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Pozmeňujúci návrh  303 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. domnieva sa, že spravodlivá cena 

by mala pokrývať náklady na vývoj a 

výrobu liekov a zahŕňať aj ziskové 

rozpätie; 

vypúšťa sa 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  304 

Monica Macovei 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. domnieva sa, že spravodlivá cena 

by mala pokrývať náklady na vývoj a 

výrobu liekov a zahŕňať aj ziskové 

rozpätie; 

vypúšťa sa 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  305 

Christofer Fjellner 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. domnieva sa, že spravodlivá cena 

by mala pokrývať náklady na vývoj a 

výrobu liekov a zahŕňať aj ziskové 

rozpätie; 

13. domnieva sa, že ceny liekov by 

mali premietať hodnotu, ktorú prinášajú 

pacientom, systémom zdravotnej 

starostlivosti, ako aj spoločnosti, a ceny by 

okrem toho mali byť stimulom pre 

investície do nových liečebných postupov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  306 

Nicola Caputo, Marc Tarabell, Soledad Cabezón Ruiz 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. domnieva sa, že spravodlivá cena 

by mala pokrývať náklady na vývoj a 

výrobu liekov a zahŕňať aj ziskové 

rozpätie; 

13. domnieva sa, že spravodlivá cena 

by mala byť v súlade s hodnotou, ktorú 

prináša pacientom, spoločnostiam a 

systémom, a pôsobiť aj ako stimul na 

zabezpečenie prístupu pacientov k liekom, 

odmeny pre inovácie a udržateľnej 

zdravotnej starostlivosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  307 

Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. domnieva sa, že spravodlivá cena 

by mala pokrývať náklady na vývoj a 

výrobu liekov a zahŕňať aj ziskové 

rozpätie; 

13. domnieva sa, že spravodlivá cena 

by mala pokrývať komplexné faktory, ako 

sú náklady na vývoj a výrobu liekov, riziko 

súvisiace s farmaceutickým výskumom, 

pridaná hodnota, ktorú predstavuje liečba 

a výsledky pre pacientov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  308 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. domnieva sa, že spravodlivá cena 

by mala pokrývať náklady na vývoj a 

výrobu liekov a zahŕňať aj ziskové 

13. domnieva sa, že zlyhanie trhu, 

pokiaľ ide o systematické investovanie do 

potrebnej inovácie, poukazuje na 
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rozpätie; neefektívnosť politík spájajúcich cenu s 

nákladmi na výskum a vývoj, a že 
spravodlivá cena by mala pokrývať 

náklady na výrobu liekov a zahŕňať aj 

primerané ziskové rozpätie; vyzýva preto 

Komisiu a členské štáty, aby preskúmali 

vykonávanie mechanizmov oddeľovania, 

ktoré sa vyznačujú oddeľovaním nákladov 

na výskum a vývoj a konečných cien 

zdravotníckych výrobkov na financovanie 

výskumu a vývoja, ako sa uvádza v správe 

generálneho tajomníka OSN v rámci 

panela na vysokej úrovni o prístupe k 

liekom s názvom Podpora inovácií a 

prístup k zdravotníckym technológiám; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  309 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. domnieva sa, že spravodlivá cena 

by mala pokrývať náklady na vývoj a 

výrobu liekov a zahŕňať aj ziskové 

rozpätie; 

13. 13. domnieva sa, že spravodlivá 

cena za liek, ktorý poskytuje ďalší prínos 

pre pacientov, by mala zohľadňovať 

náklady na vývoj a výrobu liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  310 

José Inácio Faria, Marian Harkin, Yana Toom 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. domnieva sa, že spravodlivá cena 

by mala pokrývať náklady na vývoj a 

výrobu liekov a zahŕňať aj ziskové 

rozpätie; 

13. domnieva sa, že spravodlivá cena 

za liek, ktorý poskytuje ďalší prínos pre 

pacientov, by mala zohľadňovať náklady 

na vývoj a výrobu liekov; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  311 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. domnieva sa, že spravodlivá cena 

by mala pokrývať náklady na vývoj a 

výrobu liekov a zahŕňať aj ziskové 

rozpätie; 

13. domnieva sa, že spravodlivá cena 

by mala pokrývať náklady na vývoj a 

výrobu liekov a zahŕňať aj ziskové rozpätie 

so zreteľom na verejné financovanie 

získané v prvých krokoch vývoja výrobku, 

ak sa uplatňuje; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  312 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. domnieva sa, že spravodlivá cena 

by mala pokrývať náklady na vývoj a 

výrobu liekov a zahŕňať aj ziskové 

rozpätie; 

13. domnieva sa, že spravodlivá cena 

za liek, ktorý pacientom poskytuje ďalší 

prínos, by mala pokrývať náklady na vývoj 

a výrobu liekov a zahŕňať aj ziskové 

rozpätie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  313 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. domnieva sa, že spravodlivá cena 

by mala pokrývať náklady na vývoj a 

výrobu liekov a zahŕňať aj ziskové 

rozpätie; 

13. domnieva sa, že spravodlivá cena 

by mala pokrývať náklady na vývoj a 

výrobu liekov a zahŕňať aj ziskové 

rozpätie, aj so zreteľom na cielenú 

populáciu, ich efektívnosť a úroveň 

inovácie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  314 

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

Kadenbach 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. domnieva sa, že spravodlivá cena 

by mala pokrývať náklady na vývoj a 

výrobu liekov a zahŕňať aj ziskové 

rozpätie; 

13. domnieva sa, že ceny liekov by 

mali zodpovedať konkrétnej ekonomickej 

situácii krajiny, v ktorej sa predávajú; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  315 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. domnieva sa, že spravodlivá cena 

by mala pokrývať náklady na vývoj a 

výrobu liekov a zahŕňať aj ziskové 

rozpätie; 

13. domnieva sa, že spravodlivá cena 

by mala pokrývať náklady na vývoj a 

výrobu liekov a zahŕňať aj spravodlivé 

ziskové rozpätie; 

Or. nl 
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Pozmeňujúci návrh  316 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. domnieva sa, že spravodlivá cena 

by mala pokrývať náklady na vývoj a 

výrobu liekov a zahŕňať aj ziskové 

rozpätie; 

13. domnieva sa, že cena lieku by mala 

podnietiť výrobcov, aby investovali do 

vývoja nových liečebných postupov a 

zlepšovania už existujúcich postupov, a 

zároveň zabezpečiť najlepšie výsledky pre 

pacientov, zdravotníckych pracovníkov a 

platcov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  317 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. zdôrazňuje význam 

transparentnosti v celom odbore (aj 

pokiaľ ide o klinické údaje, náklady na 

výskum a vývoj a verejné financovanie, 

marketingové stratégie, aktuálne ceny a 

výšku úhrady) s cieľom zlepšiť prístup k 

liekom s ďalšími relevantnými prínosmi 

pre pacientov a zdravotnícky systém; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  318 

Biljana Borzan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. zdôrazňuje význam 

transparentnosti v celom odbore (aj 

pokiaľ ide o klinické údaje, náklady na 

výskum a vývoj a verejné financovanie, 

marketingové stratégie, stanovovanie cien 

a úhrady) s cieľom zlepšiť prístup k 

liekom s ďalšími relevantnými prínosmi 

pre pacientov a zdravotnícky systém; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  319 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s 

členskými štátmi vytvorila verejnú a 

pravidelne aktualizovanú databázu 

patentovaných a generických liekov a 

biosimilárnych liekov s rôznymi cenami v 

celej EÚ, ktorá uvádza aj geografické 

rozloženie objemu ich nákupu a predaja; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  320 

Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. zdôrazňuje význam 

transparentnosti v celom odbore (aj 

pokiaľ ide o klinické údaje, náklady na 

výskum a vývoj a verejné financovanie, 

marketingové stratégie, aktuálne ceny a 
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výšku úhrady) s cieľom zlepšiť prístup k 

liekom s ďalšími relevantnými prínosmi 

pre pacientov a zdravotnícky systém; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  321 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. zdôrazňuje význam 

transparentnosti, a to aj pokiaľ ide o 

klinické údaje, náklady na výskum a vývoj 

a verejné financovanie, marketingové 

stratégie, aktuálne ceny a výšku úhrady, s 

cieľom zlepšiť prístup k liekom s ďalšími 

relevantnými prínosmi pre pacientov a 

zdravotnícky systém; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  322 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. poukazuje na to, že aj keď má 

nový liek vysokú pridanú hodnotu, ceny 

by nemali byť také vysoké, aby v EÚ 

bránili udržateľnému prístupu k nim; 

 . 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  323 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 
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Návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. poukazuje na to, že prístup 

pacientov k inovatívnym spôsobom liečby 

v rámci Európskej únie by bol lepšie 

podporovaný prostredníctvom 

diferenciálnej cenovej politiky, ktorá by 

mohla zohľadňovať rôzne úrovne 

dostupnosti, rozšírenia choroby a priorít 

zdravotnej starostlivosti medzi členskými 

štátmi EÚ; vyzýva Radu a Komisiu, aby 

vychádzali z úvah, ktoré začalo belgické 

predsedníctvo EÚ v roku 2010 s cieľom 

určiť praktické spôsoby vykonávania 

diferencovaného stanovovania cien v 

kontexte súčasného právneho rámca 

ZFEÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  324 

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

Wierinck, Yana Toom 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13b. nabáda členské štáty, aby sa 

zapojili do včasného dialógu a mapovania 

perspektív s týmto priemyselným odvetvím, 

pacientmi a platcami, a aby do stanovenia 

nákladovej efektívnosti nových liekov 

predbežne zahrnuli predpokladaný vývoj 

vo farmaceutickom inovačnom reťazci a 

patrične pritom zohľadnili úvahy o vplyve 

na rozpočet; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  325 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13b. poukazuje na to, že pacienti sú 

najslabším článkom v prístupe k liekom a 

problémy spojené s prístupom k liekom by 

na nich nemali negatívne vplývať; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  326 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13b. vyzýva Komisiu, aby posilnila 

dôkladnú kontrolu využívania verejných 

finančných prostriedkov na výskum a 

vývoj liekov a aby zabezpečila, že tieto 

prostriedky určené na výskum nebudú 

investované do marketingu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  327 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13b. zdôrazňuje, že rozsiahle 

používanie medzinárodného referenčného 

stanovovania cien liekov členskými štátmi 

EÚ a paralelný obchod pôsobia ako 

odstrašujúce prostriedky pre rôzne 
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stanovovanie cien a môžu nepriaznivo 

vplývať na prístup pacientov k liekom v 

krajinách EÚ s nízkymi a strednými 

príjmami; vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby preskúmali alternatívy k 

medzinárodnému referenčnému 

stanovovaniu cien liekov, alebo aby 

racionálnejšie využívali tento 

mechanizmus založený na referenčných 

košoch, ktoré predstavujú zoskupenia 

krajín s podobným sociálno-ekonomickým 

profilom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  328 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13c. zdôrazňuje, že medzinárodné 

referenčné stanovovanie cien liekov je 

jednou z hlavných prekážok pre zvýšenie 

transparentnosti cien farmaceutických 

výrobkov; poukazuje na to, že dôverné 

zmluvné dohody s farmaceutickými 

spoločnosťami sa ukázali byť užitočným 

nástrojom na riešenie obáv týkajúcich sa 

cenovej dostupnosti a zlepšenie prístupu 

pacientov k inovatívnym spôsobom liečby, 

ktoré do istej miery zmierňujú nežiaduce 

účinky medzinárodného referenčného 

stanovovania cien liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  329 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 c (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13c. poukazuje na to, že smernica 

89/105/EHS nebola 20 rokov revidovaná, 

pričom medzičasom došlo v európskom 

zdravotnom systéme k významným 

zmenám; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  330 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13d. poukazuje na to, že hospodárska 

súťaž medzi generickými liekmi je 

dôležitá, pokiaľ ide o kontrolu verejných 

rozpočtov, a že tieto lieky by sa mali 

uvádzať na trh bez zbytočných alebo 

neodôvodnených prieťahov; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  331 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. víta iniciatívy, ako je iniciatíva za 

inovačnú medicínu, ale vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že len niekoľko z 

nich je v plnej miere verejných; 

14. víta iniciatívy, ako je iniciatíva za 

inovačnú medicínu, ktoré sú zamerané na 

vývoj nových liekov, ktoré riešia 

neuspokojené liečebné potreby pacientov, 

napr. nové antimikrobiálne látky; 

Or. de 
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Pozmeňujúci návrh  332 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. víta iniciatívy, ako je iniciatíva za 

inovačnú medicínu, ale vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že len niekoľko z 

nich je v plnej miere verejných; 

14. víta iniciatívy, ako je iniciatíva za 

inovačnú medicínu, ktoré spájajú 

súkromný a verejný sektor s cieľom 

podnietiť výskum a urýchliť prístup 

pacientov k inovatívnym spôsobom liečby; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  333 

Lieve Wierinck, Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. víta iniciatívy, ako je iniciatíva za 

inovačnú medicínu, ale vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že len niekoľko z 

nich je v plnej miere verejných; 

