεραιοτήτων όλων των 

προγραμμάτων της που αφορούν την 

υγεία και να προωθήσει μια Ε&Α 

εστιασμένη στις ανάγκες των ασθενών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  394 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

προωθήσει μία Ε&Α εστιασμένη στις 

ανάγκες των ασθενών, προάγοντας 

παράλληλα την κοινωνική ευθύνη στον 

φαρμακευτικό τομέα, μέσω της 

δημιουργίας δημόσιας πλατφόρμας της 

ΕΕ για την Ε&Α, η οποία θα 

χρηματοδοτηθεί από συνεισφορές βάσει 

των κερδών που αποκομίζει η 

φαρμακευτική βιομηχανία από τις 

πωλήσεις στα συστήματα δημόσιας 

υγείας· ζητεί διαφάνεια όσον αφορά το 

κόστος της Ε&Α· 

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

μεριμνήσει για τη συμμετοχή των 

ασθενών και των οργανώσεών τους στον 

καθορισμό των ερευνητικών 

προτεραιοτήτων όλων των 

προγραμμάτων της που αφορούν την 

υγεία και να προωθήσει μια Ε&Α 

εστιασμένη στις ανάγκες των ασθενών· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  395 

Frédérique Ries, Gesine Meissner, Lieve Wierinck 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

προωθήσει μία Ε&Α εστιασμένη στις 

ανάγκες των ασθενών, προάγοντας 

παράλληλα την κοινωνική ευθύνη στον 

φαρμακευτικό τομέα, μέσω της 

δημιουργίας δημόσιας πλατφόρμας της 

ΕΕ για την Ε&Α, η οποία θα 

χρηματοδοτηθεί από συνεισφορές βάσει 

των κερδών που αποκομίζει η 

φαρμακευτική βιομηχανία από τις 

πωλήσεις στα συστήματα δημόσιας 

υγείας· ζητεί διαφάνεια όσον αφορά το 

κόστος της Ε&Α· 

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

προωθήσει μία Ε&Α εστιασμένη στις 

ανάγκες των ασθενών, μέσω της 

δημιουργίας δημόσιου ταμείου που θα 

χρηματοδοτεί την Ε&Α, η οποία θα 

στοχεύει στην ικανοποίηση των 

ακάλυπτων ιατρικών αναγκών, ιδίως 

στον τομέα των σπάνιων ασθενειών και 

των παιδιατρικών νόσων· ζητεί 

μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά το 

κόστος της Ε&Α· 

Or. en 

 

Τροπολογία  396 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

προωθήσει μία Ε&Α εστιασμένη στις 

ανάγκες των ασθενών, προάγοντας 

παράλληλα την κοινωνική ευθύνη στον 

φαρμακευτικό τομέα, μέσω της 

δημιουργίας δημόσιας πλατφόρμας της 

ΕΕ για την Ε&Α, η οποία θα 

χρηματοδοτηθεί από συνεισφορές βάσει 

των κερδών που αποκομίζει η 

φαρμακευτική βιομηχανία από τις 

πωλήσεις στα συστήματα δημόσιας 

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

τα κράτη μέλη να προωθήσουν μία Ε&Α 

εστιασμένη στις ακάλυπτες ανάγκες των 

ασθενών, όπως η έρευνα για νέα 

αντιμικροβιακά φάρμακα, να συντονίσουν 

με αποτελεσματικό τρόπο τους δημόσιους 

πόρους που διατίθενται στην έρευνα στον 

τομέα της υγείας και να προάγουν την 

κοινωνική ευθύνη στον φαρμακευτικό 

τομέα μέσω της δημιουργίας ευρωπαϊκής 

πλατφόρμας για την έρευνα· 
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υγείας· ζητεί διαφάνεια όσον αφορά το 

κόστος της Ε&Α· 

Or. es 

 

Τροπολογία  397 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

προωθήσει μία Ε&Α εστιασμένη στις 

ανάγκες των ασθενών, προάγοντας 

παράλληλα την κοινωνική ευθύνη στον 

φαρμακευτικό τομέα, μέσω της 

δημιουργίας δημόσιας πλατφόρμας της ΕΕ 

για την Ε&Α, η οποία θα χρηματοδοτηθεί 

από συνεισφορές βάσει των κερδών που 

αποκομίζει η φαρμακευτική βιομηχανία 

από τις πωλήσεις στα συστήματα δημόσιας 

υγείας· ζητεί διαφάνεια όσον αφορά το 

κόστος της Ε&Α· 

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

προωθήσει μία Ε&Α εστιασμένη στις 

απαιτήσεις της δημόσιας υγείας και τις 
ανάγκες των ασθενών, προάγοντας 

παράλληλα την κοινωνική ευθύνη στον 

φαρμακευτικό τομέα, μέσω της 

δημιουργίας δημόσιας πλατφόρμας της ΕΕ 

για την Ε&Α, η οποία θα χρηματοδοτηθεί 

από συνεισφορές βάσει των κερδών που 

αποκομίζει η φαρμακευτική βιομηχανία 

από τις πωλήσεις στα συστήματα δημόσιας 

υγείας· ζητεί μέγιστη διαφάνεια όσον 

αφορά το κόστος της Ε&Α, λαμβάνοντας 

υπόψη τα έννομα επιστημονικά, δημόσια 

και ιδιωτικά συμφέροντα των 

εμπλεκόμενων φορέων· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  398 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

προωθήσει μία Ε&Α εστιασμένη στις 

ανάγκες των ασθενών, προάγοντας 

παράλληλα την κοινωνική ευθύνη στον 

φαρμακευτικό τομέα, μέσω της 

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

προωθήσει μία Ε&Α εστιασμένη στη 

δημόσια υγεία και στις ανάγκες των 

ασθενών, προάγοντας παράλληλα την 

κοινωνική ευθύνη στον φαρμακευτικό 
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δημιουργίας δημόσιας πλατφόρμας της ΕΕ 

για την Ε&Α, η οποία θα χρηματοδοτηθεί 

από συνεισφορές βάσει των κερδών που 

αποκομίζει η φαρμακευτική βιομηχανία 

από τις πωλήσεις στα συστήματα δημόσιας 

υγείας· ζητεί διαφάνεια όσον αφορά το 

κόστος της Ε&Α· 

τομέα, μέσω της δημιουργίας δημόσιας 

πλατφόρμας της ΕΕ για την Ε&Α, η οποία 

θα χρηματοδοτηθεί από συνεισφορές βάσει 

των κερδών που αποκομίζει η 

φαρμακευτική βιομηχανία από τις 

πωλήσεις στα συστήματα δημόσιας υγείας· 

ζητεί διαφάνεια όσον αφορά το κόστος της 

Ε&Α· 

Or. en 

 

Τροπολογία  399 

Nessa Childers 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

προωθήσει μία Ε&Α εστιασμένη στις 

ανάγκες των ασθενών, προάγοντας 

παράλληλα την κοινωνική ευθύνη στον 

φαρμακευτικό τομέα, μέσω της 

δημιουργίας δημόσιας πλατφόρμας της ΕΕ 

για την Ε&Α, η οποία θα χρηματοδοτηθεί 

από συνεισφορές βάσει των κερδών που 

αποκομίζει η φαρμακευτική βιομηχανία 

από τις πωλήσεις στα συστήματα δημόσιας 

υγείας· ζητεί διαφάνεια όσον αφορά το 

κόστος της Ε&Α· 

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

προωθήσει μία Ε&Α εστιασμένη στη 

δημόσια υγεία και στις ανάγκες των 

ασθενών, προάγοντας παράλληλα την 

κοινωνική ευθύνη στον φαρμακευτικό 

τομέα, μέσω της δημιουργίας δημόσιας 

πλατφόρμας της ΕΕ για την Ε&Α, η οποία 

θα χρηματοδοτηθεί από συνεισφορές βάσει 

των κερδών που αποκομίζει η 

φαρμακευτική βιομηχανία από τις 

πωλήσεις στα συστήματα δημόσιας υγείας· 

ζητεί πλήρη διαφάνεια όσον αφορά το 

κόστος της Ε&Α· 

Or. en 

 

Τροπολογία  400 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

προωθήσει μία Ε&Α εστιασμένη στις 

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

προωθήσει μία Ε&Α εστιασμένη στις 
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ανάγκες των ασθενών, προάγοντας 

παράλληλα την κοινωνική ευθύνη στον 

φαρμακευτικό τομέα, μέσω της 

δημιουργίας δημόσιας πλατφόρμας της ΕΕ 

για την Ε&Α, η οποία θα χρηματοδοτηθεί 

από συνεισφορές βάσει των κερδών που 

αποκομίζει η φαρμακευτική βιομηχανία 

από τις πωλήσεις στα συστήματα δημόσιας 

υγείας· ζητεί διαφάνεια όσον αφορά το 

κόστος της Ε&Α· 

ανάγκες των ασθενών, προάγοντας 

παράλληλα την κοινωνική ευθύνη στον 

φαρμακευτικό τομέα, μέσω της 

δημιουργίας δημόσιας πλατφόρμας της ΕΕ 

για την Ε&Α, η οποία θα χρηματοδοτηθεί 

από συνεισφορές βάσει των κερδών που 

αποκομίζει η φαρμακευτική βιομηχανία 

από τις πωλήσεις στα συστήματα δημόσιας 

υγείας· ζητεί πλήρη διαφάνεια όσον αφορά 

το κόστος της Ε&Α· 

Or. en 

 

Τροπολογία  401 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

προωθήσει μία Ε&Α εστιασμένη στις 

ανάγκες των ασθενών, προάγοντας 

παράλληλα την κοινωνική ευθύνη στον 

φαρμακευτικό τομέα, μέσω της 

δημιουργίας δημόσιας πλατφόρμας της ΕΕ 

για την Ε&Α, η οποία θα χρηματοδοτηθεί 

από συνεισφορές βάσει των κερδών που 

αποκομίζει η φαρμακευτική βιομηχανία 

από τις πωλήσεις στα συστήματα δημόσιας 

υγείας· ζητεί διαφάνεια όσον αφορά το 

κόστος της Ε&Α· 

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

προωθήσει μία Ε&Α εστιασμένη στις 

ανάγκες της δημόσιας υγείας, προάγοντας 

παράλληλα την κοινωνική ευθύνη στον 

φαρμακευτικό τομέα, μέσω της 

δημιουργίας δημόσιας πλατφόρμας της ΕΕ 

για την Ε&Α, η οποία θα χρηματοδοτηθεί 

από συνεισφορές βάσει των κερδών που 

αποκομίζει η φαρμακευτική βιομηχανία 

από τις πωλήσεις στα συστήματα δημόσιας 

υγείας· ζητεί διαφάνεια όσον αφορά το 

κόστος της Ε&Α· 

Or. en 

 

Τροπολογία  402 

Kateřina Konečná, Biljana Borzan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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να προωθήσει την πρωτοβουλία του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για 

την ασφαλή χρήση προσαρμοστικών 

διαδικασιών όπου κρίνεται σκόπιμο, να 

μειώσει τον χρόνο διάθεσης στην αγορά 

των φαρμάκων που αντιμετωπίζουν 

ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες και να 

διασφαλίσει ότι θα χορηγείται άδεια 

κυκλοφορίας χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο 

η ασφάλεια των ασθενών, και μόνο εάν 

υπάρχει θετική ισορροπία οφελών και 

κινδύνων για έναν καθορισμένο πληθυσμό 

ασθενών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  403 

José Inácio Faria 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19α. τονίζει την απειλή της 

αυξανόμενης αντιμικροβιακής αντοχής· 

καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για 

την προώθηση της Ε&Α στον δημόσιο 

και τον ιδιωτικό τομέα και να 

αιτιολογήσει την παροχή κινήτρων για 

την ανάπτυξη και την 

εμπορευματοποίηση αντιβιοτικών 

έσχατης λύσης για την καταπολέμηση της 

έλλειψης καινοτομίας στον τομέα αυτόν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  404 

Elena Gentile, Massimo Paolucci 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 

πρωτοβουλίες ώστε να στρέψει τη 

δημόσια και ιδιωτική έρευνα προς την 

κατεύθυνση της εισαγωγής καινοτόμων 

φαρμάκων για τη θεραπεία των παιδικών 

ασθενειών· 

Or. it 

 

Τροπολογία  405 

Elena Gentile, Massimo Paolucci 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19β. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 

τη δημόσια και ιδιωτική έρευνα των 

φαρμάκων για γυναίκες ασθενείς, ούτως 

ώστε να αντιμετωπιστεί η ανισότητα των 

φύλων στον τομέα της έρευνας και 

ανάπτυξης και να δοθεί σε όλους τους 

πολίτες η δυνατότητα περισσότερο 

δίκαιης πρόσβασης στα φάρμακα· 

Or. it 

 

Τροπολογία  406 

Frédérique Ries, Gesine Meissner, Lieve Wierinck 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

τον συνολικό αντίκτυπο της ΔΙ στην 

προώθηση της καινοτομίας, ιδίως τον 

αντίκτυπο των συμπληρωματικών 

πιστοποιητικών προστασίας (ΣΠΠ), της 

αποκλειστικότητας των δεδομένων ή της 

20. σημειώνει τα συμπεράσματα του 

Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2016 όπου 

καλείται η Επιτροπή να διενεργήσει 

στοιχειοθετημένη και εμπεριστατωμένη 

ανάλυση σχετικά με τον συνολικό 

αντίκτυπο της ΔΙ στην προώθηση της 
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αποκλειστικότητας της αγοράς στην 

ανταγωνιστικότητα και στην ποιότητα της 

καινοτομίας, και να ορίσει αυστηρά όρια 

για αυτές τις πρακτικές· 

καινοτομίας, ιδίως τον αντίκτυπο των 

συμπληρωματικών πιστοποιητικών 

προστασίας (ΣΠΠ), της αποκλειστικότητας 

των δεδομένων ή της αποκλειστικότητας 

της αγοράς στην ανταγωνιστικότητα και 

στην ποιότητα της καινοτομίας, και 

ενδεχομένως να ρυθμίσει αυτές τις 

πρακτικές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  407 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

τον συνολικό αντίκτυπο της ΔΙ στην 

προώθηση της καινοτομίας, ιδίως τον 

αντίκτυπο των συμπληρωματικών 

πιστοποιητικών προστασίας (ΣΠΠ), της 

αποκλειστικότητας των δεδομένων ή της 

αποκλειστικότητας της αγοράς στην 

ανταγωνιστικότητα και στην ποιότητα της 

καινοτομίας, και να ορίσει αυστηρά όρια 

για αυτές τις πρακτικές· 

20. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

τον συνολικό αντίκτυπο της ΔΙ στην 

προώθηση της καινοτομίας, όπως έχει 

επίσης ζητήσει το Συμβούλιο στα 

συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης 

Ιουνίου 2016, ιδίως τον αντίκτυπο των 

συμπληρωματικών πιστοποιητικών 

προστασίας (ΣΠΠ), της αποκλειστικότητας 

των δεδομένων ή της αποκλειστικότητας 

της αγοράς στην ανταγωνιστικότητα και 

στην ποιότητα της καινοτομίας, και να 

ορίσει αυστηρά όρια για αυτές τις 

πρακτικές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  408 

Nessa Childers 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

τον συνολικό αντίκτυπο της ΔΙ στην 

20. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

τον συνολικό αντίκτυπο της ΔΙ στην 
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προώθηση της καινοτομίας, ιδίως τον 

αντίκτυπο των συμπληρωματικών 

πιστοποιητικών προστασίας (ΣΠΠ), της 

αποκλειστικότητας των δεδομένων ή της 

αποκλειστικότητας της αγοράς στην 

ανταγωνιστικότητα και στην ποιότητα της 

καινοτομίας, και να ορίσει αυστηρά όρια 

για αυτές τις πρακτικές· 

προώθηση καινοτομίας εστιασμένης στις 

ανάγκες, της οικονομικής προσιτότητας 

και αναλόγως βελτιωμένων θεραπευτικών 

αποτελεσμάτων, ιδίως τον αντίκτυπο των 

συμπληρωματικών πιστοποιητικών 

προστασίας (ΣΠΠ), της αποκλειστικότητας 

των δεδομένων και της αποκλειστικότητας 

της αγοράς στην ανταγωνιστικότητα και 

στην ποιότητα της καινοτομίας, και να 

τροποποιήσει αναλόγως τη νομοθεσία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  409 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

τον συνολικό αντίκτυπο της ΔΙ στην 

προώθηση της καινοτομίας, ιδίως τον 

αντίκτυπο των συμπληρωματικών 

πιστοποιητικών προστασίας (ΣΠΠ), της 

αποκλειστικότητας των δεδομένων ή της 

αποκλειστικότητας της αγοράς στην 

ανταγωνιστικότητα και στην ποιότητα της 

καινοτομίας, και να ορίσει αυστηρά όρια 

για αυτές τις πρακτικές· 

20. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

μέσω εις βάθος, αντικειμενικής και 

αμερόληπτης μελέτης τον συνολικό 

αντίκτυπο της ΔΙ στην προώθηση της 

καινοτομίας και στην πρόσβαση των 

ασθενών, ιδίως τον αντίκτυπο των 

συμπληρωματικών πιστοποιητικών 

προστασίας (ΣΠΠ), της αποκλειστικότητας 

των δεδομένων ή της αποκλειστικότητας 

της αγοράς στην ανταγωνιστικότητα και 

στην ποιότητα της καινοτομίας, και να 

ορίσει αυστηρά όρια για αυτές τις 

πρακτικές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  410 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

τον συνολικό αντίκτυπο της ΔΙ στην 

προώθηση της καινοτομίας, ιδίως τον 

αντίκτυπο των συμπληρωματικών 

πιστοποιητικών προστασίας (ΣΠΠ), της 

αποκλειστικότητας των δεδομένων ή της 

αποκλειστικότητας της αγοράς στην 

ανταγωνιστικότητα και στην ποιότητα της 

καινοτομίας, και να ορίσει αυστηρά όρια 

για αυτές τις πρακτικές· 

20. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

τον συνολικό αντίκτυπο της ΔΙ στην 

προώθηση της καινοτομίας και στην 

πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα, 

ιδίως τον αντίκτυπο των 

συμπληρωματικών πιστοποιητικών 

προστασίας (ΣΠΠ), της αποκλειστικότητας 

των δεδομένων ή της αποκλειστικότητας 

της αγοράς στην ανταγωνιστικότητα και 

στην ποιότητα της καινοτομίας, και να 

ορίσει αυστηρά όρια για αυτές τις 

πρακτικές· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  411 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

τον συνολικό αντίκτυπο της ΔΙ στην 

προώθηση της καινοτομίας, ιδίως τον 

αντίκτυπο των συμπληρωματικών 

πιστοποιητικών προστασίας (ΣΠΠ), της 

αποκλειστικότητας των δεδομένων ή της 

αποκλειστικότητας της αγοράς στην 

ανταγωνιστικότητα και στην ποιότητα της 

καινοτομίας, και να ορίσει αυστηρά όρια 

για αυτές τις πρακτικές· 

20. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

τον συνολικό αντίκτυπο της ΔΙ στην 

προώθηση της καινοτομίας, και ιδιαίτερα 

στην ποιότητα της καινοτομίας, ιδίως τον 

αντίκτυπο των συμπληρωματικών 

πιστοποιητικών προστασίας (ΣΠΠ), της 

αποκλειστικότητας των δεδομένων ή της 

αποκλειστικότητας της αγοράς στην 

ανταγωνιστικότητα και στην ποιότητα της 

καινοτομίας, καθώς και τον αντίκτυπο 

στην πρόσβαση σε φάρμακα· 

Or. es 

 

Τροπολογία  412 

Christofer Fjellner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

τον συνολικό αντίκτυπο της ΔΙ στην 

προώθηση της καινοτομίας, ιδίως τον 

αντίκτυπο των συμπληρωματικών 

πιστοποιητικών προστασίας (ΣΠΠ), της 

αποκλειστικότητας των δεδομένων ή της 

αποκλειστικότητας της αγοράς στην 

ανταγωνιστικότητα και στην ποιότητα της 

καινοτομίας, και να ορίσει αυστηρά όρια 

για αυτές τις πρακτικές· 

20. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

πώς θα μπορούσε να προωθήσει 

καλύτερα την καινοτομία, ιδίως τον 

αντίκτυπο των συμπληρωματικών 

πιστοποιητικών προστασίας (ΣΠΠ), της 

αποκλειστικότητας των δεδομένων ή της 

αποκλειστικότητας της αγοράς στην 

ανταγωνιστικότητα και στην ποιότητα της 

καινοτομίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  413 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

τον συνολικό αντίκτυπο της ΔΙ στην 

προώθηση της καινοτομίας, ιδίως τον 

αντίκτυπο των συμπληρωματικών 

πιστοποιητικών προστασίας (ΣΠΠ), της 

αποκλειστικότητας των δεδομένων ή της 

αποκλειστικότητας της αγοράς στην 

ανταγωνιστικότητα και στην ποιότητα της 

καινοτομίας, και να ορίσει αυστηρά όρια 

για αυτές τις πρακτικές· 

20. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

τον συνολικό αντίκτυπο της ΔΙ στην 

προώθηση της καινοτομίας και στην 

πρόσβαση των ασθενών, ιδίως τον 

αντίκτυπο των συμπληρωματικών 

πιστοποιητικών προστασίας (ΣΠΠ), της 

αποκλειστικότητας των δεδομένων ή της 

αποκλειστικότητας της αγοράς στην 

ανταγωνιστικότητα και στην ποιότητα της 

καινοτομίας, και να ορίσει αυστηρά όρια 

για αυτές τις πρακτικές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  414 

Biljana Borzan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

τον συνολικό αντίκτυπο της ΔΙ στην 

προώθηση της καινοτομίας, ιδίως τον 

αντίκτυπο των συμπληρωματικών 

πιστοποιητικών προστασίας (ΣΠΠ), της 

αποκλειστικότητας των δεδομένων ή της 

αποκλειστικότητας της αγοράς στην 

ανταγωνιστικότητα και στην ποιότητα της 

καινοτομίας, και να ορίσει αυστηρά όρια 

για αυτές τις πρακτικές· 

20. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

τον συνολικό αντίκτυπο της ΔΙ στην 

προώθηση της καινοτομίας και στην 

πρόσβαση των ασθενών, ιδίως τον 

αντίκτυπο των συμπληρωματικών 

πιστοποιητικών προστασίας (ΣΠΠ), της 

αποκλειστικότητας των δεδομένων ή της 

αποκλειστικότητας της αγοράς στην 

ανταγωνιστικότητα και στην ποιότητα της 

καινοτομίας, και να ορίσει αυστηρά όρια 

για αυτές τις πρακτικές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  415 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

τον συνολικό αντίκτυπο της ΔΙ στην 

προώθηση της καινοτομίας, ιδίως τον 

αντίκτυπο των συμπληρωματικών 

πιστοποιητικών προστασίας (ΣΠΠ), της 

αποκλειστικότητας των δεδομένων ή της 

αποκλειστικότητας της αγοράς στην 

ανταγωνιστικότητα και στην ποιότητα της 

καινοτομίας, και να ορίσει αυστηρά όρια 

για αυτές τις πρακτικές· 

20. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

τον συνολικό αντίκτυπο της ΔΙ στην 

καθυστέρηση της πρόσβασης στην 

καινοτομία, ιδίως τον αντίκτυπο των 

συμπληρωματικών πιστοποιητικών 

προστασίας (ΣΠΠ), της αποκλειστικότητας 

των δεδομένων ή της αποκλειστικότητας 

της αγοράς στην ανταγωνιστικότητα και 

στην ποιότητα της καινοτομίας, και να 

ορίσει αυστηρά όρια για αυτές τις 

πρακτικές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  416 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

τον συνολικό αντίκτυπο της ΔΙ στην 

προώθηση της καινοτομίας, ιδίως τον 

αντίκτυπο των συμπληρωματικών 

πιστοποιητικών προστασίας (ΣΠΠ), της 

αποκλειστικότητας των δεδομένων ή της 

αποκλειστικότητας της αγοράς στην 

ανταγωνιστικότητα και στην ποιότητα της 

καινοτομίας, και να ορίσει αυστηρά όρια 

για αυτές τις πρακτικές· 

20. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

τον συνολικό αντίκτυπο της ΔΙ στην 

προώθηση της καινοτομίας με ουδέτερο, 

τεκμηριωμένο και περιεκτικό τρόπο, 

ιδίως τον αντίκτυπο των 

συμπληρωματικών πιστοποιητικών 

προστασίας (ΣΠΠ), της αποκλειστικότητας 

των δεδομένων ή της αποκλειστικότητας 

της αγοράς στην ανταγωνιστικότητα και 

στην ποιότητα της καινοτομίας· 

Or. de 

 

Τροπολογία  417 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. καλεί την Επιτροπή να 

προετοιμάσει, το συντομότερο δυνατόν 

και με τη στενή συμμετοχή των κρατών 

μελών, μια ανασκόπηση των 

υφιστάμενων νομοθετικών πράξεων της 

ΕΕ και των σχετικών κινήτρων που έχουν 

στόχο να διευκολύνουν τις επενδύσεις 

στην ανάπτυξη φαρμακευτικών 

προϊόντων και τη χορήγηση άδειας 

κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων 

στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας 

όπως ισχύει εντός της ΕΕ: 

συμπληρωματικά πιστοποιητικά 

προστασίας (κανονισμός ΕΚ 469/2009), 

φάρμακα για ανθρώπινη χρήση (οδηγία 

2001/83/ΕΚ και κανονισμός ΕΚ 

726/2004), ορφανά φάρμακα (κανονισμός 

ΕΚ 141/2000) και παιδιατρικά φάρμακα 

(κανονισμός ΕΚ 1901/2006)· καλεί επίσης 

την Επιτροπή να διενεργήσει 

τεκμηριωμένη ανάλυση του αντικτύπου 

των κινήτρων στις νομοθετικές πράξεις 

της ΕΕ, όπως εφαρμόζονται, επί της 
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καινοτομίας, καθώς και επί της 

διαθεσιμότητας, μεταξύ άλλων όσον 

αφορά τις ελλείψεις εφοδιασμού και τις 

αναβολές ή τις αποτυχίες κυκλοφορίας 

στην αγορά, και της προσβασιμότητας 

των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων 

των βασικών φαρμάκων υψηλής τιμής 

για ασθένειες που συνεπάγονται μεγάλη 

επιβάρυνση για τους ασθενείς και τα 

συστήματα υγείας, καθώς και της 

διαθεσιμότητας γενόσημων φαρμάκων· 

καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει εντός 

των προσεχών μηνών χρονοδιάγραμμα 

και μεθοδολογία για τη διενέργεια της 

ανάλυσης όπως αναφέρεται στην 

παρούσα παράγραφο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  418 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. υπενθυμίζει ότι η διατήρηση των 

κινήτρων είναι σημαντική για την 

προσέλκυση Ε&Α στην Ευρώπη και για 

την παροχή ποιοτικών καινοτόμων 

θεραπειών στους ασθενείς και, ως εκ 

τούτου, ενθαρρύνει την Επιτροπή να μην 

αναθεωρήσει τα πλαίσια κινήτρων που 

έχουν αποδειχθεί επιτυχή ως προς την 

επίτευξη των προβλεπόμενων 

αποτελεσμάτων, όπως ο κανονισμός για 

τα ορφανά φάρμακα, και καλεί την 

Επιτροπή να διενεργήσει, κατά 

περίπτωση, τεκμηριωμένη ανάλυση του 

αντικτύπου των κινήτρων που παρέχει το 

νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ βάσει 

αντικειμενικής, ισόρροπης και 

επιστημονικά έγκυρης μεθοδολογίας· 

Or. en 
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Τροπολογία  419 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná, Biljana Borzan, Karl-

Heinz Florenz, Karin Kadenbach 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 

στοχευμένη εξαίρεση όσον αφορά την 

παρασκευή από τα συμπληρωματικά 

πιστοποιητικά προστασίας για 

εξαγωγικούς λόγους προκειμένου να 

επιτρέψει τον ανταγωνισμό επί ίσοις 

όροις των παρασκευαστών γενόσημων 

φαρμάκων και βιο-ομοειδών με τους 

ανταγωνιστές από χώρες εκτός ΕΕ, 

ούτως ώστε να αποφευχθεί η εξωτερική 

ανάθεση της παραγωγής σε τρίτες χώρες 

και να μπορέσουν να δημιουργηθούν και 

να διατηρηθούν επιπλέον θέσεις εργασίας 

και ανάπτυξη στην ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  420 

José Inácio Faria, Frédérique Ries, Marian Harkin, Yana Toom 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. αναγνωρίζει ότι τα κίνητρα που 

προτείνονται στον κανονισμό για τα 

παιδιατρικά φάρμακα δεν έχουν 

αποδειχθεί αποτελεσματικά στην 

προώθηση της καινοτομίας σε φάρμακα 

για παιδιά, συγκεκριμένα στους τομείς 

της ογκολογίας και της νεογνολογίας· 

καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα 

υφιστάμενα εμπόδια και να προτείνει 

μέτρα για την προώθηση της προόδου 

στον τομέα αυτόν· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  421 

Elisabetta Gardini, Alojz Peterle, Giovanni La Via, Aldo Patriciello, Alessandra 

Mussolini 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και 

τη φαρμακευτική βιομηχανία να 

αυξήσουν τη διαφάνεια της διαδικασίας 

τιμολόγησης και αποζημίωσης των 

φαρμακευτικών προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για 

την Ε&Α· 

Or. en 

 

Τροπολογία  422 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και 

τη φαρμακευτική βιομηχανία να 

αυξήσουν τη διαφάνεια της διαδικασίας 

τιμολόγησης και αποζημίωσης των 

φαρμακευτικών προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για 

την Ε&Α· 

Or. en 

 

Τροπολογία  423 

José Inácio Faria 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20β. αναγνωρίζει ότι η εκτός 

εγκεκριμένων ενδείξεων χρήση 

φαρμάκων μπορεί να αποφέρει οφέλη για 

τους ασθενείς όταν δεν υπάρχουν 

εγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις· 

επισημαίνει με ανησυχία ότι οι ασθενείς 

αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους 

λόγω της έλλειψης εδραίας 

πραγματολογικής βάσης που να 

αποδεικνύει την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητα της εκτός 

εγκεκριμένων ενδείξεων χρήσης, της 

έλλειψης εν επιγνώσει συναίνεσης και της 

αυξανόμενης δυσκολίας ως προς την 

παρακολούθηση των ανεπιθύμητων 

συμβάντων· υπογραμμίζει ότι ορισμένες 

πληθυσμιακές υποομάδες είναι ιδιαίτερα 

εκτεθειμένες στην πρακτική αυτή, όπως 

τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι· 

Or. en 

 

Τροπολογία  424 

José Inácio Faria 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20γ. καλεί την Επιτροπή, τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τα 

κράτη μέλη να προωθήσουν τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή 

εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων χρήση 

προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος που 

ενέχει αυτή η κλινική πρακτική για τους 

ασθενείς· καλεί την Επιτροπή να 

αναλύσει τα αίτια της εκτός 

εγκεκριμένων ενδείξεων χρήσης και να 

προτείνει μέτρα που να μετριάζουν την 

ανάγκη χρήσης αυτής της κλινικής 
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πρακτικής, μέσω της προώθησης της 

πρόσβασης όλων των ομάδων ασθενών 

σε εγκεκριμένες ενδείξεις, για παράδειγμα 

μέσω επαρκών κινήτρων για την 

επαναστόχευση των φαρμάκων και τη 

χορήγηση έγκρισης βάσει νέων ενδείξεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  425 

José Inácio Faria 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20δ. καλεί την Επιτροπή να 

συνεργαστεί με τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Φαρμάκων και τους 

εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να 

καταρτιστεί κώδικας ορθής πρακτικής 

για την υποχρεωτική αναφορά των 

ανεπιθύμητων συμβάντων και των 

αποτελεσμάτων της εκτός εγκεκριμένων 

ενδείξεων χρήσης φαρμάκων και να 

διασφαλιστούν μητρώα ασθενών ούτως 

ώστε να ενισχυθεί η πραγματολογική 

βάση και να μετριαστούν οι κίνδυνοι για 

τους ασθενείς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  426 

José Inácio Faria, Marian Harkin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20ε. αναγνωρίζει τη σημαντική 

ανάπτυξη των φαρμακευτικών προϊόντων 

που χαρακτηρίζονται ορφανά σύμφωνα 

με τα κίνητρα που θέσπισε το τρέχον 
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νομοθετικό πλαίσιο για τα ορφανά 

φαρμακευτικά προϊόντα· επισημαίνει ότι 

τα φάρμακα αυτά επίσης 

χρησιμοποιούνται εκτός εγκεκριμένων 

ενδείξεων ή αποτελούν αντικείμενο 

επαναστόχευσης και εγκρίνονται για 

συμπληρωματικές ενδείξεις, γεγονός που 

επιτρέπει την αύξηση των πωλήσεων και 

των κερδών· καλεί την Επιτροπή να 

εξετάσει το φαινόμενο αυτό και να 

παρακολουθήσει τον όγκο των πωλήσεων 

αυτών των φαρμάκων προκειμένου να 

διασφαλιστούν ισόρροπα κίνητρα που δεν 

θα αποθαρρύνουν την καινοτομία στον 

τομέα αυτόν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  427 

José Inácio Faria 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 στ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20στ. επισημαίνει ότι η επαναστόχευση 

των υφιστάμενων φαρμάκων για νέες 

ενδείξεις μπορεί να συνοδευτεί από 

αύξηση των τιμών· ζητεί από την 

Επιτροπή να συγκεντρώσει και να 

αναλύσει τα δεδομένα σχετικά με τις 

αυξήσεις των τιμών σε περίπτωση 

επαναστόχευσης των φαρμάκων και να 

υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 

με την ισορροπία και την αναλογικότητα 

των κινήτρων που ενθαρρύνουν τη 

βιομηχανία να επενδύσει στην 

επαναστόχευση των φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  428 

José Inácio Faria 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 ζ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20ζ. αναγνωρίζει την ανάγκη να 

διασφαλιστεί η συνεχής παροχή 

φαρμάκων με αποδεδειγμένη 

προστιθέμενη αξία για τους ασθενείς και 

τα συστήματα υγείας· καλεί την Επιτροπή 

να παρακολουθήσει και να προτείνει 

μέτρα, όταν κρίνεται σκόπιμο, για την 

ανάκληση των παλιών μορίων από την 

αγορά για εμπορικούς λόγους, 

συμπεριλαμβανομένης της επανέγκρισής 

τους για νέα ένδειξη σε πολύ υψηλότερη 

τιμή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  429 

Christofer Fjellner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 

τα ανοικτά δεδομένα στην ιδιωτική 

έρευνα, ιδίως όταν διατίθεται δημόσια 

χρηματοδότηση, και να θεσπίσει όρους, 

όπως οικονομικά προσιτή τιμολόγηση και 

μη αποκλειστικότητα, ή συνιδιοκτησία ΔΙ 

για έργα που χρηματοδοτούνται από 

δημόσιες επιχορηγήσεις της ΕΕ, όπως το 

πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»· 

21. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 

τα ανοικτά δεδομένα όταν διατίθεται 

δημόσια χρηματοδότηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  430 

Nessa Childers 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 

τα ανοικτά δεδομένα στην ιδιωτική 

έρευνα, ιδίως όταν διατίθεται δημόσια 

χρηματοδότηση, και να θεσπίσει όρους, 

όπως οικονομικά προσιτή τιμολόγηση και 

μη αποκλειστικότητα, ή συνιδιοκτησία ΔΙ 

για έργα που χρηματοδοτούνται από 

δημόσιες επιχορηγήσεις της ΕΕ, όπως το 

πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»· 

21. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 

τα ανοικτά δεδομένα στην ιδιωτική 

έρευνα, ιδίως όταν διατίθεται δημόσια 

χρηματοδότηση, και να ζητήσει όρους για 

να διασφαλίσει τα οφέλη των επενδύσεων 

στη βιοϊατρική έρευνα για τη δημόσια 

υγεία, όπως οικονομικά προσιτή 

τιμολόγηση και μη αποκλειστικότητα, ή 

συνιδιοκτησία ΔΙ για έργα που 

χρηματοδοτούνται από δημόσιες 

επιχορηγήσεις της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα 

«Ορίζοντας 2020»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  431 

Frédérique Ries, Gesine Meissner, Lieve Wierinck 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 

τα ανοικτά δεδομένα στην ιδιωτική 

έρευνα, ιδίως όταν διατίθεται δημόσια 

χρηματοδότηση, και να θεσπίσει όρους, 

όπως οικονομικά προσιτή τιμολόγηση και 

μη αποκλειστικότητα, ή συνιδιοκτησία ΔΙ 

για έργα που χρηματοδοτούνται από 

δημόσιες επιχορηγήσεις της ΕΕ, όπως το 

πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»· 

21. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, 

στο μέτρο του δυνατού, τα ανοικτά 

δεδομένα όταν διατίθεται σημαντικό ποσό 

δημόσιας χρηματοδότησης, και να 

ενθαρρύνει όρους, όπως οικονομικά 

προσιτή τιμολόγηση και μη 

αποκλειστικότητα, ή συνιδιοκτησία ΔΙ για 

έργα που χρηματοδοτούνται από δημόσιες 

επιχορηγήσεις της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα 

«Ορίζοντας 2020»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  432 

Margrete Auken 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 

τα ανοικτά δεδομένα στην ιδιωτική 

έρευνα, ιδίως όταν διατίθεται δημόσια 

χρηματοδότηση, και να θεσπίσει όρους, 

όπως οικονομικά προσιτή τιμολόγηση και 

μη αποκλειστικότητα, ή συνιδιοκτησία ΔΙ 

για έργα που χρηματοδοτούνται από 

δημόσιες επιχορηγήσεις της ΕΕ, όπως το 

πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»· 

21. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 

τα ανοικτά δεδομένα στην έρευνα για τη 

δημόσια υγεία και να θεσπίσει όρους, όπως 

οικονομικά προσιτή τιμολόγηση και μη 

αποκλειστικότητα, ή συνιδιοκτησία ΔΙ για 

έργα που χρηματοδοτούνται από δημόσιες 

επιχορηγήσεις της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα 

«Ορίζοντας 2020» και η πρωτοβουλία για 

τα καινοτόμα φάρμακα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  433 

Krzysztof Hetman 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 

τα ανοικτά δεδομένα στην ιδιωτική 

έρευνα, ιδίως όταν διατίθεται δημόσια 

χρηματοδότηση, και να θεσπίσει όρους, 

όπως οικονομικά προσιτή τιμολόγηση και 

μη αποκλειστικότητα, ή συνιδιοκτησία ΔΙ 

για έργα που χρηματοδοτούνται από 

δημόσιες επιχορηγήσεις της ΕΕ, όπως το 

πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»· 

21. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 

τα ανοικτά δεδομένα στην ιδιωτική 

έρευνα, όταν διατίθεται δημόσια 

χρηματοδότηση, και να θεσπίσει όρους, 

όπως οικονομικά προσιτή τιμολόγηση και 

μη αποκλειστικότητα, ή συνιδιοκτησία ΔΙ 

για έργα που χρηματοδοτούνται από 

δημόσιες επιχορηγήσεις της ΕΕ, όπως το 

πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  434 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 21α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να εγκρίνει στρατηγικό σχέδιο για την 

πρόληψη της εξάπλωσης του ιού HCV 

και την εξάλειψη της επιδημίας της 

ηπατίτιδας C μέσω της χορήγησης 

παλαιών και νέων φαρμάκων σε όλους 

τους ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με 

ίνωση του ήπατος λόγω ηπατίτιδας C, 

ξεκινώντας τουλάχιστον από το στάδιο 

F2, κατά το οποίο η ζημιά που 

προκαλείται λόγω της ουλοποίησης του 

ήπατος είναι συχνά σοβαρή, έως το 

στάδιο F3, κατά το οποίο παρατηρείται 

σοβαρή ηπατική σκλήρυνση, και το 

στάδιο F4 κατά το οποίο ο ασθενής 

θεωρείται ότι πάσχει από κίρρωση ή 

προκίρρωση· 

Or. it 

 

Τροπολογία  435 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 21α. τονίζει ότι τόσο οι δημόσιες όσο 

και οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι 

ουσιώδεις για την έρευνα και την 

ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων· 

επισημαίνει ότι στις περιπτώσεις που οι 

κρατικές επενδύσεις έχουν διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

ορισμένων καινοτόμων φαρμάκων, ένα 

δίκαιο μερίδιο της απόδοσης των 

επενδύσεων σε αυτά τα προϊόντα θα 

πρέπει κατά προτίμηση να 

χρησιμοποιείται για περαιτέρω καινοτόμο 

έρευνα προς όφελος της δημόσιας υγείας, 

για παράδειγμα μέσω συμφωνιών για τον 

καταμερισμό του οφέλους κατά την 

ερευνητική φάση· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  436 

Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 21α. ζητεί να εφαρμοστεί το πλαίσιο 