14. víta iniciatívy, ako je iniciatíva za 

inovačnú medicínu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  334 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. víta iniciatívy, ako je iniciatíva za 

inovačnú medicínu, ale vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že len niekoľko z 

nich je v plnej miere verejných; 

14. víta iniciatívy, ako je iniciatíva za 

inovačnú medicínu, ale vyjadruje 

poľutovanie nad nízkou mierou verejnej 

návratnosti verejných investícií vzhľadom 

na nedostatočné podmienky prístupu k 

verejnému financovaniu EÚ; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  335 

Notis Marias 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. víta iniciatívy, ako je iniciatíva za 

inovačnú medicínu, ale vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že len niekoľko z 

nich je v plnej miere verejných; 

14. víta iniciatívy, ako je iniciatíva za 

inovačnú medicínu, ale vyjadruje 

poľutovanie nad skutočnosťou, že len 

niekoľko z nich je v plnej miere verejných; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  336 

Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. víta iniciatívy, ako je iniciatíva za 

inovačnú medicínu, ale vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že len niekoľko z 

nich je v plnej miere verejných; 

14. berie na vedomie iniciatívy, ako je 

iniciatíva za inovačnú medicínu, ale 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že len 

niekoľko z nich je v plnej miere verejných; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  337 

Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. víta iniciatívy, ako je iniciatíva za 

inovačnú medicínu, ale vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že len niekoľko z 

14. víta iniciatívy, ako je iniciatíva za 

inovačnú medicínu, ale vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že len niekoľko z 
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nich je v plnej miere verejných; nich je v plnej miere verejných; uznáva, že 

farmaceutická inovácia je podnietená 

verejnými aj súkromnými investíciami 

doplnkovým spôsobom, a že súkromní 

investori nesú vysoké riziko za zlyhanie vo 

fáze vývoja; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  338 

Nessa Childers 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. víta iniciatívy, ako je iniciatíva za 

inovačnú medicínu, ale vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že len niekoľko z 

nich je v plnej miere verejných; 

14. víta iniciatívy, ako je iniciatíva za 

inovačnú medicínu, ale vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že len niekoľko z 

nich je v plnej miere verejných; ďalej 

poznamenáva, že iniciatíva za inovačnú 

medicínu 2 je z veľkej časti financovaná 

daňovými poplatníkmi EÚ, pričom 

zdôrazňuje potrebu posilnenia vedúcej 

úlohy EÚ pri uprednostňovaní potrieb 

verejného zdravia v rámci výskumu 

iniciatívy za inovačnú medicínu 2 a 

zahrnutie rozsiahlej výmeny údajov a 

politík riadenia duševného vlastníctva v 

oblasti verejného zdravia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  339 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 – pododsek 1 (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 (1) poukazuje na to, že vývojové 

spoločnosti sa sťažujú, že museli 

opakovať posúdenie pridanej hodnoty pre 
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každý členský štát a že administratívna 

záťaž môže mať za následok oneskorenie 

prístupu k liekom; 

   

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  340 

Enrico Gasbarra 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14a. vyzýva Komisiu, aby kládla nový 

politický dôraz na návrh na zmenu 

smernice 89/105 s cieľom zabezpečiť 

väčšiu transparentnosť cien a tým aj 

väčšiu dostupnosť; vyzýva Komisiu, aby v 

súlade s platnými právnymi predpismi 

zvýšila úsilie o zaručenie prístupu 

verejnosti k vhodným informáciám o 

bezpečnosti a účinnosti liekov; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  341 

Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14a. s obavami zdôrazňuje, že projekty 

iniciatívy za inovačnú medicínu boli 

vnímané ako zdvojenie práce, ktorú by 

jednotlivé spoločnosti museli v každom 

prípade vykonať, čím dotovali súkromné 

spoločnosti finančnými prostriedkami 

EÚ; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby 

zabezpečila, že projekty iniciatívy za 

inovačnú medicínu poskytnú občanom 
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EÚ skutočnú pridanú hodnotu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  342 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14a. poukazuje na to, že 

netransparentný a fragmentovaný trh s 

rôznymi liekmi, povoleniami, posúdeniami 

stanovovania cien liekov a ich úhrad 

môže ako celok prispieť k neefektívnosti a 

k nerovnosti medzi európskymi občanmi; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  343 

Lynn Boylan, Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14b. vyzýva EÚ, aby ako verejný subjekt 

financujúci výskum požadovala, aby boli 

poznatky získané z takéhoto výskumu 

voľne a široko dostupné prostredníctvom 

uverejnenia a prístupu online; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  344 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 b (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14b. poukazuje na to, že je potrebné, 

aby sa členské štáty zaoberali systémom 

liekov koordinovaným spôsobom s cieľom 

riešiť podobné výzvy; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  345 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. pripomína, že transparentnosť vo 

všetkých úniových a vnútroštátnych 

inštitúciách a agentúrach je zásadná a že 

odborníci, ktorí sú zapojení do 

autorizačného postupu, by sa nemali 

nachádzať v situácii konfliktu záujmov; 

15. pripomína, že transparentnosť vo 

všetkých úniových a vnútroštátnych 

inštitúciách a agentúrach je zásadná a že 

odborníci, ktorí sú zapojení do 

autorizačného postupu, stanovovania cien 

a sadzby úhrady by sa nemali nachádzať v 

situácii konfliktu záujmov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  346 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. pripomína, že transparentnosť vo 

všetkých úniových a vnútroštátnych 

inštitúciách a agentúrach je zásadná a že 

odborníci, ktorí sú zapojení do 

autorizačného postupu, by sa nemali 

nachádzať v situácii konfliktu záujmov; 

15. pripomína, že transparentnosť vo 

všetkých úniových a vnútroštátnych 

inštitúciách a agentúrach je zásadná pre 

správne fungovanie demokracie, a že 

odborníci, ktorí sú zapojení do 

autorizačného postupu, by sa nemali 

nachádzať v situácii konfliktu záujmov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  347 

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

Kadenbach 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. zdôrazňuje európsky postup pre 

spoločné obstarávanie liekov, ktorý sa v 

súlade s rozhodnutím 1082/2013/EÚ 

používa na nákup očkovacích látok; 

16. zdôrazňuje európsky postup pre 

spoločné obstarávanie liekov, ktorý sa v 

súlade s rozhodnutím 1082/2013/EÚ 

používa na nákup očkovacích látok; 

nabáda na prípadné využívanie tohto 

postupu v prípade nedostatku očkovacích 

látok pre deti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  348 

José Inácio Faria, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. zdôrazňuje európsky postup pre 

spoločné obstarávanie liekov, ktorý sa v 

súlade s rozhodnutím 1082/2013/EÚ 

používa na nákup očkovacích látok; 

16. zdôrazňuje európsky postup pre 

spoločné obstarávanie liekov, ktorý sa v 

súlade s rozhodnutím 1082/2013/EÚ 

používa na nákup očkovacích látok; 

nabáda členské štáty, aby plne využívali 

tento nástroj; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  349 

Alberto Cirio 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. zdôrazňuje európsky postup pre 

spoločné obstarávanie liekov, ktorý sa v 

súlade s rozhodnutím 1082/2013/EÚ 

používa na nákup očkovacích látok; 

16. zdôrazňuje možnosť dobrovoľného 

európskeho postupu pre spoločné 

obstarávanie zdravotníckych protiopatrení 

pre závažné cezhraničné zdravotné hrozby 
v súlade s rozhodnutím 1082/2013/EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  350 

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

Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. zdôrazňuje európsky postup pre 

spoločné obstarávanie liekov, ktorý sa v 

súlade s rozhodnutím 1082/2013/EÚ 

používa na nákup očkovacích látok; 

16. zdôrazňuje európsky postup pre 

spoločné obstarávanie zdravotníckych 

protiopatrení pre závažné cezhraničné 

zdravotné hrozby v súlade s rozhodnutím 

1082/2013/EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  351 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. pripomína význam digitálnej 

agendy pre zdravie a potrebu 

uprednostniť vývoj a realizáciu riešení 

súvisiacich s elektronickým a mobilným 

zdravotníctvom na zaistenie nových 

bezpečných, spoľahlivých, dostupných, 

moderných a udržateľných modelov 

zdravotnej starostlivosti pre pacientov, 

poskytovateľov starostlivosti, 
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zdravotníckych pracovníkov a platcov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  352 

Lynn Boylan, Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. zdôrazňuje negatívny vplyv, ktorý 

mali úsporné politiky a rozpočtové škrty 

členských štátov na prístup občanov k 

zdravotnej starostlivosti a prístup k 

liekom; odsudzuje situáciu, ktorá bola 

presadzovaná v systémoch zdravotnej 

starostlivosti, kde sa hodnota života 

prirovnáva k bohatstvu, pričom osoby, 

ktoré sú na tom finančne lepšie, môžu 

získať rýchlejšiu a kvalitnejšiu liečbu než 

osoby s nižšími príjmami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  353 

Francesc Gambús 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

koordináciu obstarávania liekov medzi 

členskými štátmi, ktoré podpísali dohodu 

o spoločnom obstarávaní, najmä pokiaľ 

ide o ochorenia, ako sú hepatitída typu C, 

krymsko-konžská hemoragická horúčka a 

enterovírusy; 

Or. es 
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Pozmeňujúci návrh  354 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. poukazuje na to, že vstup 

generických liekov na trh môže v prvom 

roku viesť k 25 % zníženiu cien a v 

druhom roku k 40 % zníženiu, a k 20 % 

úspore v prvom roku a 25 % v druhom 

roku, a že existujú obavy, že uvádzanie 

liekov tohto typu na trh nie je také rýchle, 

aké by malo byť, keďže v priemere trvá 

sedem mesiacov od skončenia výhradnej 

licencie pôvodcu; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  355 

José Inácio Faria 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. so znepokojením konštatuje, že EÚ 

zaostáva za USA, pokiaľ ide o 

štandardizované a transparentné 

mechanizmy predkladania správ o 

príčinách nedostatku liekov; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby navrhli a 

zaviedli takýto nástroj pre tvorbu politiky 

založenú na dôkazoch; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  356 

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

Aldo Patriciello, Alessandra Mussolini 
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Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. zdôrazňuje úlohu Európskej únie 

pri monitorovaní a poskytovaní 

usmernenia o hospodárskych politikách v 

rámci európskeho semestra, a víta tvorbu 

odporúčaní pre jednotlivé krajiny v oblasti 

trvalej udržateľnosti zdravotnej 

starostlivosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  357 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. pripomína nedostatok 

transparentnosti medzi členskými štátmi 

týkajúci sa systémov úhrad a skutočnosť, 

že prieťahy pri uvádzaní na trh sú v 

rozpore so smernicou 89/105/EHS; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  358 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. poukazuje na to, že lepšia 

koordinácia medzi vnútroštátnymi 

hodnoteniami zdravotníckych technológií 

by mohla skrátiť čas potrebný na to, aby 

sa lieky dostali k pacientom; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  359 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. zdôrazňuje potrebu ďalšej 

spolupráce na úrovni EÚ na zlepšenie 

prístupu k liekom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  360 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16b. pripomína, že vo vyhlásení z 

Dauhy z 30. augusta 2003 o dohode 

TRIPS a verejnom zdraví sa objasňuje, že: 

„dohoda sa môže a mala by sa vykladať a 

uplatňovať spôsobom, ktorý bude 

podporovať právo členov WTO na 

ochranu verejného zdravia pre všetkých. 

V dohode TRIPS sa nebráni a nemalo by 

sa brániť členom prijímať opatrenia na 

ochranu verejného zdravia, a najmä na 

podporu prístupu k liekom pre všetkých“; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  361 

José Inácio Faria 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 b (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16b. zdôrazňuje úlohu Európskej únie 

pri monitorovaní a poskytovaní 

usmernenia o hospodárskych politikách v 

rámci európskeho semestra a víta prijatie 

odporúčaní pre jednotlivé krajiny v oblasti 

trvalej udržateľnosti systémov zdravotnej 

starostlivosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  362 

Lynn Boylan, Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16b. odsudzuje transformovanie zdravia 

ako základného práva pre všetkých ľudí 

na trhovú komoditu, ktorá je predmetom 

nákladov a kšeftovania, čo vytvára 

sociálnu priepasť tým, že sa podporuje 

rozdielne zaobchádzanie založené na 

platobnej schopnosti pacienta; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  363 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16b. poznamenáva, že projekt ERIPID 

potrebuje od členských štátov väčšiu 

transparentnosť, aby zahŕňal ceny, ktoré 

reálne platia; 

Or. en 



 

PE592.302v01-00 28/143 AM\1107398SK.docxx 

SK 

 

Pozmeňujúci návrh  364 

Herbert Dorfmann 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 žiada o predpisy v cezhraničnom obchode 

s liekmi, aby sa zabezpečilo, aby pacienti 

žijúci v inom členskom štáte, než je ich 

obvyklý členský štát pobytu, mali k nim 

prístup; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  365 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. požaduje opatrenia na úrovni EÚ na 

zaručenie práva pacientov na univerzálny, 

cenovo dostupný, účinný, bezpečný a 

včasný prístup k základným a inovatívnym 

spôsobom liečby, a zabezpečenie 

udržateľnosti systémov verejného 

zdravotníctva; 

17. požaduje opatrenia na úrovni EÚ na 

zaručenie práva pacientov na univerzálny, 

cenovo dostupný, účinný, bezpečný a 

včasný prístup k základným a inovatívnym 

spôsobom liečby, a zabezpečenie 

udržateľnosti systémov verejného 

zdravotníctva; zdôrazňuje, že prístup 

pacientov k liekom patrí do spoločnej 

zodpovednosti všetkých subjektov systému 

zdravotnej starostlivosti vrátane 

vnútroštátnych orgánov, lekárov, 

organizácií pacientov a výrobcov, a že 

optimálne riešenia týkajúce sa prístupu 

pacientov k liekom môžu lepšie vzniknúť 

na základe spolupráce medzi týmito 

subjektmi. 