κανόνων στον τομέα της έρευνας και της 

πολιτικής φαρμάκων κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε να προάγεται η καινοτομία, ιδίως σε 

περιπτώσεις ασθενειών, οι οποίες δεν 

μπορούν να αντιμετωπιστούν ακόμα ή 

αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς, όπως ο 

καρκίνος· 

Or. de 

 

Τροπολογία  437 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 21α. καλεί την Επιτροπή, κατά τη 

σύναψη διμερών εμπορικών και 

επενδυτικών εταιρικών σχέσεων, να 

διασφαλίζει ότι αυτές οι συμφωνίες δεν 

περιέχουν διατάξεις που παρεμβαίνουν 

στις υποχρεώσεις των κρατών μελών να 

διασφαλίζουν το δικαίωμα στην υγεία·  

Or. en 

 

Τροπολογία  438 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. καλεί την Επιτροπή να 

αναθεωρήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για 

τα ορφανά φάρμακα, να ορίσει με 

σαφήνεια την έννοια των ακάλυπτων 

ιατρικών αναγκών, να αξιολογήσει τον 

αντίκτυπο των κινήτρων στην παραγωγή 

αποτελεσματικών, ασφαλών και 

οικονομικά προσιτών φαρμάκων σε 

σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη 

εναλλακτική και να προωθήσει το 

ευρωπαϊκό μητρώο σπάνιων ασθενειών και 

κέντρων αναφοράς· 

22. καλεί την Επιτροπή να 

εξορθολογίσει την υλοποίηση του 

τρέχοντος ρυθμιστικού πλαισίου για τα 

ορφανά φάρμακα και, εάν κριθεί 

αναγκαίο, να το αναθεωρήσει 

προκειμένου να διασφαλίσει αφενός την 

ανάπτυξη φαρμάκων για σπάνιες 

ασθένειες και αφετέρου την ορθή 

εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων και 

κινήτρων, να ορίσει με σαφήνεια την 

έννοια των ακάλυπτων ιατρικών αναγκών, 

να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των 

κινήτρων στην παραγωγή 

αποτελεσματικών, ασφαλών και 

οικονομικά προσιτών φαρμάκων σε 

σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη 

εναλλακτική και να προωθήσει το 

ευρωπαϊκό μητρώο σπάνιων ασθενειών και 

κέντρων αναφοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  439 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. καλεί την Επιτροπή να 

αναθεωρήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για 

τα ορφανά φάρμακα, να ορίσει με 

σαφήνεια την έννοια των ακάλυπτων 

ιατρικών αναγκών, να αξιολογήσει τον 

αντίκτυπο των κινήτρων στην παραγωγή 

αποτελεσματικών, ασφαλών και 

οικονομικά προσιτών φαρμάκων σε 

σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη 

εναλλακτική και να προωθήσει το 

ευρωπαϊκό μητρώο σπάνιων ασθενειών και 

κέντρων αναφοράς· 

22. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

την εκτέλεση του ρυθμιστικού πλαισίου 
για τα ορφανά φάρμακα και στη συνέχεια, 

να αποφασίσει εάν απαιτείται 

αναθεώρηση, καθώς και να προωθήσει το 

ευρωπαϊκό μητρώο σπάνιων ασθενειών και 

κέντρων αναφοράς· 
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Or. de 

 

Τροπολογία  440 

Christel Schaldemose 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. καλεί την Επιτροπή να 

αναθεωρήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα 

ορφανά φάρμακα, να ορίσει με σαφήνεια 

την έννοια των ακάλυπτων ιατρικών 

αναγκών, να αξιολογήσει τον αντίκτυπο 

των κινήτρων στην παραγωγή 

αποτελεσματικών, ασφαλών και 

οικονομικά προσιτών φαρμάκων σε 

σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη 

εναλλακτική και να προωθήσει το 

ευρωπαϊκό μητρώο σπάνιων ασθενειών και 

κέντρων αναφοράς· 

22. καλεί την Επιτροπή να 

αναθεωρήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα 

ορφανά φάρμακα, να ορίσει με σαφήνεια 

την έννοια των ακάλυπτων ιατρικών 

αναγκών, να προσδιορίσει καλύτερα το 

επίπεδο νέας ανάπτυξης, να αξιολογήσει 

τον αντίκτυπο των κινήτρων στην 

παραγωγή αποτελεσματικών, ασφαλών και 

οικονομικά προσιτών φαρμάκων σε 

σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη 

εναλλακτική, να προωθήσει το ευρωπαϊκό 

μητρώο σπάνιων ασθενειών και κέντρων 

αναφοράς και να διασφαλίσει την ορθή 

εφαρμογή της νομοθεσίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  441 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. καλεί την Επιτροπή να 

αναθεωρήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα 

ορφανά φάρμακα, να ορίσει με σαφήνεια 

την έννοια των ακάλυπτων ιατρικών 

αναγκών, να αξιολογήσει τον αντίκτυπο 

των κινήτρων στην παραγωγή 

αποτελεσματικών, ασφαλών και 

οικονομικά προσιτών φαρμάκων σε 

σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη 

εναλλακτική και να προωθήσει το 

22. καλεί την Επιτροπή να 

αναθεωρήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα 

ορφανά φάρμακα, να ορίσει με σαφήνεια 

την έννοια των ακάλυπτων ιατρικών 

αναγκών, να αξιολογήσει τον αντίκτυπο 

των κινήτρων στην παραγωγή 

αποτελεσματικών, ασφαλών και 

οικονομικά προσιτών φαρμάκων σε 

σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη 

εναλλακτική και να προωθήσει την αρχή 
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ευρωπαϊκό μητρώο σπάνιων ασθενειών και 

κέντρων αναφοράς· 
της ταυτόχρονης διάθεσης των ορφανών 

φαρμάκων σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς 

και το ευρωπαϊκό μητρώο σπάνιων 

ασθενειών και κέντρων αναφοράς· 

Or. it 

 

Τροπολογία  442 

Elisabetta Gardini, Cristian-Silviu Buşoi, Alojz Peterle, Giovanni La Via, Aldo 

Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. καλεί την Επιτροπή να 

αναθεωρήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα 

ορφανά φάρμακα, να ορίσει με σαφήνεια 

την έννοια των ακάλυπτων ιατρικών 

αναγκών, να αξιολογήσει τον αντίκτυπο 

των κινήτρων στην παραγωγή 

αποτελεσματικών, ασφαλών και 

οικονομικά προσιτών φαρμάκων σε 

σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη 

εναλλακτική και να προωθήσει το 

ευρωπαϊκό μητρώο σπάνιων ασθενειών και 

κέντρων αναφοράς· 

22. καλεί την Επιτροπή να 

επικαιροποιήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για 

τα ορφανά φάρμακα, να παράσχει 

καθοδήγηση όσον αφορά τις ακάλυπτες 

ιατρικές ανάγκες προτεραιότητας και να 

αναθεωρήσει τα υφιστάμενα συστήματα 
κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η 

ανάπτυξη αποτελεσματικών, ασφαλών και 

οικονομικά προσιτών φαρμάκων για 

σπάνιες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων 

των σπάνιων καρκίνων, σε σύγκριση με 

τη βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική και να 

προωθήσει το ευρωπαϊκό μητρώο σπάνιων 

ασθενειών και κέντρων αναφοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  443 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. καλεί την Επιτροπή να 

αναθεωρήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα 

ορφανά φάρμακα, να ορίσει με σαφήνεια 

την έννοια των ακάλυπτων ιατρικών 

22. καλεί την Επιτροπή να 

επικαιροποιήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για 

τα ορφανά φάρμακα, να παράσχει 

καθοδήγηση όσον αφορά τις ακάλυπτες 
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αναγκών, να αξιολογήσει τον αντίκτυπο 

των κινήτρων στην παραγωγή 

αποτελεσματικών, ασφαλών και 

οικονομικά προσιτών φαρμάκων σε 

σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη 

εναλλακτική και να προωθήσει το 

ευρωπαϊκό μητρώο σπάνιων ασθενειών και 

κέντρων αναφοράς· 

ιατρικές ανάγκες προτεραιότητας και να 

αναθεωρήσει τα υφιστάμενα συστήματα 
κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η 

ανάπτυξη αποτελεσματικών, ασφαλών και 

οικονομικά προσιτών φαρμάκων για 

σπάνιες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων 

των σπάνιων καρκίνων, σε σύγκριση με 

τη βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική και να 

προωθήσει το ευρωπαϊκό μητρώο σπάνιων 

ασθενειών και κέντρων αναφοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  444 

Nessa Childers 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. καλεί την Επιτροπή να 

αναθεωρήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα 

ορφανά φάρμακα, να ορίσει με σαφήνεια 

την έννοια των ακάλυπτων ιατρικών 

αναγκών, να αξιολογήσει τον αντίκτυπο 

των κινήτρων στην παραγωγή 

αποτελεσματικών, ασφαλών και 

οικονομικά προσιτών φαρμάκων σε 

σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη 

εναλλακτική και να προωθήσει το 

ευρωπαϊκό μητρώο σπάνιων ασθενειών και 

κέντρων αναφοράς· 

22. καλεί την Επιτροπή να 

αναθεωρήσει πλήρως και συνολικά το 

ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ορφανά 

φάρμακα, να ορίσει με σαφήνεια την 

έννοια των ακάλυπτων ιατρικών αναγκών, 

να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των 

κινήτρων στην παραγωγή 

αποτελεσματικών, ασφαλών και 

οικονομικά προσιτών φαρμάκων σε 

σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη 

εναλλακτική και να προωθήσει το 

ευρωπαϊκό μητρώο σπάνιων ασθενειών και 

κέντρων αναφοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  445 

Aldo Patriciello 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. καλεί την Επιτροπή να 

αναθεωρήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα 

ορφανά φάρμακα, να ορίσει με σαφήνεια 

την έννοια των ακάλυπτων ιατρικών 

αναγκών, να αξιολογήσει τον αντίκτυπο 

των κινήτρων στην παραγωγή 

αποτελεσματικών, ασφαλών και 

οικονομικά προσιτών φαρμάκων σε 

σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη 

εναλλακτική και να προωθήσει το 

ευρωπαϊκό μητρώο σπάνιων ασθενειών 

και κέντρων αναφοράς· 

22. καλεί την Επιτροπή να 

αναθεωρήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα 

ορφανά φάρμακα, να ορίσει με σαφήνεια 

την έννοια των ακάλυπτων ιατρικών 

αναγκών, να αξιολογήσει τον αντίκτυπο 

των κινήτρων στην παραγωγή 

αποτελεσματικών, ασφαλών και 

οικονομικά προσιτών φαρμάκων σε 

σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη 

εναλλακτική και να θέσει σε 

προτεραιότητα την κατάρτιση του 

ευρωπαϊκού μητρώου σπάνιων ασθενειών 

και κέντρων αναφοράς· 

Or. it 

 

Τροπολογία  446 

Lieve Wierinck, Gesine Meissner, José Inácio Faria, Marian Harkin, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. καλεί την Επιτροπή να 

αναθεωρήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα 

ορφανά φάρμακα, να ορίσει με σαφήνεια 

την έννοια των ακάλυπτων ιατρικών 

αναγκών, να αξιολογήσει τον αντίκτυπο 

των κινήτρων στην παραγωγή 

αποτελεσματικών, ασφαλών και 

οικονομικά προσιτών φαρμάκων σε 

σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη 

εναλλακτική και να προωθήσει το 

ευρωπαϊκό μητρώο σπάνιων ασθενειών και 

κέντρων αναφοράς· 

22. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 

το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ορφανά 

φάρμακα, να ορίσει με σαφήνεια την 

έννοια των ακάλυπτων ιατρικών αναγκών, 

να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των 

κινήτρων στην παραγωγή 

αποτελεσματικών, ασφαλών και 

οικονομικά προσιτών φαρμάκων σε 

σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη 

εναλλακτική και να προωθήσει το 

ευρωπαϊκό μητρώο σπάνιων ασθενειών και 

κέντρων αναφοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  447 

Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. καλεί την Επιτροπή να 

αναθεωρήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για 

τα ορφανά φάρμακα, να ορίσει με 

σαφήνεια την έννοια των ακάλυπτων 

ιατρικών αναγκών, να αξιολογήσει τον 

αντίκτυπο των κινήτρων στην παραγωγή 

αποτελεσματικών, ασφαλών και 

οικονομικά προσιτών φαρμάκων σε 

σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη 

εναλλακτική και να προωθήσει το 

ευρωπαϊκό μητρώο σπάνιων ασθενειών και 

κέντρων αναφοράς· 

22. υπογραμμίζει την επιτυχία του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ.°141/2000 για τα 

ορφανά φάρμακα, ο οποίος κατέστησε 

δυνατή τη διάθεση πολυάριθμων 

καινοτόμων προϊόντων στην αγορά, τα 

οποία απευθύνονται σε ασθενείς για τους 

οποίους έχει γίνει διαγνωστικό σφάλμα ή 

σε ασθενείς που δεν λαμβάνουν αγωγή· 

καλεί την Επιτροπή να προωθήσει το 

ευρωπαϊκό μητρώο σπάνιων ασθενειών και 

κέντρων αναφοράς· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  448 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 22α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να δημιουργήσουν ευρωπαϊκά 

μητρώα σπάνιων ασθενειών, εθνικά 

κέντρα αναφοράς στελεχωμένα με 

εμπειρογνώμονες, όπως 

συνταγογραφούντες γιατρούς, και κέντρα 

παρακολούθησης με στόχο τη βελτίωση 

των αποδεικτικών στοιχείων, να 

προωθήσουν ένα διαφανές σύστημα 

τιμολόγησης και αποζημίωσης, να 

βελτιώσουν τη διαδικασία έγκρισης στη 

βάση βέλτιστων αποδεικτικών στοιχείων 

καθώς και τη διαφάνεια όσον αφορά τα 

δεδομένα των μελετών και το κόστος, 

ιδίως όταν χορηγείται δημόσια 

χρηματοδότηση, να ελέγχουν την 

παρακολούθηση μέσω μελετών υψηλής 

ποιότητας μετά την είσοδο στην αγορά με 

γνώμονα την ασφάλεια και το βέλτιστο 
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όφελος των ασθενών, και να εξετάσουν το 

ενδεχόμενο αναθεώρησης του ορισμού 

της ακάλυπτης ιατρικής ανάγκης, της 

«μη ικανοποιητικής θεραπείας» ή των 

«πρόσθετων οφελών που προκύπτουν από 

τις υφιστάμενες εναλλακτικές», καθώς 

και του κριτηρίου αποτελεσματικότητας 

της θεραπείας σπάνιων ασθενειών· 

Or. es 

 

Τροπολογία  449 

Glenis Willmott 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 22α. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 

πάραυτα την προετοιμασία της έκθεσης 

που απαιτείται βάσει του άρθρου 50 του 

κανονισμού για τα παιδιατρικά φάρμακα 

και να τροποποιήσει τη νομοθεσία 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη 

καινοτομίας στις θεραπείες παιδιατρικής 

ογκολογίας με την αναθεώρηση των 

κριτηρίων ώστε να καταστεί δυνατή η 

εξαίρεση στο πλαίσιο του προγράμματος 

παιδιατρικής έρευνας (ΠΠΕ) και να 

διασφαλιστεί ότι τα ΠΠΕ υλοποιούνται 

στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης ενός 

φαρμάκου έτσι ώστε τα παιδιά να μην 

περιμένουν περισσότερο από όσο είναι 

αναγκαίο για να έχουν πρόσβαση σε 

καινοτόμες νέες θεραπείες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  450 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná, Biljana Borzan, Karin 

Kadenbach 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 22α. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

την επάρκεια του νομοθετικού πλαισίου 

σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση 

παράλληλων εξαγωγών και 

επανεξαγωγών φαρμάκων και τονίζει την 

ανάγκη να επιτευχθεί η κατάλληλη 

ισορροπία μεταξύ της μέριμνας για τη 

δημόσια υγεία και των οικονομικών 

παραμέτρων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  451 

Elisabetta Gardini 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 22α. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 

επιπλέον δράσεις για να ενθαρρύνει την 

ανάπτυξη και την πρόσβαση των 

ασθενών σε συνδυασμένα φάρμακα 

προηγμένων θεραπειών, με ιδιαίτερη 

έμφαση στην έλλειψη εναρμόνισης όσον 

αφορά τους όρους που θέτουν τα κράτη 

μέλη για την εφαρμογή της εξαίρεσης ως 

προς τα νοσοκομεία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  452 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 22α. τονίζει τη σημασία να αποδειχθεί 

ρητά η προστιθέμενη αξία σε επίπεδο 
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έρευνας και καινοτομίας της χορήγησης 

άδειας κυκλοφορίας στα λεγόμενα 

ορφανά φάρμακα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  453 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 22α. καλεί την Επιτροπή να ορίσει με 

σαφήνεια την έννοια των ακάλυπτων 

ιατρικών αναγκών· 

Or. de 

 

Τροπολογία  454 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 22β. καλεί την Επιτροπή να 

επανεξετάσει τον κλινικό και 

κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο των 

κινήτρων για έρευνα σε τομείς 

χαμηλότερου επιπολασμού, όπως είναι οι 

σπάνιες ασθένειες, η παιδιατρική ή οι 

προηγμένες θεραπείες· 

Or. es 

 

Τροπολογία  455 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. καλεί την Επιτροπή να εγγυάται 

την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 

στο πλαίσιο οποιασδήποτε ταχείας 

διαδικασίας έγκρισης και να εισαγάγει την 

έννοια της χορήγησης άδειας 

κυκλοφορίας υπό αίρεση βάσει της 

αποτελεσματικότητας· 

23. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει 

και να θεσπίσει, εάν κριθεί αναγκαίο, 

ισχυρούς κανόνες που θα εγγυώνται την 

ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα στο 

πλαίσιο οποιασδήποτε ταχείας διαδικασίας 

έγκρισης και να διασφαλίσει ότι η έγκριση 

αυτή δίνεται μόνο σε εξαιρετικές 

περιστάσεις όταν έχει εντοπιστεί σαφής 

ακάλυπτη ιατρική ανάγκη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  456 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. καλεί την Επιτροπή να εγγυάται 

την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητα στο πλαίσιο 

οποιασδήποτε ταχείας διαδικασίας 
έγκρισης και να εισαγάγει την έννοια της 

χορήγησης άδειας κυκλοφορίας υπό 

αίρεση βάσει της αποτελεσματικότητας· 

23. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 

ταχείες διαδικασίες έγκρισης για τις 

ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες και να 

εισαγάγει διαφανείς και ελεγχόμενες 

διαδικασίες για την παρακολούθηση της 

ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  457 

Elisabetta Gardini, Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Aldo 

Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. καλεί την Επιτροπή να εγγυάται 

την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητα στο πλαίσιο 

23. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 

ταχείες διαδικασίες έγκρισης για τις 

ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες και να 
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οποιασδήποτε ταχείας διαδικασίας 
έγκρισης και να εισαγάγει την έννοια της 

χορήγησης άδειας κυκλοφορίας υπό 

αίρεση βάσει της αποτελεσματικότητας· 

εισαγάγει διαφανείς και ελεγχόμενες 

διαδικασίες για την παρακολούθηση της 

ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  458 

Karl-Heinz Florenz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. καλεί την Επιτροπή να εγγυάται 

την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 

στο πλαίσιο οποιασδήποτε ταχείας 

διαδικασίας έγκρισης και να εισαγάγει την 

έννοια της χορήγησης άδειας 

κυκλοφορίας υπό αίρεση βάσει της 

αποτελεσματικότητας· 

23. καλεί την Επιτροπή να εγγυάται 

τον διεξοδικό έλεγχο ποιότητας, την 

ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα στο 

πλαίσιο οποιασδήποτε ταχείας διαδικασίας 

έγκρισης και να εισαγάγει συστηματική 

εποπτεία των περιορισμών και επιβολή 

κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των 

περιορισμών· 

Or. de 

 

Τροπολογία  459 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. καλεί την Επιτροπή να εγγυάται 

την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 

στο πλαίσιο οποιασδήποτε ταχείας 

διαδικασίας έγκρισης και να εισαγάγει την 

έννοια της χορήγησης άδειας 

κυκλοφορίας υπό αίρεση βάσει της 

αποτελεσματικότητας· 

23. καλεί την Επιτροπή να εγγυάται 

την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 

στο πλαίσιο οποιασδήποτε ταχείας 

διαδικασίας έγκρισης και να διασφαλίζει 

ότι τα υφιστάμενα συστήματα άδειας 

πρώιμης κυκλοφορίας περιορίζονται σε 

συγκεκριμένη σειρά φαρμάκων που 

αντιμετωπίζουν «ακάλυπτες ιατρικές 

ανάγκες» και όταν δεν υπάρχει καμία 

άλλη διαθέσιμη εναλλακτική λύση· 



 