 Zdôrazňuje, že je dôležité posilniť 

dobrovoľnú spoluprácu medzi členskými 

štátmi zameranú na väčšiu 

transparentnosť s cieľom zabezpečiť 

spoločné záujmy, ako aj udržateľnosť 
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vnútroštátneho systému zdravotníctva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  366 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. požaduje opatrenia na úrovni EÚ na 

zaručenie práva pacientov na univerzálny, 

cenovo dostupný, účinný, bezpečný a 

včasný prístup k základným a inovatívnym 

spôsobom liečby, a zabezpečenie 

udržateľnosti systémov verejného 

zdravotníctva; 

17. požaduje opatrenia na úrovni EÚ na 

zaručenie práva pacientov na univerzálny, 

cenovo dostupný, účinný, bezpečný a 

včasný prístup k základným a inovatívnym 

spôsobom liečby, zabezpečenie 

udržateľnosti systémov verejného 

zdravotníctva a zabezpečenie budúcich 

investícií do farmaceutickej inovácie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  367 

Notis Marias 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. požaduje opatrenia na úrovni EÚ na 

zaručenie práva pacientov na univerzálny, 

cenovo dostupný, účinný, bezpečný a 

včasný prístup k základným a inovatívnym 

spôsobom liečby, a zabezpečenie 

udržateľnosti systémov verejného 

zdravotníctva; 

17. požaduje opatrenia na úrovni EÚ na 

zaručenie práva pacientov na univerzálny, 

cenovo dostupný, účinný, bezpečný a 

včasný prístup k základným a inovatívnym 

spôsobom liečby, a zabezpečenie 

udržateľnosti systémov verejného 

zdravotníctva, ako aj na financovanie 

investícií do výskumu a zlepšenia 

systémov zdravotníctva svojich členských 

štátov Úniou; 

Or. el 
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Pozmeňujúci návrh  368 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. požaduje opatrenia na úrovni EÚ 

na zaručenie práva pacientov na 

univerzálny, cenovo dostupný, účinný, 

bezpečný a včasný prístup k základným a 

inovatívnym spôsobom liečby, a 

zabezpečenie udržateľnosti systémov 

verejného zdravotníctva; 

17. požaduje, aby Komisia zabezpečila 

vykonávanie opatrení na zaručenie práva 

pacientov na univerzálny, cenovo 

dostupný, účinný, bezpečný a včasný 

prístup k základným a inovatívnym 

spôsobom liečby, a zabezpečenie 

udržateľnosti systémov verejného 

zdravotníctva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  369 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. požaduje opatrenia na úrovni EÚ na 

zaručenie práva pacientov na univerzálny, 

cenovo dostupný, účinný, bezpečný a 

včasný prístup k základným a inovatívnym 

spôsobom liečby, a zabezpečenie 

udržateľnosti systémov verejného 

zdravotníctva; 

17. požaduje opatrenia na úrovni EÚ na 

zaručenie práva pacientov na univerzálny, 

cenovo dostupný, účinný, bezpečný a 

včasný prístup k základným a inovatívnym 

spôsobom liečby, zabezpečenie 

udržateľnosti systémov verejného 

zdravotníctva a zabezpečenie budúcich 

investícií do farmaceutickej inovácie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  370 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. požaduje opatrenia na úrovni EÚ na 

zaručenie práva pacientov na univerzálny, 

cenovo dostupný, účinný, bezpečný a 

včasný prístup k základným a inovatívnym 

spôsobom liečby, a zabezpečenie 

udržateľnosti systémov verejného 

zdravotníctva; 

17. požaduje opatrenia na vnútroštátnej 

úrovni a v prípade potreby na úrovni EÚ 

na zaručenie práva pacientov na 

univerzálny, cenovo dostupný, účinný, 

bezpečný a včasný prístup k základným a 

inovatívnym spôsobom liečby, a 

zabezpečenie udržateľnosti systémov 

verejného zdravotníctva; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  371 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. požaduje opatrenia na úrovni EÚ na 

zaručenie práva pacientov na univerzálny, 

cenovo dostupný, účinný, bezpečný a 

včasný prístup k základným a inovatívnym 

spôsobom liečby, a zabezpečenie 

udržateľnosti systémov verejného 

zdravotníctva; 

17. požaduje opatrenia na úrovni EÚ na 

zaručenie práva pacientov na univerzálny, 

cenovo dostupný, účinný, bezpečný a 

včasný prístup k základným a inovatívnym 

spôsobom liečby, a zabezpečenie 

udržateľnosti systémov verejného 

zdravotníctva a konkurencieschopnosti 

priemyslu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  372 

Georg Mayer 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. požaduje opatrenia na úrovni EÚ na 

zaručenie práva pacientov na univerzálny, 

cenovo dostupný, účinný, bezpečný a 

včasný prístup k základným a inovatívnym 

17. požaduje opatrenia na úrovni EÚ na 

zaručenie práva pacientov na univerzálny, 

cenovo dostupný, účinný, bezpečný a 

včasný prístup k základným a inovatívnym 
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spôsobom liečby, a zabezpečenie 

udržateľnosti systémov verejného 

zdravotníctva; 

spôsobom liečby, a zabezpečenie 

udržateľnosti systémov verejného 

zdravotníctva v členských štátoch EÚ; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  373 

Aldo Patriciello 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. požaduje opatrenia na úrovni EÚ na 

zaručenie práva pacientov na univerzálny, 

cenovo dostupný, účinný, bezpečný a 

včasný prístup k základným a inovatívnym 

spôsobom liečby, a zabezpečenie 

udržateľnosti systémov verejného 

zdravotníctva; 

17. požaduje opatrenia na úrovni EÚ na 

zaručenie práva pacientov na univerzálny, 

cenovo dostupný, spravodlivý, účinný, 

bezpečný a včasný prístup k základným a 

inovatívnym spôsobom liečby, a 

zabezpečenie udržateľnosti systémov 

verejného zdravotníctva; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  374 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. požaduje opatrenia na úrovni EÚ 

na zaručenie práva pacientov na 

univerzálny, cenovo dostupný, účinný, 

bezpečný a včasný prístup k základným a 

inovatívnym spôsobom liečby, a 

zabezpečenie udržateľnosti systémov 

verejného zdravotníctva; 

17. požaduje, aby členské štáty prijali 

opatrenia na zaručenie práva pacientov na 

univerzálny, cenovo dostupný, účinný, 

bezpečný a včasný prístup k základným a 

inovatívnym spôsobom liečby, a 

zabezpečenie udržateľnosti systémov 

verejného zdravotníctva; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  375 

Christofer Fjellner 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. požaduje opatrenia na úrovni EÚ 

na zaručenie práva pacientov na 

univerzálny, cenovo dostupný, účinný, 

bezpečný a včasný prístup k základným a 

inovatívnym spôsobom liečby, a 

zabezpečenie udržateľnosti systémov 

verejného zdravotníctva; 

17. požaduje opatrenia na zaručenie 

práva pacientov na univerzálny, cenovo 

dostupný, účinný, bezpečný a včasný 

prístup k základným a inovatívnym 

spôsobom liečby, a zabezpečenie 

udržateľnosti systémov verejného 

zdravotníctva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  376 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17a. vyzýva Komisiu, aby začala 

verejnú konzultáciu otvorenú všetkým 

zainteresovaným stranám, zameranú na 

zváženie vytvorenia európskej verejnej 

farmaceutickej spoločnosti, ktorej 

hlavným minimálnym cieľom bude 

zabrániť absencii súkromného sektora 

farmaceutického priemyslu, pokiaľ ide o 

podmienky, v prípade ktorých trh 

neponúka dostatočnú hospodársku 

návratnosť; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  377 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17a. zdôrazňuje, že v dôsledku 

úsporných opatrení a ich následkov na 

systémy zdravotníctva (vrátane častého 

zrušenia úhrad farmaceutických 

výrobkov) sú Európania čoraz častejšie 

nútení vzdať sa lekárskej starostlivosti 

a/alebo farmaceutickej liečby, ktorú 

potrebujú; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  378 

Nicola Caputo, Marc Tarabella 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17a. nabáda členské štáty, aby 

zhodnotili postupy a politiky v oblasti 

zdravotnej starostlivosti s cieľom zlepšiť 

výsledky u pacientov a finančnú 

udržateľnosť systému, najmä 

prostredníctvom podpory digitálnych 

riešení na zlepšenie poskytovania 

zdravotnej starostlivosti pacientom a 

zistenie plytvania zdrojmi; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  379 

Eva Kaili 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17a. zdôrazňuje úlohu Európskej únie 

pri monitorovaní a poskytovaní 

usmernenia o hospodárskych politikách v 
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rámci európskeho semestra, a víta tvorbu 

odporúčaní pre jednotlivé krajiny v oblasti 

trvalej udržateľnosti zdravotnej 

starostlivosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  380 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby urobili prvý krok smerom k 

vytvoreniu európskej verejnej 

farmaceutickej spoločnosti 

prostredníctvom vytvorenia ústredného 

európskeho zariadenia, z ktorého sa budú 

kupovať lieky, počnúc liekmi na záchranu 

života, v prípade ktorých nemožno v rámci 

EÚ tolerovať cenové rozdiely; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  381 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. požaduje opatrenia na úrovni EÚ 

týkajúce sa farmaceutického trhu s 

cieľom posilniť rokovacie schopnosti 

členských štátov, aby sa dosiahli 

spravodlivé ceny za lieky; 

18. požaduje, aby členské štáty v 

spolupráci s Komisiou spojili sily s cieľom 

posilniť rokovacie schopnosti členských 

štátov, aby sa dosiahli dostupné a 

spravodlivé ceny liekov v celej EÚ; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  382 

Christofer Fjellner 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. požaduje opatrenia na úrovni EÚ 

týkajúce sa farmaceutického trhu s 

cieľom posilniť rokovacie schopnosti 

členských štátov, aby sa dosiahli 

spravodlivé ceny za lieky; 

18. požaduje opatrenia s cieľom 

uľahčiť rokovacie schopnosti členských 

štátov, aby sa zabezpečil prístup pacientov 

k liekom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  383 

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

Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. požaduje opatrenia na úrovni EÚ 

týkajúce sa farmaceutického trhu s cieľom 

posilniť rokovacie schopnosti členských 

štátov, aby sa dosiahli spravodlivé ceny za 

lieky; 

18. požaduje opatrenia na úrovni EÚ 

týkajúce sa farmaceutického trhu s cieľom 

posilniť rokovacie schopnosti členských 

štátov, aby sa zabezpečil rýchly a 

spravodlivý prístup k inovačným liekom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  384 

Eva Kaili 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. požaduje opatrenia na úrovni EÚ 

týkajúce sa farmaceutického trhu s cieľom 

posilniť rokovacie schopnosti členských 

štátov, aby sa dosiahli spravodlivé ceny za 

18. požaduje opatrenia na úrovni EÚ 

týkajúce sa farmaceutického trhu s cieľom 

posilniť rokovacie schopnosti členských 

štátov, aby sa zabezpečil rýchly a 
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lieky; spravodlivý prístup k inovačným liekom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  385 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. požaduje opatrenia na úrovni EÚ 

týkajúce sa farmaceutického trhu s cieľom 

posilniť rokovacie schopnosti členských 

štátov, aby sa dosiahli spravodlivé ceny za 

lieky; 

18. požaduje, aby každý členský štát 

prijal opatrenia týkajúce sa 

farmaceutického trhu; zdôrazňuje, že 

musia posilniť rokovacie schopnosti 

členských štátov, aby sa dosiahli 

spravodlivé ceny za lieky; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  386 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. požaduje opatrenia na úrovni EÚ 

týkajúce sa farmaceutického trhu s cieľom 

posilniť rokovacie schopnosti členských 

štátov, aby sa dosiahli spravodlivé ceny za 

lieky; 

18. požaduje opatrenia na úrovni EÚ 

týkajúce sa farmaceutického trhu s cieľom 

posilniť rokovacie schopnosti členských 

štátov, aby sa dosiahli spravodlivé ceny za 

lieky a udržateľnosť systému 

zdravotníctva; dosiahnuť spravodlivé ceny 

liekov a podporiť udržateľnú a 

kvalitatívnu inováciu a výskum, ako aj 

konkurencieschopnosť priemyslu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  387 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 
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Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. požaduje opatrenia na úrovni EÚ 

týkajúce sa farmaceutického trhu s cieľom 

posilniť rokovacie schopnosti členských 

štátov, aby sa dosiahli spravodlivé ceny za 

lieky; 

18. požaduje opatrenia na úrovni EÚ 

týkajúce sa farmaceutického trhu s cieľom 

posilniť rokovacie schopnosti členských 

štátov, aby sa dosiahli spravodlivé ceny za 

lieky, ako aj prostredníctvom spolupráce 

na hodnotení zdravotníckych technológií 

a vyhodnotenia ich relatívnej účinnosti na 

úrovni EÚ; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  388 

György Hölvényi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. požaduje opatrenia na úrovni EÚ 

týkajúce sa farmaceutického trhu s cieľom 

posilniť rokovacie schopnosti členských 

štátov, aby sa dosiahli spravodlivé ceny za 

lieky; 

18. požaduje opatrenia na úrovni EÚ a 

regionálnej úrovni týkajúce sa 

farmaceutického trhu s cieľom posilniť 

rokovacie schopnosti členských štátov, aby 

sa dosiahli spravodlivé ceny za lieky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  389 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. požaduje opatrenia na úrovni EÚ 

týkajúce sa farmaceutického trhu s cieľom 

posilniť rokovacie schopnosti členských 

štátov, aby sa dosiahli spravodlivé ceny za 

18. požaduje opatrenia na úrovni EÚ 

týkajúce sa farmaceutického trhu s cieľom 

posilniť rokovacie schopnosti členských 

štátov, aby sa dosiahli spravodlivé ceny za 
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lieky; lieky, ako je iniciatíva krajín Beneluxu a 

Rakúska o zriedkavých chorobách; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  390 

Glenis Willmott 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18a. víta správu generálneho tajomníka 

OSN v rámci panela na vysokej úrovni o 

prístupe k liekom a vyzýva Komisiu a 

členské štáty, aby prijali opatrenia na 

vykonávanie odporúčaní uvedených v 

tejto správe; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  391 

Alberto Cirio 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

výskum a vývoj podľa potrieb pacientov a 

zároveň podporovala sociálnu 

zodpovednosť vo farmaceutickom sektore 

vytvorením verejnej úniovej platformy pre 

výskum a vývoj financovanej z príspevkov 

pochádzajúcich zo ziskov z predaja liekov 

farmaceutického priemyslu systémom 

verejného zdravotníctva; požaduje 

transparentnosť nákladov na výskum a 

vývoj; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  392 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

výskum a vývoj podľa potrieb pacientov a 

zároveň podporovala sociálnu 

zodpovednosť vo farmaceutickom sektore 

vytvorením verejnej úniovej platformy pre 

výskum a vývoj financovanej z príspevkov 

pochádzajúcich zo ziskov z predaja liekov 

farmaceutického priemyslu systémom 

verejného zdravotníctva; požaduje 

transparentnosť nákladov na výskum a 

vývoj; 

19. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

transparentnosť nákladov na výskum a 

vývoj a podporovala výskum a vývoj podľa 

potrieb pacientov a zároveň podporovala 

sociálnu zodpovednosť vo farmaceutickom 

sektore vytvorením verejnej úniovej 

platformy zameranej na vymedzenie 

potrieb verejného zdravotníctva EÚ 

demokratickým a inkluzívnym spôsobom 

založeným na: 

 – analýze objemov predaja za každý liek za 

každú liečebnú indikáciu v maximálnej 

možnej miere vrátane použitia lieku mimo 

schválenej registrácie, 

 – analýze záťaže každého ochorenia so 

zreteľom na sociálne a geografické 

rozloženie, 

 – analýze vnútroštátnych registrov pre 

ochorenia a syndrómy, 

 – konzultácií s Radou, Parlamentom, 

agentúrou EMA a centrom ECDC, 

 – konzultácií so všetkými 

zainteresovanými stranami verejným a 

transparentným spôsobom, v prvom rade 

vrátane pacientov, ošetrovateľov a 

lekárov, ako aj tých, ktorí pracujú od 

alternatívnej po chemickú liečbu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  393 

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

La Via, Aldo Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

výskum a vývoj podľa potrieb pacientov a 

zároveň podporovala sociálnu 

zodpovednosť vo farmaceutickom sektore 

vytvorením verejnej úniovej platformy pre 

výskum a vývoj financovanej z príspevkov 

pochádzajúcich zo ziskov z predaja liekov 

farmaceutického priemyslu systémom 

verejného zdravotníctva; požaduje 

transparentnosť nákladov na výskum a 

vývoj; 

19. vyzýva Komisiu, aby zapojila 

pacientov a ich organizácie do definície 

výskumných priorít všetkých svojich 

programov týkajúcich sa zdravia s cieľom 

podporiť výskum a vývoj podľa potrieb 

pacientov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  394 

Eva Kaili 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

výskum a vývoj podľa potrieb pacientov a 

zároveň podporovala sociálnu 

zodpovednosť vo farmaceutickom sektore 

vytvorením verejnej úniovej platformy pre 

výskum a vývoj financovanej z príspevkov 

pochádzajúcich zo ziskov z predaja liekov 

farmaceutického priemyslu systémom 

verejného zdravotníctva; požaduje 

transparentnosť nákladov na výskum a 

vývoj; 

19. vyzýva Komisiu, aby zapojila 

pacientov a ich organizácie do definície 

výskumných priorít všetkých svojich 

programov týkajúcich sa zdravia s cieľom 

podporiť výskum a vývoj podľa potrieb 

pacientov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  395 

Frédérique Ries, Gesine Meissner, Lieve Wierinck 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

výskum a vývoj podľa potrieb pacientov a 

zároveň podporovala sociálnu 

zodpovednosť vo farmaceutickom sektore 
vytvorením verejnej úniovej platformy pre 

výskum a vývoj financovanej z príspevkov 

pochádzajúcich zo ziskov z predaja liekov 

farmaceutického priemyslu systémom 

verejného zdravotníctva; požaduje 

transparentnosť nákladov na výskum a 

vývoj; 

19. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

výskum a vývoj podľa potrieb pacientov 

vytvorením verejného úniového fondu na 

financovanie výskumu a vývoja 

zameraného na neuspokojené liečebné 

potreby, najmä v oblasti zriedkavých a 

pediatrických ochorení; požaduje väčšiu 

transparentnosť v súvislosti s nákladmi na 

výskum a vývoj; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  396 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

výskum a vývoj podľa potrieb pacientov a 

zároveň podporovala sociálnu 

zodpovednosť vo farmaceutickom sektore 

vytvorením verejnej úniovej platformy pre 

výskum a vývoj financovanej z príspevkov 

pochádzajúcich zo ziskov z predaja liekov 

farmaceutického priemyslu systémom 

verejného zdravotníctva; požaduje 

transparentnosť nákladov na výskum a 

vývoj; 

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali výskum a vývoj podľa 

neuspokojených potrieb pacientov, ako je 

výskum nových antimikrobík, účinným 

spôsobom koordinovali verejné zdroje pre 

výskum v oblasti zdravotnej starostlivosti a 

podporili sociálnu zodpovednosť vo 

farmaceutickom sektore vytvorením 

európskej výskumnej platformy; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  397 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

výskum a vývoj podľa potrieb pacientov a 

zároveň podporovala sociálnu 

zodpovednosť vo farmaceutickom sektore 

vytvorením verejnej úniovej platformy pre 

výskum a vývoj financovanej z príspevkov 

pochádzajúcich zo ziskov z predaja liekov 

farmaceutického priemyslu systémom 

verejného zdravotníctva; požaduje 

transparentnosť nákladov na výskum a 

vývoj; 

19. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

výskum a vývoj podľa požiadaviek 

národného zdravotníctva a potrieb 

pacientov a zároveň podporovala sociálnu 

zodpovednosť vo farmaceutickom sektore 

vytvorením verejnej úniovej platformy pre 

výskum a vývoj financovanej z príspevkov 

pochádzajúcich zo ziskov získaných z 

predaja liekov farmaceutického priemyslu 

systémom verejného zdravotníctva; 

požaduje maximálnu transparentnosť 

nákladov na výskum a vývoj so zreteľom 

na legitímne vedecké, verejné a súkromné 

záujmy príslušných zainteresovaných 

strán; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  398 

Tibor Szanyi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

výskum a vývoj podľa potrieb pacientov a 

zároveň podporovala sociálnu 

zodpovednosť vo farmaceutickom sektore 

vytvorením verejnej úniovej platformy pre 

výskum a vývoj financovanej z príspevkov 

pochádzajúcich zo ziskov z predaja liekov 

farmaceutického priemyslu systémom 

verejného zdravotníctva; požaduje 

transparentnosť nákladov na výskum a 

vývoj; 

19. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

výskum a vývoj podľa potrieb verejného 

zdravia a pacientov a zároveň podporovala 

sociálnu zodpovednosť vo farmaceutickom 

sektore vytvorením verejnej úniovej 

platformy pre výskum a vývoj 

financovanej z príspevkov pochádzajúcich 

zo ziskov z predaja liekov farmaceutického 

priemyslu systémom verejného 

zdravotníctva; požaduje transparentnosť 

nákladov na výskum a vývoj; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  399 

Nessa Childers 
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Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

výskum a vývoj podľa potrieb pacientov a 

zároveň podporovala sociálnu 

zodpovednosť vo farmaceutickom sektore 

vytvorením verejnej úniovej platformy pre 

výskum a vývoj financovanej z príspevkov 

pochádzajúcich zo ziskov z predaja liekov 

farmaceutického priemyslu systémom 

verejného zdravotníctva; požaduje 

transparentnosť nákladov na výskum a 

vývoj; 

19. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

výskum a vývoj podľa potrieb verejného 

zdravia a pacientov a zároveň podporovala 

sociálnu zodpovednosť vo farmaceutickom 

sektore vytvorením verejnej úniovej 

platformy pre výskum a vývoj 

financovanej z príspevkov pochádzajúcich 

zo ziskov z predaja liekov farmaceutického 

priemyslu systémom verejného 

zdravotníctva; požaduje úplnú 

transparentnosť nákladov na výskum a 

vývoj; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  400 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

výskum a vývoj podľa potrieb pacientov a 

zároveň podporovala sociálnu 

zodpovednosť vo farmaceutickom sektore 

vytvorením verejnej úniovej platformy pre 

výskum a vývoj financovanej z príspevkov 

pochádzajúcich zo ziskov z predaja liekov 

farmaceutického priemyslu systémom 

verejného zdravotníctva; požaduje 

transparentnosť nákladov na výskum a 

vývoj; 

19. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

výskum a vývoj podľa potrieb pacientov a 

zároveň podporovala sociálnu 

zodpovednosť vo farmaceutickom sektore 

vytvorením verejnej úniovej platformy pre 

výskum a vývoj financovanej z príspevkov 

pochádzajúcich zo ziskov z predaja liekov 

farmaceutického priemyslu systémom 

verejného zdravotníctva; požaduje úplnú 

transparentnosť nákladov na výskum a 

vývoj; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  401 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 
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Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

výskum a vývoj podľa potrieb pacientov a 

zároveň podporovala sociálnu 

zodpovednosť vo farmaceutickom sektore 

vytvorením verejnej úniovej platformy pre 

výskum a vývoj financovanej z príspevkov 

pochádzajúcich zo ziskov z predaja liekov 

farmaceutického priemyslu systémom 

verejného zdravotníctva; požaduje 

transparentnosť nákladov na výskum a 

vývoj; 

19. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

výskum a vývoj podľa potrieb verejného 

zdravia a zároveň podporovala sociálnu 

zodpovednosť vo farmaceutickom sektore 

vytvorením verejnej úniovej platformy pre 

výskum a vývoj financovanej z príspevkov 

pochádzajúcich zo ziskov z predaja liekov 

farmaceutického priemyslu systémom 

verejného zdravotníctva; požaduje 

transparentnosť nákladov na výskum a 

vývoj; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  402 

Kateřina Konečná, Biljana Borzan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19a. vyzýva Európsku komisiu, aby v 

prípade potreby podporovala iniciatívu 

agentúry EMA o bezpečnom využívaní 

adaptívnych metabolických ciest s cieľom 

skrátiť čas na uvádzanie na trh liekov, 

ktoré riešia neuspokojené liečebné 

potreby a zabezpečenie toho, aby bolo 

povolenie na uvedenie na trh udeľované 

bez ohrozenia bezpečnosti pacienta a iba v 

prípade pozitívneho vyváženia prínosov a 

rizík pre vymedzenú skupinu pacientov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  403 

José Inácio Faria 
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Návrh uznesenia 