AM\1107398EL.docx 79/155 PE592.302v01-00 

 EL 

Or. en 

 

Τροπολογία  460 

José Inácio Faria, Jasenko Selimovic, Frédérique Ries, Marian Harkin, Lieve Wierinck, 

Yana Toom 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. καλεί την Επιτροπή να εγγυάται 

την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 

στο πλαίσιο οποιασδήποτε ταχείας 

διαδικασίας έγκρισης και να εισαγάγει την 

έννοια της χορήγησης άδειας 

κυκλοφορίας υπό αίρεση βάσει της 

αποτελεσματικότητας· 

23. καλεί την Επιτροπή να εγγυάται 

την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 

στο πλαίσιο οποιασδήποτε ταχείας 

διαδικασίας έγκρισης και να διασφαλίσει 

ότι η έγκριση αυτή δίνεται μόνο σε 

εξαιρετικές περιστάσεις όταν έχει 

εντοπιστεί σημαντική ακάλυπτη ιατρική 

ανάγκη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  461 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. καλεί την Επιτροπή να εγγυάται 

την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 

στο πλαίσιο οποιασδήποτε ταχείας 

διαδικασίας έγκρισης και να εισαγάγει την 

έννοια της χορήγησης άδειας κυκλοφορίας 

υπό αίρεση βάσει της 

αποτελεσματικότητας· 

23. καλεί την Επιτροπή να επιτρέπει 

την ταχεία διαδικασία έγκρισης μόνο σε 

εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 

περιστάσεις έκτακτης ανάγκης, να 
εγγυάται την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητα στο πλαίσιο 

οποιασδήποτε ταχείας διαδικασίας 

έγκρισης και να εισαγάγει την έννοια της 

χορήγησης άδειας κυκλοφορίας υπό 

αίρεση βάσει της αποτελεσματικότητας· 

Or. en 

 



 

PE592.302v01-00 80/155 AM\1107398EL.docx 

EL 

Τροπολογία  462 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. καλεί την Επιτροπή να εγγυάται 

την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 

στο πλαίσιο οποιασδήποτε ταχείας 

διαδικασίας έγκρισης και να εισαγάγει την 

έννοια της χορήγησης άδειας κυκλοφορίας 

υπό αίρεση βάσει της 

αποτελεσματικότητας· 

23. καλεί την Επιτροπή να εγγυάται 

την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 

στο πλαίσιο οποιασδήποτε ταχείας 

διαδικασίας έγκρισης και να εισαγάγει την 

έννοια της χορήγησης άδειας κυκλοφορίας 

υπό αίρεση βάσει δεδομένων κλινικών 

δοκιμών που αποδεικνύουν πρόοδο έναντι 

των υφιστάμενων θεραπευτικών επιλογών 

για τους ασθενείς και κλινικώς σχετικά 

αποτελέσματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  463 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. καλεί την Επιτροπή να εγγυάται 

την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 

στο πλαίσιο οποιασδήποτε ταχείας 

διαδικασίας έγκρισης και να εισαγάγει την 

έννοια της χορήγησης άδειας κυκλοφορίας 

υπό αίρεση βάσει της 

αποτελεσματικότητας· 

23. καλεί την Επιτροπή να εγγυάται 

την ασφάλεια, την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα στο πλαίσιο 

οποιασδήποτε ταχείας διαδικασίας 

έγκρισης και ζητεί από την Επιτροπή και 

τα κράτη μέλη να αναζητήσουν 

συνέργειες μεταξύ των ρυθμιστικών 

φορέων, των φορέων αξιολόγησης της 

τεχνολογίας υγείας και των πληρωτών 

προκειμένου να διευκολυνθεί η έγκαιρη 

πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες 

τεχνολογίες και να καθοριστούν όροι και 

ενδεχόμενες στρατηγικές εξόδου για τα 

προϊόντα που τίθενται στην αγορά μέσω 

αυτών των διαδικασιών έγκρισης και να 

εισαγάγουν την έννοια της χορήγησης 

άδειας κυκλοφορίας υπό αίρεση βάσει της 

αποτελεσματικότητας· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  464 

György Hölvényi, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. καλεί την Επιτροπή να εγγυάται 

την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 

στο πλαίσιο οποιασδήποτε ταχείας 

διαδικασίας έγκρισης και να εισαγάγει την 

έννοια της χορήγησης άδειας κυκλοφορίας 

υπό αίρεση βάσει της 

αποτελεσματικότητας· 

23. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει 

πολύ προσεκτική προσέγγιση και να 
εγγυάται την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητα στο πλαίσιο 

οποιασδήποτε ταχείας διαδικασίας 

έγκρισης και να εισαγάγει την έννοια της 

χορήγησης άδειας κυκλοφορίας υπό 

αίρεση βάσει της αποτελεσματικότητας· 

καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή, 

να λάβει υπόψη τη γνώμη των μη 

σχετιζόμενων με τη βιομηχανία φορέων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  465 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. καλεί την Επιτροπή να εγγυάται 

την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 

στο πλαίσιο οποιασδήποτε ταχείας 

διαδικασίας έγκρισης και να εισαγάγει την 

έννοια της χορήγησης άδειας 

κυκλοφορίας υπό αίρεση βάσει της 

αποτελεσματικότητας· 

23. καλεί την Επιτροπή να εγγυάται 

την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 

στο πλαίσιο οποιασδήποτε ταχείας 

διαδικασίας έγκρισης και να διασφαλίσει 

ότι η έγκριση αυτή δίνεται μόνο σε 

εξαιρετικές περιστάσεις όταν έχει 

εντοπιστεί σημαντική ακάλυπτη ιατρική 

ανάγκη· 

Or. en 
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Τροπολογία  466 

Nessa Childers 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. καλεί την Επιτροπή να εγγυάται 

την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 

στο πλαίσιο οποιασδήποτε ταχείας 

διαδικασίας έγκρισης και να εισαγάγει την 

έννοια της χορήγησης άδειας κυκλοφορίας 

υπό αίρεση βάσει της 

αποτελεσματικότητας· 

23. καλεί την Επιτροπή να εγγυάται 

την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 

στο πλαίσιο οποιασδήποτε ταχείας 

διαδικασίας έγκρισης και να εισαγάγει την 

έννοια της χορήγησης άδειας κυκλοφορίας 

υπό αίρεση βάσει της 

αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο των 

περιστάσεων που ορίζονται στον 

κανονισμό ΕΚ/507/2006· 

Or. en 

 

Τροπολογία  467 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 23α. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 

ώστε οι διαδικασίες ταχείας πρόσβασης 

να βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία 

που καταδεικνύουν το δυνητικό όφελος 

για την υγεία και την πραγματική ανάγκη 

θεραπείας ελλείψει αποτελεσματικών 

εναλλακτικών, χωρίς να τίθεται σε 

κίνδυνο η ασφάλεια των ασθενών ούτε η 

ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της 

θεραπείας και εφαρμόζοντας τα κριτήρια 

της ιατρικής που βασίζεται σε 

αποδεικτικά στοιχεία. Ζητεί να 

διασφαλιστεί η διαφάνεια κάθε 

διαδικασίας καθώς και των κλινικών 

δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων της 

φαρμακοεπαγρύπνησης, της ενημέρωσης 

και του δικαιώματος αποζημίωσης των 

πολιτών σε περίπτωση βλάβης. 
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 Καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη 

συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 

μερών, συμπεριλαμβανομένων των 

φορέων αξιολόγησης της τεχνολογίας 

υγείας, των πληρωτών και των ασθενών, 

καθώς και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, στην πιλοτική μελέτη που 

δρομολόγησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Φαρμάκων (ΕΜΑ) το 2014 σχετικά με 

την προσαρμοστική αδειοδότηση, 

δεδομένης της δυνητικής σημασίας των 

νέων αυτών μοντέλων έρευνας και 

έγκρισης· 

Or. es 

 

Τροπολογία  468 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 23α. καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει την ανεξαρτησία των 

ρυθμιστικών αρχών για τα φάρμακα από 

την εταιρική επιρροή και 

χρηματοδότηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  469 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 23β. καλεί την Επιτροπή να σημειώσει 

νέα πρόοδο στην παρακολούθηση και τη 

φαρμακοεπαγρύπνηση των φαρμάκων 

μέσω συστημάτων αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας και των αρνητικών 
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επιπτώσεών τους μετά την έγκριση, 

καθώς και μέσω της δημιουργίας 

μητρώου όλων των αρνητικών 

επιπτώσεων στο πλαίσιο ενισχυμένης 

συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών των 

κρατών μελών, το οποίο θα πρέπει να 

είναι προσβάσιμο σε ασθενείς και 

γιατρούς και να αποτελεί αντικείμενο 

ετήσιας δημοσίευσης· ζητεί επίσης να 

αναθεωρηθούν και να εναρμονιστούν τα 

συστήματα επισήμανσης των φαρμάκων 

ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια των 

ασθενών και να διευκολυνθεί η 

ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων στην ΕΕ· 

Or. es 

 

Τροπολογία  470 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 23β. καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει αυστηρές και προορατικές 

απαιτήσεις φαρμακοεπαγρύπνησης, 

συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής 

αποτρεπτικών κυρώσεων σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις μετά 

τη διάθεση στην αγορά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  471 

Christofer Fjellner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

πλαίσιο για την προώθηση, τη 

24. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 

την ανταγωνιστικότητα των γενόσημων 
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διασφάλιση και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των γενόσημων 

φαρμάκων, εξασφαλίζοντας την ταχύτερη 

είσοδό τους στην αγορά και 

παρακολουθώντας τις αθέμιτες 

πρακτικές σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 

102 της ΣΛΕΕ, καθώς και να υποβάλλει 

σχετική εξαμηνιαία έκθεση· 

φαρμάκων μέσω της παρακολούθησης 

των αθέμιτων πρακτικών σύμφωνα με τα 

άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  472 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

πλαίσιο για την προώθηση, τη διασφάλιση 

και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των γενόσημων φαρμάκων, 

εξασφαλίζοντας την ταχύτερη είσοδό τους 

στην αγορά και παρακολουθώντας τις 

αθέμιτες πρακτικές σύμφωνα με τα άρθρα 

101 και 102 της ΣΛΕΕ, καθώς και να 

υποβάλλει σχετική εξαμηνιαία έκθεση· 

24. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

πλαίσιο για την προώθηση, τη διασφάλιση 

και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και της χρήσης των γενόσημων και των 

βιο-ομοειδών φαρμάκων σε βιώσιμες 

συνθήκες της αγοράς, εξασφαλίζοντας την 

ταχύτερη είσοδό τους στην αγορά και 

παρακολουθώντας τις αθέμιτες πρακτικές 

σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, καθώς και να υποβάλλει σχετική 

εξαμηνιαία έκθεση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  473 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

πλαίσιο για την προώθηση, τη διασφάλιση 

και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των γενόσημων φαρμάκων, 

24. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

πλαίσιο για την προώθηση, τη διασφάλιση 

και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και της χρήσης των γενόσημων και των 
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εξασφαλίζοντας την ταχύτερη είσοδό τους 

στην αγορά και παρακολουθώντας τις 

αθέμιτες πρακτικές σύμφωνα με τα άρθρα 

101 και 102 της ΣΛΕΕ, καθώς και να 

υποβάλλει σχετική εξαμηνιαία έκθεση· 

βιο-ομοειδών φαρμάκων σε βιώσιμες 

συνθήκες της αγοράς, εξασφαλίζοντας την 

ταχύτερη είσοδό τους στην αγορά και 

παρακολουθώντας τις αθέμιτες πρακτικές 

σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, καθώς και να υποβάλλει σχετική 

εξαμηνιαία έκθεση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  474 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

πλαίσιο για την προώθηση, τη διασφάλιση 

και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των γενόσημων φαρμάκων, 

εξασφαλίζοντας την ταχύτερη είσοδό τους 

στην αγορά και παρακολουθώντας τις 

αθέμιτες πρακτικές σύμφωνα με τα άρθρα 

101 και 102 της ΣΛΕΕ, καθώς και να 

υποβάλλει σχετική εξαμηνιαία έκθεση· 

24. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

πλαίσιο για την προώθηση, τη διασφάλιση 

και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των γενόσημων και των βιο-ομοειδών 

φαρμάκων σε βιώσιμες συνθήκες της 

αγοράς, εξασφαλίζοντας την ταχύτερη 

είσοδό τους στην αγορά και 

παρακολουθώντας τις αθέμιτες πρακτικές 

σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, καθώς και να υποβάλλει σχετική 

εξαμηνιαία έκθεση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  475 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

πλαίσιο για την προώθηση, τη διασφάλιση 

και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των γενόσημων φαρμάκων, 

εξασφαλίζοντας την ταχύτερη είσοδό τους 

24. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

πλαίσιο για την προώθηση, τη διασφάλιση 

και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των γενόσημων και βιο-ομοειδών 

φαρμάκων, εξασφαλίζοντας αφενός την 
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στην αγορά και παρακολουθώντας τις 

αθέμιτες πρακτικές σύμφωνα με τα άρθρα 

101 και 102 της ΣΛΕΕ, καθώς και να 

υποβάλλει σχετική εξαμηνιαία έκθεση· 

ταχύτερη είσοδό τους στην αγορά και 

αφετέρου βιώσιμες συνθήκες, και 

παρακολουθώντας τις αθέμιτες πρακτικές 

σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, καθώς και να υποβάλλει σχετική 

εξαμηνιαία έκθεση· 

Or. it 

 

Τροπολογία  476 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

πλαίσιο για την προώθηση, τη διασφάλιση 

και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των γενόσημων φαρμάκων, 

εξασφαλίζοντας την ταχύτερη είσοδό τους 

στην αγορά και παρακολουθώντας τις 

αθέμιτες πρακτικές σύμφωνα με τα άρθρα 

101 και 102 της ΣΛΕΕ, καθώς και να 

υποβάλλει σχετική εξαμηνιαία έκθεση· 

24. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

πλαίσιο για την προώθηση, τη διασφάλιση 

και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των γενόσημων φαρμάκων, 

εξασφαλίζοντας την ταχύτερη είσοδό τους 

στην αγορά και παρακολουθώντας τις 

αθέμιτες πρακτικές σύμφωνα με τα άρθρα 

101 και 102 της ΣΛΕΕ, καθώς και να 

υποβάλλει σχετική εξαμηνιαία έκθεση· 

ζητεί επίσης από την Επιτροπή να 

προωθήσει και να συντονίσει ένα 

σύστημα σαφούς και διαφανούς 

ενημέρωσης προκειμένου οι καταναλωτές 

να έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τα 

διάφορα ισοδύναμα φάρμακα με το 

αντίστοιχο πρωτότυπο και να επιλέγουν 

το προϊόν με βάση το ποσοστό της 

δραστικής ουσίας και των εκδόχων που 

απαντούν σε αυτό· 

Or. it 

 

Τροπολογία  477 

Nessa Childers 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

πλαίσιο για την προώθηση, τη διασφάλιση 

και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των γενόσημων φαρμάκων, 

εξασφαλίζοντας την ταχύτερη είσοδό τους 

στην αγορά και παρακολουθώντας τις 

αθέμιτες πρακτικές σύμφωνα με τα άρθρα 

101 και 102 της ΣΛΕΕ, καθώς και να 

υποβάλλει σχετική εξαμηνιαία έκθεση· 

24. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

πλαίσιο για την προώθηση, τη διασφάλιση 

και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των γενόσημων και των βιο-ομοειδών 

φαρμάκων, εξασφαλίζοντας την ταχύτερη 

είσοδό τους στην αγορά και 

παρακολουθώντας τις αθέμιτες πρακτικές 

σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, καθώς και να υποβάλλει σχετική 

εξαμηνιαία έκθεση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  478 

Biljana Borzan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

πλαίσιο για την προώθηση, τη διασφάλιση 

και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των γενόσημων φαρμάκων, 

εξασφαλίζοντας την ταχύτερη είσοδό τους 

στην αγορά και παρακολουθώντας τις 

αθέμιτες πρακτικές σύμφωνα με τα άρθρα 

101 και 102 της ΣΛΕΕ, καθώς και να 

υποβάλλει σχετική εξαμηνιαία έκθεση· 

24. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

πλαίσιο για την προώθηση, τη διασφάλιση 

και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των γενόσημων και των βιο-ομοειδών 

φαρμάκων, εξασφαλίζοντας την ταχύτερη 

είσοδό τους στην αγορά και 

παρακολουθώντας τις αθέμιτες πρακτικές 

σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, καθώς και να υποβάλλει σχετική 

εξαμηνιαία έκθεση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  479 

Nicola Caputo, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

πλαίσιο για την προώθηση, τη διασφάλιση 

και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των γενόσημων φαρμάκων, 

εξασφαλίζοντας την ταχύτερη είσοδό τους 

στην αγορά και παρακολουθώντας τις 

αθέμιτες πρακτικές σύμφωνα με τα άρθρα 

101 και 102 της ΣΛΕΕ, καθώς και να 

υποβάλλει σχετική εξαμηνιαία έκθεση· 

24. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

πλαίσιο για την προώθηση, τη διασφάλιση 

και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των γενόσημων και των βιο-ομοειδών 

φαρμάκων, εξασφαλίζοντας την ταχύτερη 

είσοδό τους στην αγορά και 

παρακολουθώντας τις αθέμιτες πρακτικές 

σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, καθώς και να υποβάλλει σχετική 

εξαμηνιαία έκθεση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  480 

José Inácio Faria, Jasenko Selimovic, Frédérique Ries, Marian Harkin, Lieve Wierinck 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

πλαίσιο για την προώθηση, τη διασφάλιση 

και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των γενόσημων φαρμάκων, 

εξασφαλίζοντας την ταχύτερη είσοδό τους 

στην αγορά και παρακολουθώντας τις 

αθέμιτες πρακτικές σύμφωνα με τα άρθρα 

101 και 102 της ΣΛΕΕ, καθώς και να 

υποβάλλει σχετική εξαμηνιαία έκθεση· 

24. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

πλαίσιο για την προώθηση, τη διασφάλιση 

και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των γενόσημων και των βιο-ομοειδών 

φαρμάκων, εξασφαλίζοντας την ταχύτερη 

είσοδό τους στην αγορά και 

παρακολουθώντας τις αθέμιτες πρακτικές 

σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, καθώς και να υποβάλλει σχετική 

εξαμηνιαία έκθεση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  481 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

πλαίσιο για την προώθηση, τη 

διασφάλιση και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των γενόσημων 

φαρμάκων, εξασφαλίζοντας την ταχύτερη 

είσοδό τους στην αγορά και 

παρακολουθώντας τις αθέμιτες πρακτικές 

σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, καθώς και να υποβάλλει σχετική 

εξαμηνιαία έκθεση· 

24. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, 

να διασφαλίσει και να ενισχύσει την 

ανταγωνιστικότητα των γενόσημων 

φαρμάκων, εξασφαλίζοντας την ταχύτερη 

είσοδό τους στην αγορά και 

παρακολουθώντας τις αθέμιτες πρακτικές 

σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, καθώς και να υποβάλλει σχετική 

εξαμηνιαία έκθεση· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  482 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 24α. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

τον αντίκτυπο των υφιστάμενων κανόνων 

που ορίζονται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ 

και οι οποίοι διέπουν τις διαδικασίες 

χορήγησης άδειας κυκλοφορίας σε μη 

συνταγογραφούμενα ομοιοπαθητικά 

φάρμακα στην επιλογή, τη θεραπευτική 

ελευθερία και τελικά στην πρόσβαση των 

ασθενών σε φάρμακα που προορίζονται 

για αυτοθεραπεία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  483 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 24α. επισημαίνει ότι η αξιολόγηση των 

τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ) συνιστά 

σημαντικό και αποτελεσματικό μέσο, το 

οποίο συμβάλλει στη βιωσιμότητα των 

εθνικών συστημάτων υγείας και 

ταυτόχρονα, θέτει κίνητρα για την 

καινοτομία, επιβραβεύοντας τις 

τεχνολογίες με υψηλή προστιθέμενη αξία· 

Or. de 

 

Τροπολογία  484 

Nicola Caputo, Marc Tarabella 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 24α. υπογραμμίζει τη σημασία της 

έγκαιρης διαθεσιμότητας γενόσημων και 

βιο-ομοειδών φαρμάκων ώστε να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση των ασθενών 

σε φαρμακευτικές θεραπείες και να 

βελτιωθεί η βιωσιμότητα των εθνικών 

συστημάτων υγείας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  485 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná, Biljana Borzan, Karl-

Heinz Florenz, Karin Kadenbach 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 24α. επαναλαμβάνει ότι η ευρωπαϊκή 

συνεργασία στον τομέα της αξιολόγησης 

της τεχνολογίας υγείας επιτρέπει στα 

κράτη μέλη να αξιοποιήσουν 
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αποτελεσματικότερα την 

εμπειρογνωμοσύνη και τους πόρους τους, 

βοηθώντας τους με τον τρόπο αυτόν να 

ικανοποιήσουν καλύτερα την αυξανόμενη 

ανάγκη αξιολογήσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  486 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 24α. καλεί την Επιτροπή και 

ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 

στρατηγική για την ενθάρρυνση της νέας 

χρήσης παλιών φαρμάκων με τελικό 

στόχο την καταπολέμηση της μη 

βέλτιστης χρήσης των υφιστάμενων 

θεραπειών και την αντιμετώπιση των 

σχετικών ανεπαρκειών που επηρεάζουν 

τη ζωή του ασθενούς και τη βιωσιμότητα 

των συστημάτων υγειονομικής 

περίθαλψης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  487 

Christel Schaldemose 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 24α. καλεί την Επιτροπή να τηρεί και 

να ενισχύσει τη νομοθεσία της ΕΕ για τον 

ανταγωνισμό και τις αρμοδιότητές της 

στη φαρμακευτική αγορά προκειμένου να 

καταπολεμηθούν οι καταχρήσεις και να 

προωθηθούν δίκαιες τιμές για τους 

ασθενείς· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  488 

Kateřina Konečná, Biljana Borzan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 24β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να ενισχύσει τον διάλογο σχετικά με τις 

ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες μεταξύ όλων 

των οικείων φορέων, των ασθενών, των 

επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης, 

των ρυθμιστικών φορέων, των φορέων 

αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας, των 

πληρωτών και των παρασκευαστών σε 

όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 

φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  489 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νομοθεσία για τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης της 

τεχνολογίας υγείας το συντομότερο 

δυνατόν και να αξιολογεί τα φάρμακα 

προστιθεμένης αξίας σε σύγκριση με τη 

βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική· καλεί 

επίσης την Επιτροπή να εναρμονίσει τα 

κριτήρια τιμολόγησης και αποζημίωσης, 

ώστε να λαμβάνονται υπόψη το επίπεδο 

καινοτομίας και η ανάλυση κόστους-

οφέλους σε κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο, καθώς και να θεσπίσει ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης του 

25. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 

στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ κρατών 

μελών και φορέων αξιολόγησης της 

τεχνολογίας υγείας (ΑΤΥ) μέσω του 

δικτύου ΑΤΥ και της Κοινής Δράσης του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου για την αξιολόγηση 

των τεχνολογιών υγείας (EUnetHTA) και 

να συνεχίσει να διερευνά τη σκοπιμότητα 

και την προστιθέμενη αξία του περαιτέρω 

εξορθολογισμού των εθνικών 

αξιολογήσεων της τεχνολογίας υγείας, 

λαμβανομένων υπόψη των 

ιδιαιτεροτήτων των εθνικών συστημάτων 

τιμολόγησης και αποζημίωσης· 
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επιπέδου προστιθεμένης αξίας των 

φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  490 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νομοθεσία για τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης 

της τεχνολογίας υγείας το συντομότερο 

δυνατόν και να αξιολογεί τα φάρμακα 

προστιθεμένης αξίας σε σύγκριση με τη 

βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική· καλεί 

επίσης την Επιτροπή να εναρμονίσει τα 

κριτήρια τιμολόγησης και αποζημίωσης, 

ώστε να λαμβάνονται υπόψη το επίπεδο 

καινοτομίας και η ανάλυση κόστους-

οφέλους σε κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο, καθώς και να θεσπίσει ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης του 

επιπέδου προστιθεμένης αξίας των 

φαρμάκων· 

25. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 

έκθεση που να αναλύει τα διάφορα 

υφιστάμενα εθνικά συστήματα 

ταξινόμησης όσον αφορά το επίπεδο 
προστιθέμενης αξίας των φαρμάκων στην 

ΕΕ και σε άλλες χώρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  491 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Aldo Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νομοθεσία για τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης της 

τεχνολογίας υγείας το συντομότερο 

δυνατόν και να αξιολογεί τα φάρμακα 

25. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νομοθεσία για τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης της 

τεχνολογίας υγείας το συντομότερο 

δυνατόν· 
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προστιθεμένης αξίας σε σύγκριση με τη 

βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική· καλεί 

επίσης την Επιτροπή να εναρμονίσει τα 

κριτήρια τιμολόγησης και αποζημίωσης, 

ώστε να λαμβάνονται υπόψη το επίπεδο 

καινοτομίας και η ανάλυση κόστους-

οφέλους σε κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο, καθώς και να θεσπίσει ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης του 

επιπέδου προστιθεμένης αξίας των 

φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  492 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νομοθεσία για τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης της 

τεχνολογίας υγείας το συντομότερο 

δυνατόν και να αξιολογεί τα φάρμακα 

προστιθεμένης αξίας σε σύγκριση με τη 

βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική· καλεί 

επίσης την Επιτροπή να εναρμονίσει τα 

κριτήρια τιμολόγησης και αποζημίωσης, 

ώστε να λαμβάνονται υπόψη το επίπεδο 

καινοτομίας και η ανάλυση κόστους-

οφέλους σε κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο, καθώς και να θεσπίσει ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης του 

επιπέδου προστιθεμένης αξίας των 

φαρμάκων· 

25. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νομοθεσία για τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης της 

τεχνολογίας υγείας το συντομότερο 

δυνατόν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  493 

Mireille D'Ornano 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νομοθεσία για τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης 

της τεχνολογίας υγείας το συντομότερο 

δυνατόν και να αξιολογεί τα φάρμακα 
προστιθεμένης αξίας σε σύγκριση με τη 

βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική· καλεί 

επίσης την Επιτροπή να εναρμονίσει τα 

κριτήρια τιμολόγησης και αποζημίωσης, 

ώστε να λαμβάνονται υπόψη το επίπεδο 

καινοτομίας και η ανάλυση κόστους-

οφέλους σε κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο, καθώς και να θεσπίσει ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης του 

επιπέδου προστιθεμένης αξίας των 

φαρμάκων· 

25. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 

τη συνεκτίμηση των φαρμάκων 

προστιθέμενης αξίας σε σύγκριση με τη 

βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική· καλεί 

επίσης την Επιτροπή να στηρίξει ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης του 

επιπέδου προστιθεμένης αξίας των 

φαρμάκων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  494 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νομοθεσία για τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης της 

τεχνολογίας υγείας το συντομότερο 

δυνατόν και να αξιολογεί τα φάρμακα 

προστιθεμένης αξίας σε σύγκριση με τη 

βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική· καλεί 

επίσης την Επιτροπή να εναρμονίσει τα 

κριτήρια τιμολόγησης και αποζημίωσης, 

ώστε να λαμβάνονται υπόψη το επίπεδο 

καινοτομίας και η ανάλυση κόστους-

οφέλους σε κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο, καθώς και να θεσπίσει ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης του 

επιπέδου προστιθεμένης αξίας των 

25. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νομοθεσία για τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης της 

τεχνολογίας υγείας το συντομότερο 

δυνατόν και να διευκολύνει την 

αξιολόγηση σε σύγκριση με τη βέλτιστη 

διαθέσιμη εναλλακτική· η νομοθεσία αυτή 

θα διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα της 

ΑΤΥ που έχουν από κοινού παραχθεί σε 

επίπεδο ΕΕ χρησιμοποιούνται στις 

εθνικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων· 

θα αντανακλά τις διαφορές μεταξύ των 

φαρμακευτικών προϊόντων και άλλων 

ιατρικών τεχνολογιών και διαδικασιών· 

θα προβλέπει κοινή ταχεία αξιολόγηση 



 

AM\1107398EL.docx 97/155 PE592.302v01-00 

 EL 

φαρμάκων· της σχετικής αποτελεσματικότητας των 

φαρμακευτικών προϊόντων και θα 

ενισχύει τον έγκαιρο διάλογο· θα πρέπει 

να εξετάσει τη δημιουργία συντονιστικών 

μηχανισμών που θα βασίζονται σε 

ανεξάρτητο φορέα, οι οποίοι θα 

ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των 

εθνικών φορέων ΑΤΥ και παράλληλα θα 

διασφαλίζουν ότι η εμπειρογνωμοσύνη σε 

θέματα ΑΤΥ παραμένει στους εθνικούς 

(και περιφερειακούς) φορείς ΑΤΥ· θα 

ήταν επωφελές να θεσπιστεί ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης του 

επιπέδου προστιθεμένης αξίας των 

φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  495 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νομοθεσία για τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης της 

τεχνολογίας υγείας το συντομότερο 

δυνατόν και να αξιολογεί τα φάρμακα 

προστιθεμένης αξίας σε σύγκριση με τη 

βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική· καλεί 

επίσης την Επιτροπή να εναρμονίσει τα 

κριτήρια τιμολόγησης και αποζημίωσης, 

ώστε να λαμβάνονται υπόψη το επίπεδο 

καινοτομίας και η ανάλυση κόστους-

οφέλους σε κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο, καθώς και να θεσπίσει ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης του 

επιπέδου προστιθεμένης αξίας των 

φαρμάκων· 

25. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νομοθεσία για τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης της 

τεχνολογίας υγείας και να αξιολογεί τα 

φάρμακα προστιθεμένης αξίας σε 

σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη 

εναλλακτική· καλεί στο πλαίσιο αυτό την 

Επιτροπή να προωθήσει τον έγκαιρο 

διάλογο με επιχειρήσεις που αναπτύσσουν 

νέες τεχνολογίες υγείας, να καθιερώσει 

υποχρεωτικές αξιολογήσεις της σχετικής 

αποτελεσματικότητας σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο στο πρώτο στάδιο των νέων 

φαρμάκων, να μεριμνήσει ώστε να 

χρησιμοποιούνται εκ νέου οι πληροφορίες 

των ΑΤΥ που συλλέγονται από κοινού σε 

εθνικό επίπεδο, να εναρμονίσει τις 

διαδικασίες και μεθόδους ώστε να 

αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη και να 

διευκρινίσει ερωτήματα ως προς τη 

χρηματοδότηση και την οργάνωση σε 



 

PE592.302v01-00 98/155 AM\1107398EL.docx 

EL 

σχέση με το νέο αυτό σύστημα· καλεί 

επίσης την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη 

το επίπεδο καινοτομίας και να θεσπίσει ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης του 

επιπέδου προστιθεμένης αξίας των 

φαρμάκων· 

Or. de 

 

Τροπολογία  496 

Christofer Fjellner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νομοθεσία για τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης της 

τεχνολογίας υγείας το συντομότερο 

δυνατόν και να αξιολογεί τα φάρμακα 

προστιθεμένης αξίας σε σύγκριση με τη 

βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική· καλεί 

επίσης την Επιτροπή να εναρμονίσει τα 

κριτήρια τιμολόγησης και αποζημίωσης, 

ώστε να λαμβάνονται υπόψη το επίπεδο 

καινοτομίας και η ανάλυση κόστους-

οφέλους σε κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο, καθώς και να θεσπίσει ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης του 

επιπέδου προστιθεμένης αξίας των 

φαρμάκων· 

25. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νομοθεσία για τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης της 

τεχνολογίας υγείας το συντομότερο 

δυνατόν και να αξιολογεί τα φάρμακα 

προστιθεμένης αξίας σε σύγκριση με τη 

βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική και να 

θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα 

ταξινόμησης του επιπέδου προστιθεμένης 

αξίας των φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  497 

Monica Macovei 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 25. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
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νομοθεσία για τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης της 

τεχνολογίας υγείας το συντομότερο 

δυνατόν και να αξιολογεί τα φάρμακα 

προστιθεμένης αξίας σε σύγκριση με τη 

βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική· καλεί 

επίσης την Επιτροπή να εναρμονίσει τα 

κριτήρια τιμολόγησης και αποζημίωσης, 

ώστε να λαμβάνονται υπόψη το επίπεδο 

καινοτομίας και η ανάλυση κόστους-

οφέλους σε κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο, καθώς και να θεσπίσει ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης του 

επιπέδου προστιθεμένης αξίας των 

φαρμάκων· 

νομοθεσία για τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης της 

τεχνολογίας υγείας το συντομότερο 

δυνατόν και να αξιολογεί τα φάρμακα 

προστιθεμένης αξίας σε σύγκριση με τη 

βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική· καλεί 

επίσης την Επιτροπή να εναρμονίσει τα 

κριτήρια τιμολόγησης και αποζημίωσης σε 

ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να λαμβάνονται 

υπόψη το επίπεδο καινοτομίας και η 

ανάλυση κόστους-οφέλους σε κοινωνικό 

και οικονομικό επίπεδο, καθώς και να 

θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα 

ταξινόμησης του επιπέδου προστιθεμένης 

αξίας των φαρμάκων· ζητεί την 

απλοποίηση των κριτηρίων αποζημίωσης 

και της επεξεργασίας των ιατρικών 

εξόδων σε άλλη χώρα από αυτή των 

ασθενών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  498 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νομοθεσία για τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης της 

τεχνολογίας υγείας το συντομότερο 

δυνατόν και να αξιολογεί τα φάρμακα 

προστιθεμένης αξίας σε σύγκριση με τη 

βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική· καλεί 

επίσης την Επιτροπή να εναρμονίσει τα 

κριτήρια τιμολόγησης και αποζημίωσης, 

ώστε να λαμβάνονται υπόψη το επίπεδο 

καινοτομίας και η ανάλυση κόστους-

οφέλους σε κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο, καθώς και να θεσπίσει ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης του 

επιπέδου προστιθεμένης αξίας των 

φαρμάκων· 

25. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 

ενδεχόμενο να προτείνει νομοθεσία για 

αυτές τις πτυχές της αξιολόγησης της 

τεχνολογίας υγείας που είναι σημαντικές 

για την ΕΕ, ιδίως την κλινική 

αξιολόγηση, προκειμένου να 

αξιολογούνται καλύτερα τα φάρμακα 

προστιθεμένης αξίας σε σύγκριση με τη 

βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική· καλεί 

επίσης την Επιτροπή να προωθήσει 

κριτήρια τιμολόγησης και αποζημίωσης 

που θα λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο 

καινοτομίας και την ανάλυση κόστους-

οφέλους σε κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο για όλα τα κράτη μέλη, καθώς και 

να θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα 

ταξινόμησης του επιπέδου προστιθεμένης 
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αξίας των φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  499 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νομοθεσία για τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης της 

τεχνολογίας υγείας το συντομότερο 

δυνατόν και να αξιολογεί τα φάρμακα 

προστιθεμένης αξίας σε σύγκριση με τη 

βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική· καλεί 

επίσης την Επιτροπή να εναρμονίσει τα 

κριτήρια τιμολόγησης και αποζημίωσης, 

ώστε να λαμβάνονται υπόψη το επίπεδο 

καινοτομίας και η ανάλυση κόστους-

οφέλους σε κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο, καθώς και να θεσπίσει ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης του 

επιπέδου προστιθεμένης αξίας των 

φαρμάκων· 

25. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

αξιολόγηση του αντικτύπου της 

δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού συστήματος 

αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας το 

συντομότερο δυνατόν και να αξιολογεί τα 

φάρμακα προστιθεμένης αξίας σε 

σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη 

εναλλακτική και να θεσπίσει ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης του 

επιπέδου προστιθεμένης αξίας των 

φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  500 

Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νομοθεσία για τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης 

της τεχνολογίας υγείας το συντομότερο 

δυνατόν και να αξιολογεί τα φάρμακα 

προστιθεμένης αξίας σε σύγκριση με τη 

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τη δημοσίευση του πολυετούς 

προγράμματος εργασίας 2016-2020 για 

την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας 

και αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία 

μιας ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα 
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βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική· καλεί 

επίσης την Επιτροπή να εναρμονίσει τα 

κριτήρια τιμολόγησης και αποζημίωσης, 

ώστε να λαμβάνονται υπόψη το επίπεδο 

καινοτομίας και η ανάλυση κόστους-

οφέλους σε κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο, καθώς και να θεσπίσει ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης του 

επιπέδου προστιθεμένης αξίας των 

φαρμάκων· 

της αξιολόγησης των ιατρικών 

τεχνολογιών· καλεί την Επιτροπή να 

προτείνει νομοθεσία για τη δημιουργία 

σχετικού συστήματος το συντομότερο 

δυνατόν, το οποίο θα πρέπει να 

αναπτυχθεί αποκλειστικά σε στενή 

συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Φαρμάκων. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  501 

Krzysztof Hetman 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νομοθεσία για τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης της 

τεχνολογίας υγείας το συντομότερο 

δυνατόν και να αξιολογεί τα φάρμακα 

προστιθεμένης αξίας σε σύγκριση με τη 

βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική· καλεί 

επίσης την Επιτροπή να εναρμονίσει τα 

κριτήρια τιμολόγησης και αποζημίωσης, 

ώστε να λαμβάνονται υπόψη το επίπεδο 

καινοτομίας και η ανάλυση κόστους-

οφέλους σε κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο, καθώς και να θεσπίσει ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης του 

επιπέδου προστιθεμένης αξίας των 

φαρμάκων· 

25. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νομοθεσία για τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης της 

τεχνολογίας υγείας το συντομότερο 

δυνατόν και να αξιολογεί τα φάρμακα 

προστιθεμένης αξίας σε σύγκριση με τη 

βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική· καλεί 

επίσης την Επιτροπή να εναρμονίσει τη 

διαδικασία τιμολόγησης και τα κριτήρια 

αποζημίωσης, ώστε να λαμβάνονται υπόψη 

το επίπεδο καινοτομίας και η ανάλυση 

κόστους-οφέλους σε κοινωνικό και 

οικονομικό επίπεδο, καθώς και να θεσπίσει 

ένα ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης του 

επιπέδου προστιθεμένης αξίας των 

φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  502 

Biljana Borzan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νομοθεσία για τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης της 

τεχνολογίας υγείας το συντομότερο 

δυνατόν και να αξιολογεί τα φάρμακα 

προστιθεμένης αξίας σε σύγκριση με τη 

βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική· καλεί 

επίσης την Επιτροπή να εναρμονίσει τα 

κριτήρια τιμολόγησης και αποζημίωσης, 

ώστε να λαμβάνονται υπόψη το επίπεδο 

καινοτομίας και η ανάλυση κόστους-

οφέλους σε κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο, καθώς και να θεσπίσει ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης του 

επιπέδου προστιθεμένης αξίας των 

φαρμάκων· 

25. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νομοθεσία για τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης της 

τεχνολογίας υγείας το συντομότερο 

δυνατόν και να αξιολογεί τα φάρμακα 

προστιθεμένης αξίας σε σύγκριση με τη 

βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική· καλεί 

επίσης την Επιτροπή να εναρμονίσει τα 

κριτήρια ΑΤΥ, ώστε να λαμβάνονται 

υπόψη το επίπεδο καινοτομίας, η αξία για 

τους ασθενείς και η ανάλυση κόστους-

οφέλους σε κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο, καθώς και να θεσπίσει ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης του 

επιπέδου προστιθεμένης αξίας των 

φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  503 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 25α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να προσδιορίσουν ή/και να 

αναπτύξουν πλαίσια, δομές και 

μεθοδολογίες προκειμένου να 

ενσωματώσουν αποτελεσματικά τα 

στοιχεία για τους ασθενείς σε όλα τα 

στάδια του κύκλου Ε&Α για τα φάρμακα, 

από τον έγκαιρο διάλογο έως την 

κανονιστική έγκριση, την αξιολόγηση της 

τεχνολογίας υγείας, τις αξιολογήσεις της 

σχετικής αποτελεσματικότητας και τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για την 

τιμολόγηση και την αποζημίωση με τη 

συμμετοχή των ασθενών και των 

αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους· 

Or. en 
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Τροπολογία  504 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 25α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να προσδιορίσουν ή/και να 