Odsek 19 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19a. upozorňuje na hrozbu rastúcej 

antimikrobiálnej rezistencie; vyzýva 

Komisiu, aby predložila opatrenia na 

podporu výskumu a vývoja vo verejnom a 

súkromnom sektore a vytvorila 

ekonomický základ pre stimulovanie 

vývoja a predaja antibiotík ako 

posledného možného riešenia s cieľom 

bojovať proti nedostatku inovácií v tejto 

oblasti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  404 

Elena Gentile, Massimo Paolucci 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19a. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

iniciatívy na vedenie výskumu v rámci 

verejného a súkromného sektora 

zameraného na zabezpečenie inovatívnych 

liekov na liečbu detských ochorení; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  405 

Elena Gentile, Massimo Paolucci 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19b. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

výskum liekov pre pacientky v rámci 

verejného a súkromného sektora s cieľom 
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odstrániť rodovú nerovnosť pri výskume 

a vývoji a umožniť všetkým občanom, aby 

využívali spravodlivejší prístup k liekom; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  406 

Frédérique Ries, Gesine Meissner, Lieve Wierinck 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva Komisiu, aby vykonala 

analýzu celkového vplyvu duševného 

vlastníctva pri podpore inovácií, najmä 

vplyvu dodatkových ochranných 

osvedčení, exkluzivity údajov alebo 

exkluzivity trhu na konkurencieschopnosť 

a kvalitu inovácií, a aby stanovila prísne 

obmedzenia týchto postupov; 

20. berie na vedomie závery Rady zo 

17. júna 2016, v ktorých vyzýva Komisiu, 

aby vykonala skutkovú a dôkazovú 

analýzu celkového vplyvu duševného 

vlastníctva pri podpore inovácií, najmä 

vplyvu dodatkových ochranných 

osvedčení, exkluzivity údajov alebo 

exkluzivity trhu na konkurencieschopnosť 

a kvalitu inovácií, a aby v prípade potreby 

regulovala tieto postupy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  407 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva Komisiu, aby vykonala 

analýzu celkového vplyvu duševného 

vlastníctva pri podpore inovácií, najmä 

vplyvu dodatkových ochranných 

osvedčení, exkluzivity údajov alebo 

exkluzivity trhu na konkurencieschopnosť 

a kvalitu inovácií, a aby stanovila prísne 

obmedzenia týchto postupov; 

20. vyzýva Komisiu, aby vykonala 

analýzu celkového vplyvu duševného 

vlastníctva pri podpore inovácií, ako to 

požadovala aj Rada vo svojich záveroch 

Rady zo 17. júna 2016, najmä vplyvu 

dodatkových ochranných osvedčení, 

exkluzivity údajov alebo exkluzivity trhu 

na konkurencieschopnosť a kvalitu 

inovácií, a aby stanovila prísne 

obmedzenia týchto postupov; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  408 

Nessa Childers 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva Komisiu, aby vykonala 

analýzu celkového vplyvu duševného 

vlastníctva pri podpore inovácií, najmä 

vplyvu dodatkových ochranných 

osvedčení, exkluzivity údajov alebo 

exkluzivity trhu na konkurencieschopnosť 

a kvalitu inovácií, a aby stanovila prísne 

obmedzenia týchto postupov; 

20. vyzýva Komisiu, aby vykonala 

analýzu celkového vplyvu duševného 

vlastníctva pri podpore inovácií založených 

na potrebách, dostupnosti a primerane 

vylepšených výsledkoch liečby, najmä 

vplyvu dodatkových ochranných 

osvedčení, exkluzivity údajov a exkluzivity 

trhu na konkurencieschopnosť a kvalitu 

inovácií, a aby náležite zmenila právne 

predpisy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  409 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva Komisiu, aby vykonala 

analýzu celkového vplyvu duševného 

vlastníctva pri podpore inovácií, najmä 

vplyvu dodatkových ochranných 

osvedčení, exkluzivity údajov alebo 

exkluzivity trhu na konkurencieschopnosť 

a kvalitu inovácií, a aby stanovila prísne 

obmedzenia týchto postupov; 

20. vyzýva Komisiu, aby 

prostredníctvom dôkladnej, objektívnej a 

nezaujatej štúdie vykonala analýzu 

celkového vplyvu duševného vlastníctva 

pri podpore inovácií a prístupu pacientov 

k liekom, najmä vplyvu dodatkových 

ochranných osvedčení, exkluzivity údajov 

alebo exkluzivity trhu na 

konkurencieschopnosť a kvalitu inovácií, a 

aby stanovila prísne obmedzenia týchto 

postupov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  410 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva Komisiu, aby vykonala 

analýzu celkového vplyvu duševného 

vlastníctva pri podpore inovácií, najmä 

vplyvu dodatkových ochranných 

osvedčení, exkluzivity údajov alebo 

exkluzivity trhu na konkurencieschopnosť 

a kvalitu inovácií, a aby stanovila prísne 

obmedzenia týchto postupov; 

20. vyzýva Komisiu, aby vykonala 

analýzu celkového vplyvu duševného 

vlastníctva pri podpore inovácií a prístupu 

pacientov k liekom, najmä vplyvu 

dodatkových ochranných osvedčení, 

exkluzivity údajov alebo exkluzivity trhu 

na konkurencieschopnosť a kvalitu 

inovácií, a aby stanovila prísne 

obmedzenia týchto postupov; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  411 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva Komisiu, aby vykonala 

analýzu celkového vplyvu duševného 

vlastníctva pri podpore inovácií, najmä 

vplyvu dodatkových ochranných 

osvedčení, exkluzivity údajov alebo 

exkluzivity trhu na konkurencieschopnosť 

a kvalitu inovácií, a aby stanovila prísne 

obmedzenia týchto postupov; 

20. vyzýva Komisiu, aby vykonala 

analýzu celkového vplyvu duševného 

vlastníctva pri podpore inovácií, najmä so 

zreteľom na kvalitu inovácií, najmä 

vplyvu dodatkových ochranných 

osvedčení, exkluzivity údajov alebo 

exkluzivity trhu na konkurencieschopnosť 

a kvalitu inovácií, spolu s vplyvom na 

prístup k liekom; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  412 

Christofer Fjellner 
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Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva Komisiu, aby vykonala 

analýzu celkového vplyvu duševného 

vlastníctva pri podpore inovácií, najmä 

vplyvu dodatkových ochranných 

osvedčení, exkluzivity údajov alebo 

exkluzivity trhu na konkurencieschopnosť a 

kvalitu inovácií, a aby stanovila prísne 

obmedzenia týchto postupov; 

20. vyzýva Komisiu, aby analyzovala, 

ako čo najlepšie podporiť inováciu, najmä 

vplyv dodatkových ochranných osvedčení, 

exkluzivitu údajov alebo exkluzivitu trhu 

na konkurencieschopnosť a kvalitu 

inovácií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  413 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva Komisiu, aby vykonala 

analýzu celkového vplyvu duševného 

vlastníctva pri podpore inovácií, najmä 

vplyvu dodatkových ochranných 

osvedčení, exkluzivity údajov alebo 

exkluzivity trhu na konkurencieschopnosť 

a kvalitu inovácií, a aby stanovila prísne 

obmedzenia týchto postupov; 

20. vyzýva Komisiu, aby vykonala 

analýzu celkového vplyvu duševného 

vlastníctva pri podpore inovácií a prístupu 

pacientov k liekom, najmä vplyvu 

dodatkových ochranných osvedčení, 

exkluzivity údajov alebo exkluzivity trhu 

na konkurencieschopnosť a kvalitu 

inovácií, a aby stanovila prísne 

obmedzenia týchto postupov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  414 

Biljana Borzan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva Komisiu, aby vykonala 20. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
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analýzu celkového vplyvu duševného 

vlastníctva pri podpore inovácií, najmä 

vplyvu dodatkových ochranných 

osvedčení, exkluzivity údajov alebo 

exkluzivity trhu na konkurencieschopnosť 

a kvalitu inovácií, a aby stanovila prísne 

obmedzenia týchto postupov; 

analýzu celkového vplyvu duševného 

vlastníctva pri podpore inovácií a prístupu 

pacientov k liekom, najmä vplyvu 

dodatkových ochranných osvedčení, 

exkluzivity údajov alebo exkluzivity trhu 

na konkurencieschopnosť a kvalitu 

inovácií, a aby stanovila prísne 

obmedzenia týchto postupov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  415 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva Komisiu, aby vykonala 

analýzu celkového vplyvu duševného 

vlastníctva pri podpore inovácií, najmä 

vplyvu dodatkových ochranných 

osvedčení, exkluzivity údajov alebo 

exkluzivity trhu na konkurencieschopnosť 

a kvalitu inovácií, a aby stanovila prísne 

obmedzenia týchto postupov; 

20. vyzýva Komisiu, aby vykonala 

analýzu celkového vplyvu duševného 

vlastníctva pri oneskorení prístupu k 

inováciám, najmä vplyvu dodatkových 

ochranných osvedčení, exkluzivity údajov 

alebo exkluzivity trhu na 

konkurencieschopnosť a kvalitu inovácií, a 

aby stanovila prísne obmedzenia týchto 

postupov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  416 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva Komisiu, aby vykonala 

analýzu celkového vplyvu duševného 

vlastníctva pri podpore inovácií, najmä 

vplyvu dodatkových ochranných 

osvedčení, exkluzivity údajov alebo 

exkluzivity trhu na konkurencieschopnosť 

20. vyzýva Komisiu, aby vykonala 

analýzu celkového vplyvu duševného 

vlastníctva pri podpore inovácií na základe 

neutrálneho, skutkového a uceleného 

prístupu, najmä vplyvu dodatkových 

ochranných osvedčení, exkluzivity údajov 
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a kvalitu inovácií, a aby stanovila prísne 

obmedzenia týchto postupov; 

alebo exkluzivity trhu na 

konkurencieschopnosť a kvalitu inovácií; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  417 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20a. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr a v 

úzkej spolupráci s členskými štátmi 

pripravila prehľad súčasných 

legislatívnych nástrojov EÚ a súvisiacich 

stimulov, ktorých cieľom je uľahčiť 

investície do vývoja liekov a povolenie na 

uvádzanie liekov na trh poskytnuté 

držiteľom povolenia na uvedenie na trh 

vykonávané v rámci EÚ: dodatkové 

ochranné osvedčenie (nariadenie ES č. 

469/2009), lieky na humánne použitie 

(smernica 2001/83/ES a nariadenie EC č. 

726/2004), lieky na ojedinelé ochorenia 

(nariadenie ES č. 141/2000) a lieky na 

pediatrické použitie (nariadenie ES č. 

1901/2006); takisto vyzýva Komisiu, aby 

vypracovala analýzu vplyvu na inováciu, 

založenú na dôkazoch o stimuloch v 

týchto legislatívnych nástrojoch, ako boli 

vykonané, ako aj na dostupnosť, najmä 

nedostatok dodávok a odložené alebo 

nevydarené uvedenie na trh, a na cenovú 

dostupnosť liekov vrátane základných 

liekov s vysokými cenami pre podmienky, 

ktoré predstavujú veľkú záťaž pacientov a 

systémy zdravotníctva, ako aj dostupnosť 

generických liekov; vyzýva Komisiu, aby v 

nadchádzajúcich mesiacoch vypracovala 

harmonogram a metodiku na vykonanie 

takejto analýzy, ako sa uvádza v tomto 

odseku; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  418 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20a. pripomína, že zachovanie stimulov 

je dôležité na pritiahnutie výskumu a 

vývoja do Európy a poskytovanie kvalitnej 

inovatívnej liečby pacientom, a preto 

nabáda Komisiu, aby nerevidovala 

motivačné rámce, ktoré sa osvedčili pri 

dosahovaní plánovaných výsledkov, ako je 

nariadenie o liekoch na ojedinelé 

ochorenia, a vyzýva Komisiu, aby v 

takomto prípade vykonala dôkazovú 

analýzu vplyvu stimulov poskytnutých 

legislatívnym rámcom EÚ založenú na 

objektívnej, vyváženej a vedecky 

podloženej metodike; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  419 

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

Heinz Florenz, Karin Kadenbach 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20a. vyzýva Komisiu, aby prijala 

cielenú výnimku pre výrobcov z 

dodatkových ochranných osvedčení na 

účely vývozu s cieľom umožniť výrobcom 

generických a biosimilárnych liekov so 

sídlom v EÚ, aby súťažili za rovnakých 

podmienok s konkurentmi z nečlenských 

krajín EÚ, čím sa predíde outsourcingu 

výroby a pomôže pri udržiavaní a 

vytváraní nových pracovných miest a 

rastu v EÚ; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  420 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20a. uznáva, že stimuly predložené v 

pediatrickom nariadení sa neukázali ako 

účinné pre stimulovanie inovácie liekov 

pre deti, konkrétne v oblasti onkológie a 

neonatológie; vyzýva Komisiu, aby 

preskúmala existujúce prekážky a navrhla 

opatrenia na podporu napredovania v 

tejto oblasti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  421 

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

Mussolini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20a. vyzýva členské štáty EÚ a 

farmaceutický priemysel, aby zvýšili 

transparentnosť procesu stanovovania 

cien liekov a úhrady farmaceutických 

výrobkov vrátane nákladov na výskum a 

vývoj; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  422 

Eva Kaili 
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Návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20a. vyzýva členské štáty EÚ a 

farmaceutický priemysel, aby zvýšili 

transparentnosť procesu stanovovania 

cien liekov a úhrady farmaceutických 

výrobkov vrátane nákladov na výskum a 

vývoj; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  423 

José Inácio Faria 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20b. uznáva, že použitie lieku mimo 

schválenej registrácie môže byť prínosom 

pre pacientov v prípade, že nie sú k 

dispozícii schválené alternatívy; so 

znepokojením konštatuje, že pacienti sú 

vystavení zvýšenému riziku z dôvodu 

nedostatku spoľahlivých dôkazov 

preukazujúcich bezpečnosť a efektívnosť 

použitia lieku mimo schválenej 

registrácie, chýbajúceho informovaného 

súhlasu a väčších ťažkostí pri 

monitorovaní nežiaducich účinkov; 

zdôrazňuje, že určité podskupiny 

obyvateľstva sú zvlášť vystavené tejto 

praxi, ako sú deti a starší ľudia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  424 