αναπτύξουν πλαίσια, δομές και 

μεθοδολογίες προκειμένου να 

ενσωματώσουν αποτελεσματικά τα 

στοιχεία για τους ασθενείς σε όλα τα 

στάδια του κύκλου Ε&Α για τα φάρμακα, 

από τον έγκαιρο διάλογο έως την 

κανονιστική έγκριση, την αξιολόγηση της 

τεχνολογίας υγείας, τις αξιολογήσεις της 

σχετικής αποτελεσματικότητας και τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για την 

τιμολόγηση και την αποζημίωση με τη 

συμμετοχή των ασθενών και των 

αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  505 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 25α. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

τα οικονομικά, κοινωνικά και ηθικά 

κριτήρια που εφαρμόζουν ήδη ορισμένοι 

φορείς αξιολόγησης της τεχνολογίας 

υγείας των κρατών μελών και να θεσπίσει 

σχετικές κοινές αρχές ή κατευθυντήριες 

γραμμές βάσει της χρησιμότητας των 

κριτηρίων αυτών στην τιμολόγηση και 

την αποζημίωση, δεδομένου ότι ο 

προσδιορισμός της ποιότητας της 

καινοτομίας είναι μεν σημαντικός για τον 
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καθορισμό της οικονομικής της αξίας, 

αλλά δεν επαρκεί για τη διασφάλιση 

δέουσας οικονομικής αποδοτικότητας· 

Or. es 

 

Τροπολογία  506 

Elisabetta Gardini, Alojz Peterle, Giovanni La Via, Aldo Patriciello, Alessandra 

Mussolini 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 25α. καλεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Φαρμάκων να αξιολογήσει τα φάρμακα 

προστιθέμενης αξίας σε σύγκριση με την 

καλύτερη διαθέσιμη εναλλακτική· καλεί 

επίσης την Επιτροπή να εναρμονίσει τα 

κριτήρια τιμολόγησης και αποζημίωσης, 

ώστε να λαμβάνονται υπόψη το επίπεδο 

καινοτομίας και η ανάλυση κόστους-

οφέλους σε κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο, καθώς και να θεσπίσει ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης του 

επιπέδου προστιθεμένης αξίας των 

φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  507 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 25α. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

μόνιμο και ενιαίο μηχανισμό για την 

αξιολόγηση της σχετικής 

αποτελεσματικότητας των νέων 

φαρμακευτικών προϊόντων σε επίπεδο 

ΕΕ με βάση τις εναρμονισμένες 



 

AM\1107398EL.docx 105/155 PE592.302v01-00 

 EL 

απαιτήσεις για τα δεδομένα, προκειμένου 

να ενισχυθεί η πρόσβαση των ασθενών σε 

νέες θεραπείες και να αποφευχθούν οι 

αλληλοεπικαλύψεις ως προς την 

αξιολόγηση των φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  508 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 25α. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

μόνιμο και ενιαίο μηχανισμό για την 

αξιολόγηση της σχετικής 

αποτελεσματικότητας των νέων 

φαρμακευτικών προϊόντων σε επίπεδο 

ΕΕ με βάση τις εναρμονισμένες 

απαιτήσεις για τα δεδομένα, προκειμένου 

να ενισχυθεί η πρόσβαση των ασθενών σε 

νέες θεραπείες και να αποφευχθούν οι 

αλληλοεπικαλύψεις ως προς την 

αξιολόγηση των φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  509 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να προωθήσουν σημαντικές δημόσια 

χρηματοδοτούμενες επενδύσεις στην 

έρευνα βάσει των ιατρικών αναγκών και 

να θεσπίσουν τη χρηματοδότηση υπό 

όρους στη βάση οικονομικά προσιτής 

τελικής τιμολόγησης και μη αποκλειστικής 

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να προωθήσουν σημαντικές δημόσια 

χρηματοδοτούμενες επενδύσεις στην 

έρευνα βάσει των ιατρικών αναγκών και 

να θεσπίσουν τη χρηματοδότηση υπό 

όρους στη βάση οικονομικά προσιτής 

τελικής τιμολόγησης και μη αποκλειστικής 
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αδειοδότησης· αδειοδότησης· παράλληλα, δεδομένου ότι 

η βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή που 

έχει επιβάλει η ΕΕ δεν επιτρέπει σε κάθε 

κράτος μέλος να αντιμετωπίζει τις 

ελλείψεις που παρατηρούνται στο 

σύστημα υγείας, θα πρέπει η Ένωση να 

λάβει άμεσα μέτρα ώστε να καλυφθούν 

αυτές οι ελλείψεις· 

Or. el 

 

Τροπολογία  510 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να προωθήσουν σημαντικές δημόσια 

χρηματοδοτούμενες επενδύσεις στην 

έρευνα βάσει των ιατρικών αναγκών και 

να θεσπίσουν τη χρηματοδότηση υπό 

όρους στη βάση οικονομικά προσιτής 

τελικής τιμολόγησης και μη 

αποκλειστικής αδειοδότησης· 

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να προωθήσουν σημαντικές δημόσια 

χρηματοδοτούμενες επενδύσεις στην 

έρευνα βάσει των ιατρικών αναγκών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  511 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να προωθήσουν σημαντικές δημόσια 

χρηματοδοτούμενες επενδύσεις στην 

έρευνα βάσει των ιατρικών αναγκών και 

να θεσπίσουν τη χρηματοδότηση υπό 

όρους στη βάση οικονομικά προσιτής 

τελικής τιμολόγησης και μη 

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να προωθήσουν σημαντικές δημόσια 

χρηματοδοτούμενες επενδύσεις στην 

έρευνα βάσει των ιατρικών αναγκών και 

να θεσπίσουν τη χρηματοδότηση σύμφωνα 

με την οικονομικά προσιτή τελική 

τιμολόγηση, τη μη αποκλειστική 
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αποκλειστικής αδειοδότησης· αδειοδότηση και τη διαθεσιμότητα 

αποτελεσμάτων βιοϊατρικής έρευνας με 

τη μορφή κατάλληλων και οικονομικά 

προσιτών φαρμάκων· 

Or. it 

 

Τροπολογία  512 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να προωθήσουν σημαντικές δημόσια 

χρηματοδοτούμενες επενδύσεις στην 

έρευνα βάσει των ιατρικών αναγκών και 

να θεσπίσουν τη χρηματοδότηση υπό 

όρους στη βάση οικονομικά προσιτής 

τελικής τιμολόγησης και μη αποκλειστικής 

αδειοδότησης· 

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να προωθήσουν σημαντικές δημόσια 

χρηματοδοτούμενες επενδύσεις στην 

έρευνα βάσει των ακάλυπτων ιατρικών 

αναγκών και να θεσπίσουν τη 

χρηματοδότηση υπό όρους στη βάση 

οικονομικά προσιτής τελικής τιμολόγησης 

και μη αποκλειστικής αδειοδότησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  513 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να προωθήσουν σημαντικές δημόσια 

χρηματοδοτούμενες επενδύσεις στην 

έρευνα βάσει των ιατρικών αναγκών και 

να θεσπίσουν τη χρηματοδότηση υπό 

όρους στη βάση οικονομικά προσιτής 

τελικής τιμολόγησης και μη 

αποκλειστικής αδειοδότησης· 

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να προωθήσουν σημαντικές δημόσια 

χρηματοδοτούμενες επενδύσεις στην 

έρευνα βάσει των ιατρικών αναγκών· 

ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν ότι τα πλαίσια τιμολόγησης 

και αποζημίωσής τους κατευθύνουν τις 

ιδιωτικές επενδύσεις σε εκείνες τις 

καινοτομίες τις οποίες αναμένουν να 

έχουν τα επιθυμητά οφέλη και 

αποτελέσματα για τους ασθενείς· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  514 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 26α. καλεί τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν ότι τα συστήματα 

τιμολόγησης και αποζημίωσής τους και 

οι φαρμακευτικές πολιτικές 

χαρακτηρίζονται από μακρόπνοο 

πολιτικό όραμα και, ως εκ τούτου, 

δημιουργούν ένα πιο προβλέψιμο 

λειτουργικό περιβάλλον για όλους τους 

φορείς του συστήματος υγειονομικής 

περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των 

φαρμακευτικών εταιρειών, και τελικά 

στηρίζουν την πρόσβαση των ασθενών σε 

φάρμακα καθόλη τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής των μορίων και παρέχουν κίνητρα 

για καινοτομίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  515 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 26α. καλεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Φαρμάκων να αξιολογήσει τα φάρμακα 

προστιθέμενης αξίας σε σύγκριση με την 

καλύτερη διαθέσιμη εναλλακτική· καλεί 

επίσης την Επιτροπή να εναρμονίσει τα 

κριτήρια τιμολόγησης και αποζημίωσης, 

ώστε να λαμβάνονται υπόψη το επίπεδο 

καινοτομίας και η ανάλυση κόστους-

οφέλους σε κοινωνικό και οικονομικό 
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επίπεδο, καθώς και να θεσπίσει 

ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης του 

επιπέδου προστιθεμένης αξίας των 

φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  516 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 26α. καλεί την Επιτροπή να λάβει 

μέτρα για την ανάπτυξη φαρμάκων στον 

τομέα της προληπτικής και θεραπευτικής 

γηριατρικής, καθώς και να προωθήσει 

την πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα για 

ασθενείς που πάσχουν από μεσοθηλίωμα 

και αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση 

(ALS)· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  517 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

όσον αφορά τις διαδικασίες καθορισμού 

τιμών, προκειμένου να γίνεται ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τις τιμές, την 

αποζημίωση, τις συμφωνίες 

διαπραγμάτευσης και τις χρηστές 

πρακτικές και να αποφεύγονται οι 

περιττές διοικητικές απαιτήσεις και 

καθυστερήσεις· 

27. καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

όσον αφορά τις διαδικασίες καθορισμού 

τιμών· υπογραμμίζει ότι ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Φαρμάκων θα αποκομίσει 

οφέλη από την προώθηση της 

αξιολόγησης του «ιατρικού οφέλους» των 

φαρμάκων βάσει διαφόρων επιπέδων 

ικανοποίησης, καθώς και της «βελτίωσης 

του ιατρικού οφέλους», στο πλαίσιο της 

οποίας πραγματοποιείται σύγκριση του 
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ιατρικού οφέλους με παλαιότερες αγωγές, 

όπως το πράττει ήδη η Ύπατη Αρχή 

Υγείας στη Γαλλία· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  518 

Alberto Cirio 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

όσον αφορά τις διαδικασίες καθορισμού 

τιμών, προκειμένου να γίνεται ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τις τιμές, την 

αποζημίωση, τις συμφωνίες 

διαπραγμάτευσης και τις χρηστές 

πρακτικές και να αποφεύγονται οι 

περιττές διοικητικές απαιτήσεις και 

καθυστερήσεις· 

27. καλεί το Συμβούλιο να υποστηρίξει 

την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ 

των κρατών μελών σχετικά με εκείνες τις 

πτυχές όπου η συνεργασία μπορεί να 

οδηγήσει σε ευρύτερη και ταχύτερη 

πρόσβαση των ασθενών και παράλληλα 

να διατηρήσει τα αναγκαία κίνητρα υπέρ 

της καινοτομίας·  

Or. en 

 

Τροπολογία  519 

José Inácio Faria, Jasenko Selimovic, Anneli Jäätteenmäki, Yana Toom 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

όσον αφορά τις διαδικασίες καθορισμού 

τιμών, προκειμένου να γίνεται ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τις τιμές, την 

αποζημίωση, τις συμφωνίες 

διαπραγμάτευσης και τις χρηστές 

πρακτικές και να αποφεύγονται οι περιττές 

διοικητικές απαιτήσεις και καθυστερήσεις· 

27. καλεί το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή να προωθήσουν την ενίσχυση 

της συνεργασίας μεταξύ των κρατών 

μελών όσον αφορά τις διαδικασίες 

καθορισμού τιμών, προκειμένου να γίνεται 

ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις 

τιμές, την αποζημίωση, τις συμφωνίες 

διαπραγμάτευσης και τις χρηστές 

πρακτικές και να αποφεύγονται οι περιττές 

διοικητικές απαιτήσεις και καθυστερήσεις· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  520 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

όσον αφορά τις διαδικασίες καθορισμού 

τιμών, προκειμένου να γίνεται ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τις τιμές, την 

αποζημίωση, τις συμφωνίες 

διαπραγμάτευσης και τις χρηστές 

πρακτικές και να αποφεύγονται οι περιττές 

διοικητικές απαιτήσεις και καθυστερήσεις· 

27. καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

όσον αφορά τις διαδικασίες καθορισμού 

τιμών, προκειμένου να γίνεται ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τις τιμές, την 

αποζημίωση και τις χρηστές πρακτικές και 

να αποφεύγονται οι περιττές διοικητικές 

απαιτήσεις και καθυστερήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  521 

Lieve Wierinck, Gesine Meissner, Frédérique Ries, José Inácio Faria, Anneli 

Jäätteenmäki, Marian Harkin, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

όσον αφορά τις διαδικασίες καθορισμού 

τιμών, προκειμένου να γίνεται ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τις τιμές, την 

αποζημίωση, τις συμφωνίες 

διαπραγμάτευσης και τις χρηστές 

πρακτικές και να αποφεύγονται οι περιττές 

διοικητικές απαιτήσεις και καθυστερήσεις· 

27. καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

όσον αφορά τις διαδικασίες καθορισμού 

τιμών, προκειμένου να γίνεται ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τις τιμές, την 

αποζημίωση, τις συμφωνίες 

διαπραγμάτευσης και τις χρηστές 

πρακτικές και να αποφεύγονται οι περιττές 

διοικητικές απαιτήσεις και καθυστερήσεις, 

ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ταχύτερη 

πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα 

φάρμακα· 

Or. en 
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Τροπολογία  522 

Elisabetta Gardini, Alojz Peterle, Giovanni La Via, Aldo Patriciello, Alessandra 

Mussolini 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

όσον αφορά τις διαδικασίες καθορισμού 

τιμών, προκειμένου να γίνεται ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τις τιμές, την 

αποζημίωση, τις συμφωνίες 

διαπραγμάτευσης και τις χρηστές 

πρακτικές και να αποφεύγονται οι περιττές 

διοικητικές απαιτήσεις και καθυστερήσεις· 

27. καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

όσον αφορά τις διαδικασίες καθορισμού 

τιμών, προκειμένου να γίνεται ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τις τιμές, την 

αποζημίωση, τις συμφωνίες 

διαπραγμάτευσης και τις χρηστές 

πρακτικές και να αποφεύγονται οι περιττές 

διοικητικές απαιτήσεις και καθυστερήσεις, 

με βάση επίσης το έργο του 

προγράμματος EURIPID και τις 

υφιστάμενες διμερείς και πολυμερείς 

συνεργασίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  523 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

όσον αφορά τις διαδικασίες καθορισμού 

τιμών, προκειμένου να γίνεται ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τις τιμές, την 

αποζημίωση, τις συμφωνίες 

διαπραγμάτευσης και τις χρηστές 

πρακτικές και να αποφεύγονται οι περιττές 

διοικητικές απαιτήσεις και καθυστερήσεις· 

27. καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

όσον αφορά τις διαδικασίες καθορισμού 

τιμών, προκειμένου να γίνεται ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τις τιμές, την 

αποζημίωση, τις συμφωνίες 

διαπραγμάτευσης και τις χρηστές 

πρακτικές και να αποφεύγονται οι περιττές 

διοικητικές απαιτήσεις και καθυστερήσεις, 

με βάση επίσης το έργο του 

προγράμματος EURIPID και τις 

υφιστάμενες διμερείς και πολυμερείς 
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συνεργασίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  524 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

όσον αφορά τις διαδικασίες καθορισμού 

τιμών, προκειμένου να γίνεται ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τις τιμές, την 

αποζημίωση, τις συμφωνίες 

διαπραγμάτευσης και τις χρηστές 

πρακτικές και να αποφεύγονται οι περιττές 

διοικητικές απαιτήσεις και καθυστερήσεις· 

27. καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

όσον αφορά τις διαδικασίες καθορισμού 

τιμών, προκειμένου να γίνεται ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τις τιμές, την 

αποζημίωση, τις συμφωνίες 

διαπραγμάτευσης και τις χρηστές 

πρακτικές και να αποφεύγονται οι περιττές 

διοικητικές απαιτήσεις και καθυστερήσεις· 

καθώς και να αξιοποιείται περισσότερο η 

αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων· 

Or. es 

 

Τροπολογία  525 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

όσον αφορά τις διαδικασίες καθορισμού 

τιμών, προκειμένου να γίνεται ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τις τιμές, την 

αποζημίωση, τις συμφωνίες 

διαπραγμάτευσης και τις χρηστές 

πρακτικές και να αποφεύγονται οι περιττές 

διοικητικές απαιτήσεις και καθυστερήσεις· 

27. καλεί το Συμβούλιο να εντείνει την 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

κρατών μελών όσον αφορά τις διαδικασίες 

καθορισμού τιμών, προκειμένου να γίνεται 

ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις 

τιμές, την αποζημίωση, τις συμφωνίες 

διαπραγμάτευσης και τις χρηστές 

πρακτικές και να αποφεύγονται οι περιττές 

διοικητικές απαιτήσεις και καθυστερήσεις· 

Or. de 
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Τροπολογία  526 

Monica Macovei 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

όσον αφορά τις διαδικασίες καθορισμού 

τιμών, προκειμένου να γίνεται ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τις τιμές, την 

αποζημίωση, τις συμφωνίες 

διαπραγμάτευσης και τις χρηστές 

πρακτικές και να αποφεύγονται οι περιττές 

διοικητικές απαιτήσεις και καθυστερήσεις· 

27. καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τη 

συνεργασία και τον διάλογο μεταξύ των 

κρατών μελών όσον αφορά τις διαδικασίες 

καθορισμού τιμών, προκειμένου να γίνεται 

ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις 

τιμές, την αποζημίωση, τις συμφωνίες 

διαπραγμάτευσης και τις χρηστές 

πρακτικές και να αποφεύγονται οι περιττές 

διοικητικές απαιτήσεις και καθυστερήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  527 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 27α. καλεί τα κράτη μέλη να 

αναζητήσουν πιθανές στρατηγικές 

εθελοντικής συνεργασίας οι οποίες θα 

τους επιτρέπουν να εργάζονται από 

κοινού για την αξιολόγηση της σχετικής 

αποτελεσματικότητας των φαρμάκων, για 

κοινά μέσα ανίχνευσης του ορίζοντα που 

θα επιτρέψουν τον καλύτερο 

δημοσιονομικό προγραμματισμό και για 

μέτρα που θα καταστήσουν δυνατή την 

πραγματοποίηση κοινών τιμολογιακών 

διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο 

συνασπισμών κρατών μελών τα οποία 

έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον· 

Or. en 
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Τροπολογία  528 

Christel Schaldemose 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 27α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 

την καθιέρωση ενός μοντέλου στο οποίο 

η μέγιστη τιμή για ένα φαρμακευτικό 

προϊόν θα καθορίζεται όταν εγκρίνεται 

για την ευρωπαϊκή αγορά από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 

σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ και 

τον κανονισμό 2004/726/ΕΚ· η μέγιστη 

τιμή θα πρέπει να βασίζεται στο κόστος 

της έρευνας, της ανάπτυξης και της 

παραγωγής με λογικό περιθώριο κέρδους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  529 

Margrete Auken, Michèle Rivasi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 27α. ζητεί από το Ευρωπαϊκό Γραφείο 

Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) και 

τα κράτη μέλη να χορηγούν διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας σε προϊόντα υγείας που 

πληρούν αυστηρά τα κριτήρια για τη 

χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, 

δηλαδή την καινοτομία, την εφευρετική 

δραστηριότητα και τη δυνατότητα 

βιομηχανικής εφαρμογής· δεν θα πρέπει 

να είναι δυνατό να κατοχυρωθεί με 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας η απλή 

ανακάλυψη μιας νέας μορφής γνωστής 

ουσίας που δεν βελτιώνει την 

αποτελεσματικότητα·  
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Τροπολογία  530 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 27β. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν 

το ενδεχόμενο διοργάνωσης σε κάθε 

προεδρία της ΕΕ άτυπης συνεδρίασης 

σχετικά υψηλού επιπέδου των 

αντιπροσώπων των κρατών μελών που 

είναι αρμόδιοι για τη φαρμακευτική 

πολιτική (π.χ. εθνικοί διευθυντές 

φαρμακευτικής πολιτικής), για την 

ενθάρρυνση της στρατηγικής εξέτασης 

και της συζήτησης γύρω από τις 

τρέχουσες και τις μελλοντικές εξελίξεις 

στο φαρμακευτικό σύστημα της ΕΕ και 

των κρατών μελών της· σημειώνει ότι 

αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να 

συμβάλουν, κατά περίπτωση, στον 

περαιτέρω προβληματισμό στα 

κατάλληλα φόρα της ΕΕ, ιδίως στην 

ομάδα εργασίας «Φάρμακα και 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  531 

Damiano Zoffoli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει 

την ορθολογική χρήση φαρμάκων σε 

ολόκληρη την ΕΕ· 

28. καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει 

μια πιο ορθολογική χρήση φαρμάκων σε 

ολόκληρη την ΕΕ, να προωθήσει 

εκστρατείες και εκπαιδευτικά 

προγράμματα για την ευαισθητοποίηση 
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των πολιτών σχετικά με την υπεύθυνη 

χρήση των φαρμάκων και την 

ανακύκλωση φαρμάκων που δεν έχουν 

λήξει και αποτελούν πολύτιμο αγαθό για 

τους απόρους, τεράστια σπατάλη και 

σοβαρή οικονομική ζημία για τα εθνικά 

συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, 

χωρίς να παραβλέπονται οι αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 

απόρριψής τους· 

Or. it 

 

Τροπολογία  532 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει 

την ορθολογική χρήση φαρμάκων σε 

ολόκληρη την ΕΕ· 

28. καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει 

την ορθολογική χρήση φαρμάκων σε 

ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως μέσω του 

περιορισμού της σπατάλης που οφείλεται 

στην υπερβολική χρήση φαρμάκων ή των 

συνταγών που είναι ακατάλληλες σε 

σχέση με τις παθήσεις. Στην 

πραγματικότητα, αυτό το ζήτημα 

αντιπροσωπεύει ποσά αξίας πολλών 

εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα 

μπορούσαν να αναδιανεμηθούν με 

καλύτερο τρόπο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  533 

Nessa Childers 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει 28. καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει 
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την ορθολογική χρήση φαρμάκων σε 

ολόκληρη την ΕΕ· 

την ορθολογική χρήση φαρμάκων σε 

ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 

της καλύτερης χρήσης της 

εμπειρογνωμοσύνης των φαρμακοποιών 

στις προμήθειες και την παροχή 

συμβουλών στους ασθενείς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  534 

Lieve Wierinck, Frédérique Ries, Gesine Meissner, José Inácio Faria, Anneli 

Jäätteenmäki, Marian Harkin, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει 

την ορθολογική χρήση φαρμάκων σε 

ολόκληρη την ΕΕ· 

28. καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει 

την ορθολογική χρήση φαρμάκων σε 

ολόκληρη την ΕΕ, όπως η αποφυγή της 

υπερκατανάλωσης φαρμάκων, και ιδίως 

αντιβιοτικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  535 

Biljana Borzan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει 

την ορθολογική χρήση φαρμάκων σε 

ολόκληρη την ΕΕ· 

28. καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει 

την ορθολογική χρήση φαρμάκων, και 

ιδίως αντιμικροβιακών, σε ολόκληρη την 

ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  536 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Françoise Grossetête, Norbert Lins, Andrey Kovatchev 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 28α. τονίζει ότι η αντοχή στα 

αντιβιοτικά έχει καταστεί σοβαρό 

πρόβλημα που χρήζει επείγουσας 

αντιμετώπισης· καλεί, συνεπώς, την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αντιμετωπίσουν τις σημαντικότερες 

επιστημονικές, κανονιστικές και 

οικονομικές δυσκολίες, οι οποίες 

δυσχεραίνουν την ανάπτυξη 

αντιμικροβιακών ουσιών, ιδίως με τη 

δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις στην 

έρευνα και την ανάπτυξη ή με νέα 

μοντέλα χρηματοδότησης και τον 

προσανατολισμό τους προς τις πλέον 

επείγουσες ανάγκες στον τομέα της 

δημόσιας υγείας, προασπίζοντας 

ταυτόχρονα το επίπεδο βιωσιμότητας 

των συστημάτων δημόσιας υγείας, ώστε 

να βελτιωθεί και να εξασφαλιστεί και στο 

μέλλον η πρόσβαση σε κατάλληλες 

αντιμικροβιακές ουσίες· 

Or. de 

 

Τροπολογία  537 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 28α. καλεί τα κράτη μέλη, στις 

περιπτώσεις που ο ιδιωτικός τομέας δεν 

είναι σε θέση να διασφαλίσει τη 

διαθεσιμότητα ή/και την οικονομική 

προσιτότητα των φαρμάκων που 

απαριθμούνται στον κατάλογο βασικών 

φαρμάκων της ΠΟΥ, να συνεργαστούν 

για τη δημιουργία δημοσίων 

εγκαταστάσεων παραγωγής φαρμάκων, 
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ενώ αυτά τα φάρμακα θα πρέπει να 

παράγονται και να πωλούνται στην ΕΕ σε 

τιμή που δεν υπερβαίνει το κόστος 

παραγωγής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  538 

Yana Toom, Ilhan Kyuchyuk, Marian Harkin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 28α. καλεί τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν την προσβασιμότητα σε 

φαρμακεία, συμπεριλαμβανομένης της 

πυκνότητάς τους τόσο σε αστικές όσο και 

σε αγροτικές περιοχές, του αριθμού των 

επαγγελματιών που τα στελεχώνουν, του 

κατάλληλου ωραρίου λειτουργίας, των 

ποιοτικών υπηρεσιών παροχής 

συμβουλών και ψυχολογικής στήριξης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  539 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 28α. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο 

και τα κράτη μέλη να καταστήσουν 

λειτουργική τη χρηματοδότηση της Ε&Α 

μέσω καινοτόμων μοντέλων αποσύνδεσης 

με στόχο την αντιμετώπιση της 

αντιμικροβιακής αντοχής και των 

σχετικών προκλήσεων· 

Or. en 
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Τροπολογία  540 

José Inácio Faria, Jasenko Selimovic, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Marian 

Harkin, Lieve Wierinck, Yana Toom 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 28α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη 

εφαρμογή της νομοθεσίας για την 

φαρμακοεπαγρύπνηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  541 

Yana Toom, Ilhan Kyuchyuk, Marian Harkin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 28β. καλεί τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν ότι, για την προστασία της 

υγείας και της ζωής και για τον σκοπό 

της προστασίας των καταναλωτών, οι 

έμποροι λιανικής παρέχουν το 

συνοδευτικό φύλλο οδηγιών χρήσης των 

φαρμάκων στις ευρέως 

χρησιμοποιούμενες γλώσσες ενός 

συγκεκριμένου κράτους μέλους πέραν της 

επίσημης γλώσσας ή των επίσημων 

γλωσσών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  542 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná, Biljana Borzan, Karin 

Kadenbach 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να διερευνήσουν νέα μέτρα για 

τον έλεγχο των τιμών, όπως την οριζόντια 

σάρωση και τον συντονισμό της κοινής 

προμήθειας· 

29. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να αναπτύξουν πλαίσιο που θα 

διασφαλίζει την «ισότιμη πρόσβαση», το 

οποίο θα μεγιστοποιεί την πρόσβαση των 

ασθενών και το κοινωνικό όφελος ενώ 

παράλληλα θα αποφεύγεται ο 

ανεπιθύμητος αντίκτυπος στους 

προϋπολογισμούς της υγειονομικής 

περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της 

διερεύνησης διαφορετικών μέτρων όπως 

η ανίχνευση του ορίζοντα, ο έγκαιρος 

διάλογος, τα καινοτόμα μοντέλα 

τιμολόγησης, οι μηχανισμοί 

συστηματικής συλλογής δεδομένων του 

πραγματικού κόσμου και ο συντονισμός 
της κοινής προμήθειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  543 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να διερευνήσουν νέα μέτρα για 

τον έλεγχο των τιμών, όπως την οριζόντια 

σάρωση και τον συντονισμό της κοινής 

προμήθειας· 

29. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να διερευνήσουν νέες 

πρωτοβουλίες για την προβλεψιμότητα 

των εξελίξεων στην αγορά φαρμάκων και 
των τιμών, όπως την οριζόντια σάρωση και 

την εθελοντική συνεργασία σε 

διαπραγματεύσεις για τις τιμές και την 

κοινή προμήθεια, όπως η πρωτοβουλία 

των χωρών της Μπενελούξ με την 

Αυστρία· 

Or. de 
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Τροπολογία  544 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να διερευνήσουν νέα μέτρα για 

τον έλεγχο των τιμών, όπως την οριζόντια 

σάρωση και τον συντονισμό της κοινής 

προμήθειας· 

29. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να διερευνήσουν νέα μέτρα 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 

αβεβαιότητα ως προς τον προβλεπόμενο 

δημοσιονομικό αντίκτυπο και να 

διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των 

προϊόντων στις αγορές, όπως η ανίχνευση 

του ορίζοντα και ο συντονισμός της 

κοινής προμήθειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  545 

Carlos Zorrinho 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να διερευνήσουν νέα μέτρα για 

τον έλεγχο των τιμών, όπως την οριζόντια 

σάρωση και τον συντονισμό της κοινής 

προμήθειας· 

29. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να διερευνήσουν νέα μέτρα για 

τον έλεγχο των τιμών, όπως την οριζόντια 

σάρωση, τον συντονισμό της κοινής 

προμήθειας και την εξέλιξη των δημοσίων 

δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  546 

Christofer Fjellner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 



 

PE592.302v01-00 124/155 AM\1107398EL.docx 

EL 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να διερευνήσουν νέα μέτρα για 

τον έλεγχο των τιμών, όπως την οριζόντια 

σάρωση και τον συντονισμό της κοινής 

προμήθειας· 

29. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να διερευνήσουν νέα μέτρα για 

τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών για 

την υγειονομική περίθαλψη, όπως την 

οριζόντια σάρωση και τον συντονισμό της 

κοινής προμήθειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  547 

Krzysztof Hetman 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να διερευνήσουν νέα μέτρα για 

τον έλεγχο των τιμών, όπως την οριζόντια 

σάρωση και τον συντονισμό της κοινής 

προμήθειας· 

29. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να διερευνήσουν σε 

δικαιολογημένες περιπτώσεις νέα μέτρα 

για τον έλεγχο των τιμών, όπως την 

οριζόντια σάρωση και τον συντονισμό της 

κοινής προμήθειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  548 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να διερευνήσουν νέα μέτρα για 

τον έλεγχο των τιμών, όπως την οριζόντια 

σάρωση και τον συντονισμό της κοινής 

προμήθειας· 

29. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να διερευνήσουν νέα 

βελτιωμένα μέτρα για τον έλεγχο των 

τιμών, όπως την οριζόντια σάρωση και τον 

συντονισμό της κοινής προμήθειας· 

Or. el 
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Τροπολογία  549 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να διερευνήσουν νέα μέτρα για 

τον έλεγχο των τιμών, όπως την οριζόντια 

σάρωση και τον συντονισμό της κοινής 

προμήθειας· 

29. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να διερευνήσουν νέα μέτρα για τον 

έλεγχο των τιμών, όπως την οριζόντια 

σάρωση και τη διευκόλυνση της κοινής 

προμήθειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  550 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 29α. καλεί την Επιτροπή να καθορίσει, 

από κοινού με όλους τους σχετικούς 

εμπλεκόμενους φορείς, πώς θα μπορούσε 

το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς, όπως 

περιγράφεται στην οδηγία για τις 

δημόσιες συμβάσεις, και το οποίο δεν 

συνεπάγεται μόνο κριτήρια χαμηλότερου 

κόστους, να εφαρμοστεί καλύτερα στις 

προσφορές φαρμάκων στα νοσοκομεία σε 

εθνικό επίπεδο, προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η βιώσιμη και υπεύθυνη 

προμήθεια φαρμάκων· ενθαρρύνει τα 

κράτη μέλη να μεταφέρουν όσο το 

δυνατόν καλύτερα το κριτήριο της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς για τα φαρμακευτικά 

προϊόντα στην εθνική τους νομοθεσία· 

Or. en 
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Τροπολογία  551 

Lieve Wierinck, Frédérique Ries, Gesine Meissner, José Inácio Faria, Marian Harkin, 

Ulrike Müller, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 29α. καλεί τα κράτη μέλη να 

ξεκινήσουν διάλογο με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς, όπως οργανώσεις 

ασθενών, οργανισμοί πληρωμών, 

επαγγελματίες και βιομηχανία 

υγειονομικής περίθαλψης, με στόχο τη 

χάραξη βραχυπρόθεσμων, 

μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

ολιστικών στρατηγικών για την 

πρόσβαση σε φάρμακα, προκειμένου να 

διασφαλιστούν η βιωσιμότητα των 

συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 

και μια ανταγωνιστική φαρμακευτική 

βιομηχανία και να επιτευχθούν ταχύτερη 

πρόσβαση των ασθενών και οικονομικά 

προσιτές τιμές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  552 

Françoise Grossetête 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 29α. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 

νέο στρατηγικό ευρωπαϊκό διάλογο 

υψηλού επιπέδου για τον φαρμακευτικό 

τομέα, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή 

εκπροσώπων της Επιτροπής, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 

κρατών μελών σε αυτόν, καθώς και όλων 

των βασικών ενδιαφερομένων του κλάδου 

της υγείας: φορείς πληρωμής, ασθενείς, 
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εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού και 

επιστημονικού χώρου και βιομηχανίες, 

συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  553 

Monica Macovei 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να ορίσουν σαφείς κανόνες 

σχετικά με το ασυμβίβαστο, τις 

συγκρούσεις συμφερόντων και τη 

διαφάνεια στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και 

όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες που 

ασχολούνται με θέματα σχετικά με τα 

φάρμακα· 

30. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να ορίσουν σαφείς κανόνες 

σχετικά με το ασυμβίβαστο, τις 

συγκρούσεις συμφερόντων και τη 

διαφάνεια στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και 

όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες που 

ασχολούνται με θέματα σχετικά με τα 

φάρμακα· καλεί τους εμπειρογνώμονες 

που συμμετέχουν στη διαδικασία 

έγκρισης να δημοσιοποιήσουν τα 

βιογραφικά τους και να υπογράψουν 

δήλωση απουσίας σύγκρουσης 

συμφερόντων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  554 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 30α. καλεί τα κράτη μέλη, υπό την 

εποπτεία της Επιτροπής, να εφαρμόσουν 

δεόντως τον κανονισμό για τις κλινικές 

δοκιμές στο πεδίο της διαφάνειας και να 

εξετάσουν το ενδεχόμενο παροχής 

ανοικτής πρόσβασης στις εν λόγω 

δοκιμές κατόπιν της χορήγησης άδειας 
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κυκλοφορίας, καθώς και να μεριμνήσουν 

για τη δημοσίευση όλων των 

αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών, 

συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών 

δεδομένων, με στόχο την προώθηση της 

έρευνας και της οικονομικής ανάπτυξης· 

Or. es 

 

Τροπολογία  555 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 30α. καλεί την Επιτροπή και τις 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού να 

παρακολουθούν τις αθέμιτες πρακτικές 

προκειμένου να προστατεύονται οι 

καταναλωτές από τις τεχνητά υψηλές 

τιμές των φαρμάκων· 

Or. it 

 

Τροπολογία  556 

György Hölvényi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νέα οδηγία για τη διαφάνεια των 

διαδικασιών καθορισμού τιμών και των 

συστημάτων αποζημίωσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις προκλήσεις της αγοράς· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  557 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νέα οδηγία για τη διαφάνεια των 

διαδικασιών καθορισμού τιμών και των 

συστημάτων αποζημίωσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις προκλήσεις της αγοράς· 

31. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νέα οδηγία για τη διαφάνεια, η οποία να 

περιλαμβάνει μέτρα που ρυθμίζουν τον 

καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για 

ανθρώπινη χρήση και την ενσωμάτωσή 

τους στα εθνικά ασφαλιστικά συστήματα 

υγείας, με σκοπό τη διασφάλιση πλήρους 

διαφάνειας και αποτελεσματικών ελέγχων 

όλων των διαδικασιών που εφαρμόζονται 

για τον καθορισμό των τιμών και της 
αποζημίωσης των φαρμάκων στα κράτη 

μέλη της ΕΕ· 

Or. it 

 

Τροπολογία  558 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Aldo Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νέα οδηγία για τη διαφάνεια των 

διαδικασιών καθορισμού τιμών και των 

συστημάτων αποζημίωσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις προκλήσεις της αγοράς· 

31. καλεί την Επιτροπή να 

αναθεωρήσει την υφιστάμενη οδηγία 

89/105/ΕΟΚ, και ιδίως να θέσει σε 

εφαρμογή αυστηρότερα εκτελεστικά 

μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

τα κράτη μέλη τηρούν την προθεσμία των 

180 ημερών για τον καθορισμό της τιμής 

των νέων φαρμάκων που έχουν εγκριθεί 

από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Φαρμάκων (άρθρο 6)· 

Or. en 
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Τροπολογία  559 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νέα οδηγία για τη διαφάνεια των 

διαδικασιών καθορισμού τιμών και των 

συστημάτων αποζημίωσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις προκλήσεις της αγοράς· 

31. καλεί την Επιτροπή να 

αναθεωρήσει την υφιστάμενη οδηγία 

89/105/ΕΟΚ, και ιδίως να θέσει σε 

εφαρμογή αυστηρότερα εκτελεστικά 

μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

τα κράτη μέλη τηρούν την προθεσμία των 

180 ημερών για τον καθορισμό της τιμής 

των νέων φαρμάκων που έχουν εγκριθεί 

από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Φαρμάκων (άρθρο 6)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  560 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νέα οδηγία για τη διαφάνεια των 

διαδικασιών καθορισμού τιμών και των 

συστημάτων αποζημίωσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις προκλήσεις της αγοράς· 

31. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νέα οδηγία για τη διαφάνεια των 

διαδικασιών καθορισμού τιμών και των 

συστημάτων αποζημίωσης, προκειμένου 

να επεκταθεί η διαφάνεια στον κάτοχο 

άδειας κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη 

τις προκλήσεις της αγοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  561 

Biljana Borzan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νέα οδηγία για τη διαφάνεια των 

διαδικασιών καθορισμού τιμών και των 

συστημάτων αποζημίωσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις προκλήσεις της αγοράς· 

31. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νέα οδηγία για τη διαφάνεια των 

διαδικασιών καθορισμού τιμών και των 

συστημάτων αποζημίωσης, προκειμένου 

να επεκταθεί η διαφάνεια στον κάτοχο 

άδειας κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη 

τις προκλήσεις της αγοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  562 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νέα οδηγία για τη διαφάνεια των 

διαδικασιών καθορισμού τιμών και των 

συστημάτων αποζημίωσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις προκλήσεις της αγοράς· 

31. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νέα οδηγία για τη διαφάνεια των 

διαδικασιών καθορισμού τιμών και των 

συστημάτων αποζημίωσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις προκλήσεις της αγοράς και την 

κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της 

ΕΕ και των κρατών μελών της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  563 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νέα οδηγία για τη διαφάνεια των 

διαδικασιών καθορισμού τιμών και των 

συστημάτων αποζημίωσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις προκλήσεις της αγοράς· 

31. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νέα οδηγία για τη διαφάνεια των 

διαδικασιών καθορισμού τιμών, του 

πραγματικού κόστους της Ε&Α και της 

εμπορίας και των συστημάτων 

αποζημίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις 



 

PE592.302v01-00 132/155 AM\1107398EL.docx 

EL 

προκλήσεις της αγοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  564 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νέα οδηγία για τη διαφάνεια των 

διαδικασιών καθορισμού τιμών και των 

συστημάτων αποζημίωσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις προκλήσεις της αγοράς· 

31. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νέα οδηγία για τη διαφάνεια των 

διαδικασιών καθορισμού τιμών και των 

συστημάτων αποζημίωσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις αλλαγές της αγοράς 

Or. en 

 

Τροπολογία  565 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

νέα οδηγία για τη διαφάνεια των 

διαδικασιών καθορισμού τιμών και των 

συστημάτων αποζημίωσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις προκλήσεις της αγοράς· 

31. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τη 

διαφάνεια των διαδικασιών καθορισμού 

τιμών και των συστημάτων αποζημίωσης, 

λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της 

αγοράς· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  566 

Monica Macovei 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. καλεί την Επιτροπή και το 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 