José Inácio Faria 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 c (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20c. vyzýva Komisiu, Európsku 

agentúru pre lieky a členské štáty, aby 

podporovali usmernenia o správnom 

použití lieku mimo schválenej registrácie s 

cieľom znížiť riziko pre pacientov spojené 

s touto klinickou praxou; vyzýva Komisiu, 

aby analyzovala stimuly pre použitie lieku 

mimo schválenej registrácie a navrhla 

opatrenia, ktoré zmiernia potrebu tejto 

klinickej praxe tým, že podporí prístup 

všetkých skupín pacientov k schváleným 

indikáciám, napríklad prostredníctvom 

primeraných stimulov pre využitie liekov 

na iný účel a vydávanie licencií pre nové 

indikácie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  425 

José Inácio Faria 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20d. vyzýva Komisiu, aby 

spolupracovala s Európskou agentúrou 

pre lieky a so zainteresovanými stranami 

na zavedení metodických pokynov pre 

povinné hlásenie nežiaducich účinkov a 

výsledkov použitia lieku mimo schválenej 

registrácie, a zabezpečila registre 

pacientov s cieľom posilniť dôkazovú 

základňu a znížiť riziká pre pacientov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  426 

José Inácio Faria, Marian Harkin 
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Návrh uznesenia 

Odsek 20 e (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20e. uznáva významný vývoj liekov na 

ojedinelé ochorenia v dôsledku stimulov 

zavedených na základe súčasného 

legislatívneho rámca o liekoch na 

ojedinelé ochorenia; konštatuje, že takéto 

lieky sa často používajú mimo schválenej 

registrácie alebo na iný účel a sú 

schválené na ďalšie indikácie 

umožňujúce zvýšený predaj a návratnosť; 

vyzýva Komisiu, aby preskúmala tieto javy 

a monitorovala objem predaja takýchto 

liekov s cieľom zabezpečiť vyvážené 

stimuly bez odradenia od inovácie v tejto 

oblasti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  427 

José Inácio Faria 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 f (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20f. konštatuje, že zmena účelu 

existujúcich liekov pre nové indikácie 

môže byť spojená so zvýšením cien; žiada 

Komisiu, aby zhromaždila a analyzovala 

údaje o raste cien v prípade zmeny účelu 

liekov a podala správu Európskemu 

parlamentu a Rade o vyvážení a 

proporcionalite stimulov, ktoré podporujú 

priemysel, aby investoval do zmeny účelu 

liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  428 

José Inácio Faria 
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Návrh uznesenia 

Odsek 20 g (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20g. uznáva, že je potrebné zabezpečiť 

nepretržitý prísun liekov s preukázanou 

pridanou hodnotou pre pacientov a 

systémy zdravotníctva; vyzýva Komisiu, 

aby monitorovala a v prípade potreby 

navrhla opatrenia na stiahnutie starých 

molekúl z trhu z komerčných dôvodov, 

vrátane ich opätovného povolenia pre 

nové indikácie za oveľa vyššiu cenu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  429 

Christofer Fjellner 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

otvorené údaje v súkromnom výskume, 

najmä ak sa vynakladajú verejné financie, 

a aby vytvorila podmienky, ako napríklad 

dostupné ceny a nevýhradnosť alebo 

spoluvlastníctvo práv duševného 

vlastníctva, pokiaľ ide o projekty 

financované z verejných grantov EÚ, ako 

je program Horizont 2020; 

21. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

otvorené údaje, ak sa vynakladajú verejné 

financie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  430 

Nessa Childers 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

otvorené údaje v súkromnom výskume, 

najmä ak sa vynakladajú verejné financie, a 

aby vytvorila podmienky, ako napríklad 

dostupné ceny a nevýhradnosť alebo 

spoluvlastníctvo práv duševného 

vlastníctva, pokiaľ ide o projekty 

financované z verejných grantov EÚ, ako 

je program Horizont 2020; 

21. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

otvorené údaje v súkromnom výskume, 

najmä ak sa vynakladajú verejné financie, a 

aby požadovala podmienky na 

zabezpečenie návratnosti investícií v 

biomedickom výskume v oblasti verejného 

zdravia, ako napríklad dostupné ceny a 

nevýhradnosť alebo spoluvlastníctvo práv 

duševného vlastníctva, pokiaľ ide o 

projekty financované z verejných grantov 

EÚ, ako je program Horizont 2020; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  431 

Frédérique Ries, Gesine Meissner, Lieve Wierinck 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

otvorené údaje v súkromnom výskume, 

najmä ak sa vynakladajú verejné financie, 

a aby vytvorila podmienky, ako napríklad 

dostupné ceny a nevýhradnosť alebo 

spoluvlastníctvo práv duševného 

vlastníctva, pokiaľ ide o projekty 

financované z verejných grantov EÚ, ako 

je program Horizont 2020; 

21. vyzýva Komisiu, aby, pokiaľ je to 

možné, podporovala otvorené údaje, ak sa 

vynakladá veľké množstvo verejných 

financií, a aby podporila podmienky, ako 

napríklad dostupné ceny a nevýhradnosť 

alebo spoluvlastníctvo práv duševného 

vlastníctva, pokiaľ ide o projekty 

financované z verejných grantov EÚ, ako 

je program Horizont 2020; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  432 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

otvorené údaje v súkromnom výskume, 

najmä ak sa vynakladajú verejné financie, 

a aby vytvorila podmienky, ako napríklad 

dostupné ceny a nevýhradnosť alebo 

spoluvlastníctvo práv duševného 

vlastníctva, pokiaľ ide o projekty 

financované z verejných grantov EÚ, ako 

je program Horizont 2020; 

21. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

otvorené údaje pri výskume verejného 

zdravia, a aby vytvorila podmienky, ako 

napríklad dostupné ceny a nevýhradnosť 

alebo spoluvlastníctvo práv duševného 

vlastníctva, pokiaľ ide o projekty 

financované z verejných grantov EÚ, ako 

je program Horizont 2020 a iniciatíva za 

inovačnú medicínu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  433 

Krzysztof Hetman 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

otvorené údaje v súkromnom výskume, 

najmä ak sa vynakladajú verejné financie, 

a aby vytvorila podmienky, ako napríklad 

dostupné ceny a nevýhradnosť alebo 

spoluvlastníctvo práv duševného 

vlastníctva, pokiaľ ide o projekty 

financované z verejných grantov EÚ, ako 

je program Horizont 2020; 

21. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

otvorené údaje v súkromnom výskume, ak 

sa vynakladajú verejné financie, a aby 

vytvorila podmienky, ako napríklad 

dostupné ceny a nevýhradnosť alebo 

spoluvlastníctvo práv duševného 

vlastníctva, pokiaľ ide o projekty 

financované z verejných grantov EÚ, ako 

je program Horizont 2020; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  434 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. vyzýva Komisiu, aby prijala 

strategický plán, ktorého cieľom je 
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zabrániť šíreniu HCV a vykoreniť 

epidémiu hepatitídy typu C 

prostredníctvom užívania nových a 

starých liekov, ktoré sa majú podávať 

všetkým pacientom, ktorým bola 

diagnostikovaná pečeňová fibróza 

vyvolaná hepatitídou typu C, a to 

minimálne od fázy F2, keď možno 

poškodenie tkaniva zjazvením fibrózy 

považovať za významné, až po fázu F3, 

keď dochádza k závažnému zjazveniu 

pečene, a fázu F4, keď sa pacient 

považuje za cirhotického alebo 

precirhotického; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  435 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. zdôrazňuje, že verejné aj súkromné 

investície sú nevyhnutné pre výskum a 

vývoj inovatívnych liekov; poznamenáva, 

že v týchto prípadoch, keď verejné 

investície zohrávali pri vývoji určitých 

inovatívnych liekov dôležitú úlohu, by sa 

mal spravodlivý podiel návratnosti 

investícií do takýchto produktov 

prednostne použiť na ďalší inovatívny 

výskum v záujme verejného zdravia, 

napríklad prostredníctvom dohôd o 

spoločnom využívaní prínosov počas 

výskumnej fázy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  436 

Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 
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Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. vyzýva na stanovenie rámcových 

podmienok v oblasti výskumnej a 

medicínskej politiky spôsobom, ktorý 

podporuje inováciu, najmä v súvislosti s 

chorobami, ako je rakovina, ktoré sa ešte 

nedajú liečiť v uspokojivej miere; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  437 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. vyzýva Komisiu, aby pri uzatváraní 

bilaterálnych obchodných a investičných 

partnerstiev zabezpečila, aby tieto dohody 

neobsahovali ustanovenia, ktoré sú v 

rozpore s povinnosťami členských štátov 

týkajúcimi sa splnenia práva na zdravie;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  438 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

regulačný rámec pre lieky na ojedinelé 

ochorenia, jasne vymedzila pojem 

neuspokojených liečebných potrieb, 

posúdila vplyv stimulov na vývoj 

účinných, bezpečných a cenovo 

22. vyzýva Komisiu, aby zosúladila 

vykonávanie súčasného regulačného 

rámca pre lieky na ojedinelé ochorenia, a v 

prípade potreby ho preskúmala s cieľom 

zabezpečiť na jednej strane vývoj liekov 

na zriedkavé choroby, a na strane druhej 
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dostupných liekov v porovnaní s najlepšou 

dostupnou alternatívou a aby podporovala 

Európsky register zriedkavých chorôb a 

referenčné centrá; 

správne uplatňovanie súčasných pravidiel 

a stimulov, jasne vymedzila pojem 

neuspokojených liečebných potrieb, 

posúdila vplyv stimulov na vývoj 

účinných, bezpečných a cenovo 

dostupných liekov v porovnaní s najlepšou 

dostupnou alternatívou a aby podporovala 

Európsky register zriedkavých chorôb a 

referenčné centrá; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  439 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

regulačný rámec pre lieky na ojedinelé 

ochorenia, jasne vymedzila pojem 

neuspokojených liečebných potrieb, 

posúdila vplyv stimulov na vývoj 

účinných, bezpečných a cenovo 

dostupných liekov v porovnaní s najlepšou 

dostupnou alternatívou a aby podporovala 

Európsky register zriedkavých chorôb a 

referenčné centrá; 

22. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

vykonávanie regulačného rámca pre lieky 

na ojedinelé ochorenia, a následne 

rozhodla, či je potrebné ho revidovať, a 

aby podporovala Európsky register 

zriedkavých chorôb a referenčné centrá; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  440 

Christel Schaldemose 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

regulačný rámec pre lieky na ojedinelé 

ochorenia, jasne vymedzila pojem 

neuspokojených liečebných potrieb, 

22. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

regulačný rámec pre lieky na ojedinelé 

ochorenia, jasne vymedzila pojem 

neuspokojených liečebných potrie, lepšie 
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posúdila vplyv stimulov na vývoj 

účinných, bezpečných a cenovo 

dostupných liekov v porovnaní s najlepšou 

dostupnou alternatívou a aby podporovala 

Európsky register zriedkavých chorôb a 

referenčné centrá; 

stanovila úroveň nového vývoja, posúdila 

vplyv stimulov na vývoj účinných, 

bezpečných a cenovo dostupných liekov v 

porovnaní s najlepšou dostupnou 

alternatívou, podporovala Európsky 

register zriedkavých chorôb a referenčné 

centrá a zabezpečila správne vykonávanie 

právnych predpisov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  441 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

regulačný rámec pre lieky na ojedinelé 

ochorenia, jasne vymedzila pojem 

neuspokojených liečebných potrieb, 

posúdila vplyv stimulov na vývoj 

účinných, bezpečných a cenovo 

dostupných liekov v porovnaní s najlepšou 

dostupnou alternatívou a aby podporovala 

Európsky register zriedkavých chorôb a 

referenčné centrá; 

22. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

regulačný rámec pre lieky na ojedinelé 

ochorenia, jasne vymedzila pojem 

neuspokojených liečebných potrieb, 

posúdila vplyv stimulov na vývoj 

účinných, bezpečných a cenovo 

dostupných liekov v porovnaní s najlepšou 

dostupnou alternatívou a aby podporovala 

zásadu súčasného zavedenia liekov na 

ojedinelé ochorenia vo všetkých členských 

štátoch, ako aj Európsky register 

zriedkavých chorôb a referenčné centrá; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  442 