της ΣΛΕΕ, τι συνιστά κατάχρηση 

δεσπόζουσας θέσης λόγω υψηλών τιμών· 

32. καλεί την Επιτροπή και το 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 

της ΣΛΕΕ, τι συνιστά κατάχρηση 

δεσπόζουσας θέσης λόγω υψηλών τιμών 

και να περιορίσουν το παράλληλο εμπόριο 

φαρμακευτικών προϊόντων δεδομένου ότι 

οδηγεί σε ελλείψεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  567 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. καλεί την Επιτροπή και το 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 

της ΣΛΕΕ, τι συνιστά κατάχρηση 

δεσπόζουσας θέσης λόγω υψηλών τιμών· 

32. καλεί την Επιτροπή και το 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 

της ΣΛΕΕ, τι συνιστά κατάχρηση 

δεσπόζουσας θέσης λόγω υψηλών τιμών 

στην περίπτωση του ορφανού φαρμάκου 

Peyona· 

Or. en 

 

Τροπολογία  568 

Christel Schaldemose 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 32α. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει 

και, όποτε είναι δυνατόν, να 

εντατικοποιήσει την παρακολούθηση και 

τη διερεύνηση πιθανών περιπτώσεων 

κατάχρησης αγοράς, 
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συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων 

«περιορισμών επί πληρωμή» (pay for 

delay), της υπερβολικής τιμολόγησης 

καθώς και άλλων περιορισμών που 

αφορούν συγκεκριμένα τις φαρμακευτικές 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 

ΕΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 102 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  569 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 32α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να μην συνάπτουν εμπορικές 

συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών οι 

οποίες μπορούν να βλάψουν σοβαρά τα 

συστήματα υγείας και να υπονομεύσουν 

την αρχή της καθολικής πρόσβασης στα 

φάρμακα και την αρχή της καθολικής 

πρόσβασης στις υπηρεσίες υγειονομικής 

περίθαλψης· 

Or. it 

 

Τροπολογία  570 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 32α. καλεί την Επιτροπή να λάβει 

υπόψη το μέγεθος του προβλήματος των 

παράλληλων εξαγωγών φαρμακευτικών 

προϊόντων στην ΕΕ, καθώς και του 

περιθωρίου διακριτικής ευχέρειας των 
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κρατών μελών κατά την αιτιολόγηση 

μέτρων για λόγους δημόσιας υγείας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  571 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να χρησιμοποιούν τα μέτρα ευελιξίας 

που περιέχονται στη συμφωνία TRIPS του 

ΠΟΕ, καθώς και να συντονίζουν και να 

αποσαφηνίζουν τη χρήση τους όποτε 

αυτό είναι αναγκαίο· 

33. στηρίζει σθεναρά τα κράτη μέλη 

που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις 

ρήτρες διασφάλισης και τα μέτρα 

ευελιξίας που περιέχονται στη συμφωνία 

TRIPS του ΠΟΕ για την προστασία και 

την προώθηση της δημόσιας υγείας, και 

καλεί την Επιτροπή να συντονίσει τις 

προσπάθειες· καλεί επίσης την ΕΕ να μην 

εισάγει διακρίσεις, μέσω του καταλόγου 

επιτήρησης των «χωρών 

προτεραιότητας», σε βάρος χωρών όπως 

η Ινδία, οι οποίες εφαρμόζουν 

προοδευτικές πολιτικές για τη διανοητική 

ιδιοκτησία που προάγουν την πρόσβαση 

σε φάρμακα, προς το συμφέρον της 

υγείας των πολιτών τους· 

Or. it 

 

Τροπολογία  572 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να χρησιμοποιούν τα μέτρα ευελιξίας 

που περιέχονται στη συμφωνία TRIPS του 

ΠΟΕ, καθώς και να συντονίζουν και να 

αποσαφηνίζουν τη χρήση τους όποτε αυτό 

33. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να χρησιμοποιούν τα μέτρα ευελιξίας 

που περιέχονται στη συμφωνία TRIPS του 

ΠΟΕ, καθώς και να συντονίζουν και να 

αποσαφηνίζουν τη χρήση τους όποτε αυτό 
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είναι αναγκαίο· είναι αναγκαίο· υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει 

να ασκούνται αδικαιολόγητες πολιτικές 

και οικονομικές πιέσεις ώστε να 

αποτρέπονται οι κυβερνήσεις να 

χρησιμοποιούν τα μέτρα ευελιξίας που θα 

μπορούσαν να προστατεύσουν τη 

δημόσια υγεία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  573 

Nessa Childers 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 33α. καλεί το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή να προστατεύσουν την 

πρόσβαση στα δεδομένα κλινικών 

δοκιμών και φαρμακοεπαγρύπνησης από 

οποιεσδήποτε διατάξεις περί εμπορικού 

απορρήτου ή εμπορικής 

εμπιστευτικότητας στις διεθνείς 

εμπορικές διαπραγματεύσεις, καθώς και 

σε πληροφορίες που ανταλλάσσονται 

μεταξύ των εθνικών αρχών των μερών 

όσον αφορά θέματα ασφάλειας και 

υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  574 

Nessa Childers 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 33β. καλεί το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή να εξαιρέσουν όλες τις 

διατάξεις που αφορούν τα κριτήρια ή τις 

διαδικασίες τιμολόγησης και 
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αποζημίωσης από τις διεθνείς εμπορικές 

διαπραγματεύσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  575 

Nessa Childers 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 33γ. καλεί το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή να διασφαλίσουν πλήρως την 

πρακτικότητα των μοντέλων βιοϊατρικής 

καινοτομίας πέρα από τα καθεστώτα 

διανοητικής ιδιοκτησίας που βασίζονται 

στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις 

διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  576 

György Hölvényi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει 

και να συγκρίνει τις τιμές των φαρμάκων 

στην ΕΕ και να υποβάλλει σχετική ετήσια 

έκθεση στο Κοινοβούλιο· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  577 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει και 

να συγκρίνει τις τιμές των φαρμάκων 

στην ΕΕ και να υποβάλλει σχετική ετήσια 

έκθεση στο Κοινοβούλιο· 

34. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει και 

να συγκρίνει την πρόσβαση στα φάρμακα 

στην ΕΕ και να υποβάλλει σχετική ετήσια 

έκθεση στο Κοινοβούλιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  578 

José Inácio Faria, Jasenko Selimovic, Marian Harkin, Yana Toom 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει και 

να συγκρίνει τις τιμές των φαρμάκων στην 

ΕΕ και να υποβάλλει σχετική ετήσια 

έκθεση στο Κοινοβούλιο· 

34. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει και 

να συγκρίνει τις πραγματικές τιμές των 

φαρμάκων στην ΕΕ και να υποβάλλει 

σχετική ετήσια έκθεση στο Συμβούλιο και 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  579 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει και 

να συγκρίνει τις τιμές των φαρμάκων στην 

ΕΕ και να υποβάλλει σχετική ετήσια 

έκθεση στο Κοινοβούλιο· 

34. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει και 

να συγκρίνει τις τιμές των φαρμάκων στην 

ΕΕ, καθώς και την πρόσβαση σε αυτά, 

και να υποβάλλει σχετική ετήσια έκθεση 

στο Κοινοβούλιο· 

Or. es 
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Τροπολογία  580 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει και 

να συγκρίνει τις τιμές των φαρμάκων στην 

ΕΕ και να υποβάλλει σχετική ετήσια 

έκθεση στο Κοινοβούλιο· 

34. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει και 

να συγκρίνει, στο μέτρο του δυνατού, τις 

τιμές των φαρμάκων στην ΕΕ και να 

υποβάλλει σχετική ετήσια έκθεση στο 

Κοινοβούλιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  581 

Karin Kadenbach 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει και 

να συγκρίνει τις τιμές των φαρμάκων στην 

ΕΕ και να υποβάλλει σχετική ετήσια 

έκθεση στο Κοινοβούλιο· 

34. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει και 

να συγκρίνει τις πραγματικές τιμές των 

φαρμάκων στην ΕΕ και να υποβάλλει 

σχετική ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  582 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει και 

να συγκρίνει τις τιμές των φαρμάκων 

στην ΕΕ και να υποβάλλει σχετική ετήσια 

έκθεση στο Κοινοβούλιο· 

34. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει και 

να συγκρίνει την πρόσβαση στα φάρμακα 

στην ΕΕ και να υποβάλλει σχετική ετήσια 

έκθεση στο Κοινοβούλιο· 

Or. en 
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Τροπολογία  583 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. ζητεί να δημιουργηθεί ομάδα 

δράσης εντός του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση 

των τιμών των φαρμάκων· 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  584 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. ζητεί να δημιουργηθεί ομάδα 

δράσης εντός του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση 

των τιμών των φαρμάκων· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  585 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. ζητεί να δημιουργηθεί ομάδα 

δράσης εντός του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση 

των τιμών των φαρμάκων· 

διαγράφεται 
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Or. en 

 

Τροπολογία  586 

Christofer Fjellner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. ζητεί να δημιουργηθεί ομάδα 

δράσης εντός του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση 

των τιμών των φαρμάκων· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  587 

José Inácio Faria 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. ζητεί να δημιουργηθεί ομάδα 

δράσης εντός του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση 

των τιμών των φαρμάκων· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  588 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. ζητεί να δημιουργηθεί ομάδα 

δράσης εντός του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση 

35. ζητεί να δημιουργηθεί ομάδα 

δράσης εντός του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση της 
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των τιμών των φαρμάκων· πρόσβασης στα φάρμακα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  589 

Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 35α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

μέτρα για τη βελτίωση της έγκρισης νέων 

θεραπειών και της διάθεσής τους σε 

ασθενείς· 

Or. de 

 

Τροπολογία  590 

Nessa Childers 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

τις αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και 

να προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 

φαρμάκων· 

36. καλεί την Επιτροπή να ορίσει 

καλύτερα την έννοια των φαρμακευτικών 

ελλείψεων και να αναλύσει τις αιτίες 

τους, υπό το πρίσμα της έγκαιρης 

πρόσβασης των ασθενών, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, οι οποίες 

πρέπει να αναφέρονται στην Επιτροπή σε 

ετήσια βάση, να προωθήσει την προμήθεια 

γενόσημων φαρμάκων και να αναζητήσει 

λύσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η 

συνέχιση της διαθεσιμότητας 

αποτελεσματικών φαρμάκων των οποίων 

η κυκλοφορία έχει ωστόσο διακοπεί· 

Or. en 
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Τροπολογία  591 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 

φαρμάκων· 

36. καλεί την Επιτροπή να ορίσει την 

έννοια των ελλείψεων και να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων στην ΕΕ, να 

καταρτίσει ευρωπαϊκό κατάλογο βασικών 

φαρμάκων που θα έχει ως σημείο 

αναφοράς τον κατάλογο βασικών 

φαρμάκων του ΠΟΥ, καθώς και μια βάση 

δεδομένων βασικών φαρμάκων την οποία 

θα διαχειρίζεται ο ΕΜΑ, και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 

φαρμάκων και να καταρτίζει σχετική 

ετήσια έκθεση· 

Or. es 

Τροπολογία  592 

José Inácio Faria, Jasenko Selimovic, Anneli Jäätteenmäki, Marian Harkin, Yana Toom 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 

φαρμάκων· 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, να 

διερευνήσει μηχανισμούς προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί η ανάκληση 

αποτελεσματικών φαρμάκων από την 

αγορά καθαρά για εμπορικούς λόγους, 

όπως η επανακυκλοφορία με νέες 

ενδείξεις, καθώς και να προωθήσει την 
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προμήθεια γενόσημων φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  593 

Biljana Borzan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 

φαρμάκων· 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, να 

διερευνήσει μηχανισμούς προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί η ανάκληση 

αποτελεσματικών φαρμάκων από την 

αγορά καθαρά για εμπορικούς λόγους, 

καθώς και να προωθήσει την προμήθεια 

γενόσημων φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  594 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 

φαρμάκων· 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις φαρμάκων και την 

ανάκληση από την αγορά 

αποτελεσματικών φαρμάκων για καθαρά 

εμπορικούς λόγους, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 
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φαρμάκων· 

Or. nl 

Τροπολογία  595 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 

φαρμάκων· 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει και να 

ενημερώσει, σε συνεργασία με τα κράτη 

μέλη, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Φαρμάκων και τους εμπλεκόμενους 

φορείς, κατάλογο βασικών φαρμάκων που 

παρουσιάζουν έλλειψη και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 

φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  596 

Monica Macovei 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 

φαρμάκων· 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 

φαρμάκων αφού εκπονήσει έκθεση 

κόστους-οφέλους σχετικά με την 

πρόσβαση στα γενόσημα φάρμακα· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  597 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 

φαρμάκων· 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, ιδιαίτερα τον 

συγκεκριμένο αντίκτυπο του παράλληλου 

εμπορίου φαρμάκων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 

φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  598 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 

φαρμάκων· 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

λάβει δράσεις για την αντιμετώπιση 

αυτών των ελλείψεων και να προωθήσει 

την προμήθεια γενόσημων φαρμάκων· 

Or. el 
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Τροπολογία  599 

Karl-Heinz Florenz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 

φαρμάκων· 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να εξετάσει τη 

δυνατότητα κατάρτισης και τον σκοπό 

ενός καταλόγου βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση των 

κρατών μελών με το άρθρο 81 της οδηγίας 

2001/83/ΕΕ σχετικά με τις ελλείψεις 

εφοδιασμού, καθώς και να προωθήσει την 

προμήθεια γενόσημων φαρμάκων· 

Or. de 

Τροπολογία  600 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 

φαρμάκων· 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει, 

μέσω ανεξάρτητων μελετών, τις αιτίες 

των ελλείψεων, να καταρτίσει κατάλογο 

βασικών φαρμάκων και να παρακολουθεί 

τη συμμόρφωση με το άρθρο 81 της 

οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά με τις 

ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 

φαρμάκων· 

Or. fr 

Τροπολογία  601 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 

φαρμάκων· 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

υποβάλει πρόταση που να 

συγκεκριμενοποιεί περαιτέρω το άρθρο 81 

της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά με τις 

ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων και 

βιο-ομοειδών φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  602 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 

φαρμάκων· 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων και 

βιο-ομοειδών φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  603 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 
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παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 

φαρμάκων· 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων και 

βιο-ομοειδών φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  604 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 

φαρμάκων· 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων και 

βιο-ομοειδών φαρμάκων· 

Or. it 

Τροπολογία  605 

Cristian-Silviu Buşoi, Mairead McGuinness 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 

φαρμάκων· 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, ιδιαίτερα τον 

συγκεκριμένο αντίκτυπο του παράλληλου 

εμπορίου φαρμάκων, να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά τις συνέπειες του 

παράλληλου εμπορίου με την κατάρτιση 

καταλόγου βασικών φαρμάκων και 

μηχανισμού που θα καθιστά δυνατή τη 

σταθερή προμήθεια αυτών των 

φαρμάκων και να παρακολουθεί τη 

συμμόρφωση με το άρθρο 81 της οδηγίας 
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2001/83/ΕΕ σχετικά με τις ελλείψεις 

εφοδιασμού, καθώς και να προωθήσει την 

προμήθεια γενόσημων φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  606 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των ελλείψεων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 

φαρμάκων· 

36. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 

αιτίες των φαρμάκων, να καταρτίσει 

κατάλογο βασικών φαρμάκων και να 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΕ σχετικά 

με τις ελλείψεις εφοδιασμού, καθώς και να 

προωθήσει την προμήθεια γενόσημων 

φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  607 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 36α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να αξιολογήσει τον αντίκτυπο του 

παράλληλου εμπορίου στην παρεμπόδιση 

της πρόσβασης σε θεραπείες και στη 

δημιουργία σημαντικών ελλείψεων σε 

ορισμένα κράτη μέλη, ενόψει της 

υποβολής νομοθετικής πρότασης για τον 

έλεγχο και τον περιορισμό του φαινομένου 

του παράλληλου εμπορίου· 

Or. en 
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Τροπολογία  608 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 36α. επισημαίνει ότι ο 

κατακερματισμός των συστημάτων στην 

ΕΕ είναι επί του παρόντος εξαιρετικά 

υψηλός και οδηγεί σε αλληλεπικάλυψη 

των προσπαθειών και λανθασμένη 

κατανομή πόρων στα κράτη μέλη της ΕΕ 

και τη βιομηχανία· η έλλειψη 

προβλεψιμότητας επίσης έχει αρνητικό 

αντίκτυπο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  609 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Aldo Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 36α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να αξιολογήσει τον αντίκτυπο του 

παράλληλου εμπορίου στην παρεμπόδιση 

της πρόσβασης σε θεραπείες, ενόψει της 

υποβολής νομοθετικής πρότασης για τον 

έλεγχο και τον περιορισμό του φαινομένου 

του παράλληλου εμπορίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  610 

Christel Schaldemose 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 36α. καλεί την Επιτροπή να 

παρουσιάσει, αφού λάβει υπόψη τις 

εκτενείς εισηγήσεις των εμπλεκομένων 

φορέων, μια σειρά σαφών ορισμών ως 

προς τις ελλείψεις φαρμάκων και να 

ενισχύσει τον διάλογο σχετικά με την 

πολιτική στον τομέα αυτόν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  611 

Monica Macovei 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 36α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 

τη σημασία της ίδιας σύνθεσης 

φαρμάκων σε ολόκληρη την ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  612 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 36α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αναπτύξουν ενιαίο οδικό χάρτη 

για την ηλεκτρονική και την κινητή υγεία, 

συμπεριλαμβανομένων κυρίως της 

ανάπτυξης και της αξιοποίησης 

πιλοτικών σχεδίων σε εθνικό επίπεδο, του 

εκσυγχρονισμού των μοντέλων 

αποζημίωσης ώστε να μετατοπιστεί η 

έμφαση σε συστήματα υγειονομικής 

περίθαλψης που δίνουν προτεραιότητα 
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στα αποτελέσματα για την υγεία, του 

καθορισμού κινήτρων προκειμένου να 

ενθαρρυνθεί η κοινότητα υγειονομικής 

περίθαλψης να συμμετέχει σε αυτήν την 

ψηφιακή επανάσταση, και να ενισχύσουν 

την εκπαίδευση των επαγγελματιών 

υγειονομικής περίθαλψης, των ασθενών 

και όλων των εμπλεκομένων φορέων 

ώστε να καταστεί δυνατή η ενδυνάμωσή 

τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  613 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 36β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να συντονίσουν μια ενδεχόμενη 

ευρωπαϊκή κοινή προμήθεια στο πλαίσιο 

του ευρωπαϊκού σχεδίου για την εξάλειψη 

της ηπατίτιδας C· 

Or. en 

 

Τροπολογία  614 

Cristian-Silviu Buşoi, Mairead McGuinness, Andrey Kovatchev 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 36β. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να θεσπίσουν μηχανισμό βάσει 

του οποίου οι ελλείψεις φαρμάκων σε όλη 

την ΕΕ θα μπορούν να αναφέρονται σε 

ετήσια βάση·  

Or. en 
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Τροπολογία  615 

Cristian-Silviu Buşoi, Mairead McGuinness, Andrey Kovatchev 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 36γ. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να επανεξετάσουν τη θεσμική 

βάση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Φαρμάκων και να εξετάσουν το 

ενδεχόμενο ενίσχυσης του πεδίου 

αρμοδιοτήτων του με στόχο τον 

συντονισμό των πανευρωπαϊκών 

δραστηριοτήτων για την αντιμετώπιση 

των ελλείψεων φαρμάκων στα κράτη 

μέλη της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  616 

Christel Schaldemose 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 36β. καλεί την Επιτροπή να εκπονεί 

ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση 

των ελλείψεων φαρμάκων σε ολόκληρη 

την ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  617 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 37 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 37α. επισημαίνει τον επείγοντα 

χαρακτήρα των απειλών αντιμικροβιακής 

αντοχής που αναγνωρίστηκαν πρόσφατα 

από τον ΟΗΕ, ζητεί από την Επιτροπή να 

εντείνει τις δράσεις της για την 

καταπολέμηση της αντιμικροβιακής 

αντοχής και να υποβάλει νέο και 

ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης της ΕΕ 

βάσει της προσέγγισης «Η υγεία είναι 

μία» και θεωρεί κρίσιμης σημασίας να 

υποβληθεί νομοθετική πρόταση πέρα από 

τους υφιστάμενους τρεις κανονισμούς· 

Or. en 

 