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

Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

regulačný rámec pre lieky na ojedinelé 

22. vyzýva Komisiu, aby aktualizovala 

regulačný rámec pre lieky na ojedinelé 
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ochorenia, jasne vymedzila pojem 

neuspokojených liečebných potrieb, 

posúdila vplyv stimulov na vývoj 

účinných, bezpečných a cenovo 

dostupných liekov v porovnaní s najlepšou 

dostupnou alternatívou a aby podporovala 

Európsky register zriedkavých chorôb a 

referenčné centrá; 

ochorenia, poskytla usmernenia o priorite 

neuspokojených liečebných potrieb, a 

preskúmala režim existujúcich stimulov s 

cieľom uľahčiť vývoj účinných, 

bezpečných a cenovo dostupných liekov na 

zriedkavé choroby vrátane zriedkavých 

druhov rakoviny, v porovnaní s najlepšou 

dostupnou alternatívou a aby podporovala 

Európsky register zriedkavých chorôb a 

referenčné centrá; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  443 

Eva Kaili 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

regulačný rámec pre lieky na ojedinelé 

ochorenia, jasne vymedzila pojem 

neuspokojených liečebných potrieb, 

posúdila vplyv stimulov na vývoj účinných, 

bezpečných a cenovo dostupných liekov v 

porovnaní s najlepšou dostupnou 

alternatívou a aby podporovala Európsky 

register zriedkavých chorôb a referenčné 

centrá; 

22. vyzýva Komisiu, aby aktualizovala 

regulačný rámec pre lieky na ojedinelé 

ochorenia, poskytla usmernenia o priorite 

neuspokojených liečebných potrieb, a 

preskúmala režim existujúcich stimulov s 

cieľom uľahčiť vývoj účinných, 

bezpečných a cenovo dostupných liekov na 

zriedkavé choroby vrátane zriedkavých 

druhov rakoviny, v porovnaní s najlepšou 

dostupnou alternatívou a aby podporovala 

Európsky register zriedkavých chorôb a 

referenčné centrá; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  444 

Nessa Childers 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 22. vyzýva Komisiu, aby dôkladne a 
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regulačný rámec pre lieky na ojedinelé 

ochorenia, jasne vymedzila pojem 

neuspokojených liečebných potrieb, 

posúdila vplyv stimulov na vývoj 

účinných, bezpečných a cenovo 

dostupných liekov v porovnaní s najlepšou 

dostupnou alternatívou a aby podporovala 

Európsky register zriedkavých chorôb a 

referenčné centrá; 

komplexne preskúmala regulačný rámec 

pre lieky na ojedinelé ochorenia, jasne 

vymedzila pojem neuspokojených 

liečebných potrieb, posúdila vplyv 

stimulov na vývoj účinných, bezpečných a 

cenovo dostupných liekov v porovnaní 

s najlepšou dostupnou alternatívou a aby 

podporovala Európsky register zriedkavých 

chorôb a referenčné centrá; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  445 

Aldo Patriciello 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

regulačný rámec pre lieky na ojedinelé 

ochorenia, jasne vymedzila pojem 

neuspokojených liečebných potrieb, 

posúdila vplyv stimulov na vývoj 

účinných, bezpečných a cenovo 

dostupných liekov v porovnaní s najlepšou 

dostupnou alternatívou a aby podporovala 

Európsky register zriedkavých chorôb a 

referenčné centrá; 

22. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

regulačný rámec pre lieky na ojedinelé 

ochorenia, jasne vymedzila pojem 

neuspokojených liečebných potrieb, 

posúdila vplyv stimulov na vývoj 

účinných, bezpečných a cenovo 

dostupných liekov v porovnaní s najlepšou 

dostupnou alternatívou a aby prioritne 

prepracovala Európsky register 

zriedkavých chorôb a referenčné centrá; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  446 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

regulačný rámec pre lieky na ojedinelé 

ochorenia, jasne vymedzila pojem 

neuspokojených liečebných potrieb, 

22. vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila 

regulačný rámec pre lieky na ojedinelé 

ochorenia, jasne vymedzila pojem 

neuspokojených liečebných potrieb, 
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posúdila vplyv stimulov na vývoj 

účinných, bezpečných a cenovo 

dostupných liekov v porovnaní s najlepšou 

dostupnou alternatívou a aby podporovala 

Európsky register zriedkavých chorôb a 

referenčné centrá; 

posúdila vplyv stimulov na vývoj 

účinných, bezpečných a cenovo 

dostupných liekov v porovnaní s najlepšou 

dostupnou alternatívou a aby podporovala 

Európsky register zriedkavých chorôb a 

referenčné centrá; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  447 

Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

regulačný rámec pre lieky na ojedinelé 

ochorenia, jasne vymedzila pojem 

neuspokojených liečebných potrieb, 

posúdila vplyv stimulov na vývoj 

účinných, bezpečných a cenovo 

dostupných liekov v porovnaní s najlepšou 

dostupnou alternatívou a aby podporovala 

Európsky register zriedkavých chorôb a 

referenčné centrá; 

22. zdôrazňuje úspech nariadenia 

(ES) č. 141/2000 o liekoch na ojedinelé 

ochorenia, ktoré umožnilo uviesť 

množstvo inovatívnych liekov pre zle 

diagnostikovaných pacientov alebo 

pacientov zbavených liečby na trh; vyzýva 

Komisiu, aby podporovala Európsky 

register zriedkavých chorôb a referenčné 

centrá; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  448 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 22a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby vytvorili európske registre 

zriedkavých chorôb, vnútroštátne 

referenčné centrá s odborníkmi, ako sú 

lekári, ktorí predpisujú lieky, a 

monitorovacie centrá na zlepšenie 

evidovania; aby kládli dôraz na 
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transparentnosť stanovovania cien liekov 

a ich úhrad, zlepšenie postupu 

schvaľovacieho konania na základe 

najlepších dôkazov a transparentnosti 

štúdií a údajov o nákladoch, najmä v 

prípade verejného financovania v 

nadväznosti na monitorovanie 

prostredníctvom testov vysokej kvality po 

uvedení na trh na základe bezpečnosti a 

optimálneho prínosu pre pacienta; aby 

presadzovali revíziu definície 

neuspokojených liečebných potrieb, 

definície „neuspokojivej liečby“ a 

„dodatočných výhod pre existujúce 

alternatívy“, kritérium pre meranie 

účinnosti liečby zriedkavých chorôb; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  449 

Glenis Willmott 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 22a. vyzýva Komisiu, aby okamžite 

začala pracovať na správe požadovanej v 

článku 50 nariadenia o pediatrických 

liekoch a na zmene právnych predpisov s 

cieľom riešiť nedostatok inovácií v 

pediatrickej onkologickej liečbe 

prostredníctvom revízie kritérií, ktoré 

umožnia odchýlku od výskumného 

pediatrického plánu a zabezpečiť, aby sa 

tieto plány včas realizovali pri vývoji 

liekov, aby už deti nemuseli čakať na 

prístup k novej inovatívnej liečbe dlhšie, 

než je potrebné; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  450 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 22a. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

vhodnosť legislatívneho rámca na 

súčasnú situáciu s paralelným vývozom a 

opätovným vývozom liekov, a zdôrazňuje, 

že je potrebné dosiahnuť správnu 

rovnováhu medzi verejným zdravím a 

hospodárskymi úvahami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  451 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 22a. vyzýva Komisiu, aby prijala ďalšie 

opatrenia na podporu vývoja a prístupu 

pacientov k liekom na inovatívnu liečbu, s 

osobitným dôrazom na nedostatočnú 

harmonizáciu, pokiaľ ide o podmienky 

požadované členskými štátmi v súvislosti s 

uplatňovaním výnimky pre nemocnice; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  452 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 22a. zdôrazňuje, že pri povolení na 

uvedenie tzv. liekov na ojedinelé 
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ochorenia na trh je potrebné jasne 

preukázať pridanú hodnotu z hľadiska 

výskumu a inovácií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  453 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 22a. vyzýva Komisiu, aby jasne 

vymedzila pojem neuspokojených 

liečebných potrieb; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  454 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 22b. vyzýva Komisiu, aby revidovala 

klinický a socio-ekonomický vplyv 

stimulov na výskum menej prevažujúce 

oblasti, ako sú zriedkavé choroby, 

pediatria a pokročilé liečebné postupy; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  455 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. vyzýva Komisiu, aby zaručila 

bezpečnosť a efektívnosť pri každom 

zrýchlenom postupe schvaľovania a aby 

zaviedla koncepciu podmienečného 

povolenia na základe účinnosti; 

23. vyzýva Komisiu, aby ponechala a 

v prípade potreby stanovila pevné pravidlá 

zamerané na zaručenie bezpečnosti 

a efektívnosti pri každom zrýchlenom 

postupe schvaľovania a aby zabezpečila, že 

všetky takéto schvaľovania budú možné 

iba vo výnimočných prípadoch, v ktorých 

boli jasne stanovené neuspokojené 

liečebné potreby; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  456 

Eva Kaili 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. vyzýva Komisiu, aby zaručila 

bezpečnosť a efektívnosť pri každom 

zrýchlenom postupe schvaľovania a aby 

zaviedla koncepciu podmienečného 

povolenia na základe účinnosti; 

23. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

zrýchlené postupy schvaľovania pre 

neuspokojené liečebné potreby a aby 

zaviedla transparentný a zodpovedný 

proces na monitorovanie bezpečnosti a 
účinnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  457 

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

Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. vyzýva Komisiu, aby zaručila 

bezpečnosť a efektívnosť pri každom 

zrýchlenom postupe schvaľovania a aby 

zaviedla koncepciu podmienečného 

23. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

zrýchlené postupy schvaľovania pre 

neuspokojené liečebné potreby a aby 

zaviedla transparentný a zodpovedný 
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povolenia na základe účinnosti; proces na monitorovanie bezpečnosti a 
účinnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  458 

Karl-Heinz Florenz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. vyzýva Komisiu, aby zaručila 

bezpečnosť a efektívnosť pri každom 

zrýchlenom postupe schvaľovania a aby 

zaviedla koncepciu podmienečného 

povolenia na základe účinnosti; 

23. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 

dôkladné posúdenie kvality, bezpečnosti a 

efektívnosti pri každom zrýchlenom 

postupe schvaľovania a aby zaviedla 

systematické monitorovanie podmienok a 

sankcií v prípade ich nedodržania; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  459 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. vyzýva Komisiu, aby zaručila 

bezpečnosť a efektívnosť pri každom 

zrýchlenom postupe schvaľovania a aby 

zaviedla koncepciu podmienečného 

povolenia na základe účinnosti; 

23. vyzýva Komisiu, aby zaručila 

bezpečnosť a efektívnosť pri každom 

zrýchlenom postupe schvaľovania a aby 

zaručila obmedzenie existujúcich schém 

včasného povolenia na uvedenie na trh na 

obmedzený rozsah liekov, ktoré liečia 

„neuspokojené liečebné potreby“ a v 

prípade, že neexistuje žiadna iná dostupná 

alternatíva; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  460 

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

Yana Toom 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. vyzýva Komisiu, aby zaručila 

bezpečnosť a efektívnosť pri každom 

zrýchlenom postupe schvaľovania a aby 

zaviedla koncepciu podmienečného 

povolenia na základe účinnosti; 

23. vyzýva Komisiu, aby zaručila 

bezpečnosť a efektívnosť pri každom 

zrýchlenom postupe schvaľovania a aby 

zabezpečila prípustnosť takýchto 

schvaľovaní vo výnimočných prípadoch, v 

ktorých boli stanovené neuspokojené 

liečebné potreby; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  461 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. vyzýva Komisiu, aby zaručila 

bezpečnosť a efektívnosť pri každom 

zrýchlenom postupe schvaľovania a aby 

zaviedla koncepciu podmienečného 

povolenia na základe účinnosti; 

23. vyzýva Komisiu, aby vo 

výnimočných a riadne odôvodnených 

naliehavých prípadoch povolila iba 

zrýchlený postup schvaľovania, zaručila 

bezpečnosť a efektívnosť pri každom 

postupe a aby zaviedla koncepciu 

podmienečného povolenia na základe 

účinnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  462 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. vyzýva Komisiu, aby zaručila 

bezpečnosť a efektívnosť pri každom 

zrýchlenom postupe schvaľovania a aby 

zaviedla koncepciu podmienečného 

povolenia na základe účinnosti; 

23. vyzýva Komisiu, aby zaručila 

bezpečnosť a efektívnosť pri každom 

zrýchlenom postupe schvaľovania a aby 

zaviedla koncepciu podmienečného 

povolenia na základe údajov z klinických 

skúšok, ktoré preukazujú zlepšenie v 

porovnaní s existujúcimi možnosťami 

liečby a klinicky relevantnými výsledkami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  463 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. vyzýva Komisiu, aby zaručila 

bezpečnosť a efektívnosť pri každom 

zrýchlenom postupe schvaľovania a aby 

zaviedla koncepciu podmienečného 

povolenia na základe účinnosti; 

23. vyzýva Komisiu, aby zaručila 

bezpečnosť, kvalitu a efektívnosť 

pri každom zrýchlenom postupe 

schvaľovania a vyzýva Komisiu a členské 

štáty, aby preskúmali súčinnosť medzi 

regulačnými orgánmi, orgánmi na 

hodnotenie zdravotníckych technológií a 

platcami na zjednodušenie včasného 

prístupu pacientov k inovatívnym 

technológiám, ako aj na definovanie 

podmienok a prípadných východiskových 

stratégií pre výrobky, ktoré vstupujú na 

trh prostredníctvom takýchto 

schvaľovacích procesov s cieľom zaviesť 

koncepciu podmienečného povolenia na 

základe účinnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  464 

György Hölvényi, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik 
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Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. vyzýva Komisiu, aby zaručila 

bezpečnosť a efektívnosť pri každom 

zrýchlenom postupe schvaľovania a aby 

zaviedla koncepciu podmienečného 

povolenia na základe účinnosti; 

23. vyzýva Komisiu, aby prijala veľmi 

obozretný prístup a zaručila bezpečnosť 

a efektívnosť pri každom zrýchlenom 

postupe schvaľovania a aby zaviedla 

koncepciu podmienečného povolenia na 

základe účinnosti; v tejto súvislosti vyzýva 

Komisiu, aby zvážila stanovisko 

zainteresovaných strán mimo tohto 

priemyselného odvetvia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  465 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. vyzýva Komisiu, aby zaručila 

bezpečnosť a efektívnosť pri každom 

zrýchlenom postupe schvaľovania a aby 

zaviedla koncepciu podmienečného 

povolenia na základe účinnosti; 

23. vyzýva Komisiu, aby zaručila 

bezpečnosť a efektívnosť pri každom 

zrýchlenom postupe schvaľovania a aby 

zabezpečila, že takéto schvaľovania budú 

možné iba vo výnimočných prípadoch, v 

ktorých boli jasne stanovené 

neuspokojené liečebné potreby; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  466 

Nessa Childers 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. vyzýva Komisiu, aby zaručila 

bezpečnosť a efektívnosť pri každom 

23. vyzýva Komisiu, aby zaručila 

bezpečnosť a efektívnosť pri každom 
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zrýchlenom postupe schvaľovania a aby 

zaviedla koncepciu podmienečného 

povolenia na základe účinnosti; 

zrýchlenom postupe schvaľovania a aby 

zaviedla koncepciu podmienečného 

povolenia na základe účinnosti v rámci 

rozsahu pôsobnosti okolností uvedených v 

nariadení ES/507/2006; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  467 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 23a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 

že postupy zrýchleného prístupu 

zodpovedajú spoľahlivým dôkazom v 

prospech potenciálnych zdravotných 

prínosov a skutočnej potrebe liečby z 

dôvodu absencie účinných alternatív bez 

toho, aby bola znížená bezpečnosť 

pacienta alebo kvalita či účinnosť liečby a 

pri použití medicínskych kritérií 

založených na dôkazoch; vyzýva na 

transparentnosť každého postupu a na 

zaručenie klinických údajov vrátane 

informácií o farmakovigilancii, 

informácií o tom, ako môžu občania 

získať odškodnenie a o ich práve na 

odškodnenie v dôsledku ujmy; vyzýva 

Komisiu, aby zabezpečila, že všetky 

zainteresované strany vrátane agentúr na 

hodnotenie zdravotníckych technológií, 

platcov, pacientov a Európskeho 

parlamentu sa zúčastnia na štúdii, ktorú 

agentúra EMA začala v roku 2014 o 

adaptačnom udeľovaní licencií vzhľadom 

na potenciálny význam nových modelov v 

oblasti výskumu a schvaľovania; 

Or. es 
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Pozmeňujúci návrh  468 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 23a. vyzýva Komisiu, aby zaručila 

nezávislosť agentúr na reguláciu liekov 

od korporátneho vplyvu a financovania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  469 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 23b. vyzýva Komisiu, aby pracovala na 

nových pokrokoch pri monitorovaní a 

farmakovigilancii liekov prostredníctvom 

posúdenia ich účinnosti a nežiaducich 

účinkov po ich schválení, a 

prostredníctvom registra pre všetky 

nežiaduce účinky v úzkej spolupráci medzi 

agentúrami členských štátov, pričom 

pacienti a lekári by mali mať prístup k 

tomuto registru, ktorý by sa mal 

každoročne uverejňovať; žiada o revíziu a 

harmonizáciu systémov označovania 

liekov s cieľom zlepšiť bezpečnosť 

pacientov a umožniť vysledovateľnosť 

liekov v EÚ; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  470 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 b (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 23b. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 

prísne a aktívne požiadavky týkajúce sa 

farmakovigilancie, vrátane uplatňovania 

odrádzajúcich sankcií v prípade, že neboli 

splnené požiadavky po uvedení na trh; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  471 

Christofer Fjellner 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

systém a rámec na presadzovanie, 

zabezpečenie a posilnenie 

konkurencieschopnosti generických 

liekov, a aby zároveň zaistila ich 

rýchlejšie uvedenie na trh 

a monitorovanie nekalých praktík v súlade 

s článkami 101 a 102 ZFEÚ a aby v tejto 

súvislosti každé dva roky predkladala 

správu; 

24. vyzýva Komisiu, aby zlepšila 

konkurencieschopnosť generických liekov 

prostredníctvom monitorovania nekalých 

praktík v súlade s článkami 101 a 102 

ZFEÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  472 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

systém a rámec na presadzovanie, 

zabezpečenie a posilnenie 

konkurencieschopnosti generických liekov, 

a aby zároveň zaistila ich rýchlejšie 

24. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

systém a rámec na presadzovanie, 

zabezpečenie a posilnenie 

konkurencieschopnosti a používania 

generických a biosimilárnych liekov za 
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uvedenie na trh a monitorovanie nekalých 

praktík v súlade s článkami 101 a 102 

ZFEÚ a aby v tejto súvislosti každé dva 

roky predkladala správu; 

udržateľných trhových podmienok, a aby 

zároveň zaistila ich rýchlejšie uvedenie na 

trh a monitorovanie nekalých praktík v 

súlade s článkami 101 a 102 ZFEÚ a aby v 

tejto súvislosti každé dva roky predkladala 

správu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  473 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

systém a rámec na presadzovanie, 

zabezpečenie a posilnenie 

konkurencieschopnosti generických liekov, 

a aby zároveň zaistila ich rýchlejšie 

uvedenie na trh a monitorovanie nekalých 

praktík v súlade s článkami 101 a 102 

ZFEÚ a aby v tejto súvislosti každé dva 

roky predkladala správu; 

24. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

systém a rámec na presadzovanie, 

zabezpečenie a posilnenie 

konkurencieschopnosti a používania 

generických a biosimilárnych liekov za 

udržateľných trhových podmienok, a aby 

zároveň zaistila ich rýchlejšie uvedenie na 

trh a monitorovanie nekalých praktík v 

súlade s článkami 101 a 102 ZFEÚ a aby v 

tejto súvislosti každé dva roky predkladala 

správu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  474 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

systém a rámec na presadzovanie, 

zabezpečenie a posilnenie 

konkurencieschopnosti generických liekov, 

a aby zároveň zaistila ich rýchlejšie 

uvedenie na trh a monitorovanie nekalých 

24. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

systém a rámec na presadzovanie, 

zabezpečenie a posilnenie 

konkurencieschopnosti generických a 

biosimilárnych liekov za udržateľných 

trhových podmienok, a aby zároveň 
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praktík v súlade s článkami 101 a 102 

ZFEÚ a aby v tejto súvislosti každé dva 

roky predkladala správu; 

zaistila ich rýchlejšie uvedenie na trh 

a monitorovanie nekalých praktík v súlade 

s článkami 101 a 102 ZFEÚ a aby v tejto 

súvislosti každé dva roky predkladala 

správu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  475 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

systém a rámec na presadzovanie, 

zabezpečenie a posilnenie 

konkurencieschopnosti generických liekov, 

a aby zároveň zaistila ich rýchlejšie 

uvedenie na trh a monitorovanie nekalých 

praktík v súlade s článkami 101 a 102 

ZFEÚ a aby v tejto súvislosti každé dva 

roky predkladala správu; 

24. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

systém a rámec na presadzovanie, 

zabezpečenie a posilnenie 

konkurencieschopnosti generických a 

biosimilárnych liekov, a aby zároveň 

zaistila ich rýchlejšie uvedenie na trh 

a udržateľné podmienky, a aby 

monitorovala nekalé praktiky v súlade s 

článkami 101 a 102 ZFEÚ a aby v tejto 

súvislosti každé dva roky predkladala 

správu; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  476 

Nicola Caputo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

systém a rámec na presadzovanie, 

zabezpečenie a posilnenie 

konkurencieschopnosti generických liekov, 

a aby zároveň zaistila ich rýchlejšie 

uvedenie na trh a monitorovanie nekalých 

praktík v súlade s článkami 101 a 102 

24. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

systém a rámec na presadzovanie, 

zabezpečenie a posilnenie 

konkurencieschopnosti generických liekov, 

a aby zároveň zaistila ich rýchlejšie 

uvedenie na trh a monitorovanie nekalých 

praktík v súlade s článkami 101 a 102 
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ZFEÚ a aby v tejto súvislosti každé dva 

roky predkladala správu; 

ZFEÚ a aby v tejto súvislosti každé dva 

roky predkladala správu; takisto vyzýva 

Komisiu, aby podporovala a koordinovala 

jasný a transparentný systém IT, aby 

mohli spotrebitelia porovnávať rôzne 

ekvivalentné lieky s originálnym liekom a 

rozhodnúť sa, ktorý výrobok chcú na 

základe účinnej látky a objemových 

činidiel používaných v lieku; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  477 

Nessa Childers 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

systém a rámec na presadzovanie, 

zabezpečenie a posilnenie 

konkurencieschopnosti generických liekov, 

a aby zároveň zaistila ich rýchlejšie 

uvedenie na trh a monitorovanie nekalých 

praktík v súlade s článkami 101 a 102 

ZFEÚ a aby v tejto súvislosti každé dva 

roky predkladala správu; 

24. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

systém a rámec na presadzovanie, 

zabezpečenie a posilnenie 

konkurencieschopnosti generických a 

biosimilárnych liekov, a aby zároveň 

zaistila ich rýchlejšie uvedenie na trh 

a monitorovanie nekalých praktík v súlade 

s článkami 101 a 102 ZFEÚ a aby v tejto 

súvislosti každé dva roky predkladala 

správu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  478 

Biljana Borzan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

systém a rámec na presadzovanie, 

zabezpečenie a posilnenie 

konkurencieschopnosti generických liekov, 

24. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

systém a rámec na presadzovanie, 

zabezpečenie a posilnenie 

konkurencieschopnosti generických a 
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a aby zároveň zaistila ich rýchlejšie 

uvedenie na trh a monitorovanie nekalých 

praktík v súlade s článkami 101 a 102 

ZFEÚ a aby v tejto súvislosti každé dva 

roky predkladala správu; 

biosimilárnych liekov, a aby zároveň 

zaistila ich rýchlejšie uvedenie na trh 

a monitorovanie nekalých praktík v súlade 

s článkami 101 a 102 ZFEÚ a aby v tejto 

súvislosti každé dva roky predkladala 

správu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  479 

Nicola Caputo, Marc Tarabella 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

systém a rámec na presadzovanie, 

zabezpečenie a posilnenie 

konkurencieschopnosti generických liekov, 

a aby zároveň zaistila ich rýchlejšie 

uvedenie na trh a monitorovanie nekalých 

praktík v súlade s článkami 101 a 102 

ZFEÚ a aby v tejto súvislosti každé dva 

roky predkladala správu; 

24. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

systém a rámec na presadzovanie, 

zabezpečenie a posilnenie 

konkurencieschopnosti generických a 

biosimilárnych liekov, a aby zároveň 

zaistila ich rýchlejšie uvedenie na trh 

a monitorovanie nekalých praktík v súlade 

s článkami 101 a 102 ZFEÚ a aby v tejto 

súvislosti každé dva roky predkladala 

správu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  480 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

systém a rámec na presadzovanie, 

zabezpečenie a posilnenie 

konkurencieschopnosti generických liekov, 

a aby zároveň zaistila ich rýchlejšie 

uvedenie na trh a monitorovanie nekalých 

praktík v súlade s článkami 101 a 102 

24. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

systém a rámec na presadzovanie, 

zabezpečenie a posilnenie 

konkurencieschopnosti generických a 

biosimilárnych liekov, a aby zároveň 

zaistila ich rýchlejšie uvedenie na trh 

a monitorovanie nekalých praktík v súlade 
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ZFEÚ a aby v tejto súvislosti každé dva 

roky predkladala správu; 

s článkami 101 a 102 ZFEÚ a aby v tejto 

súvislosti každé dva roky predkladala 

správu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  481 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

systém a rámec na presadzovanie, 

zabezpečenie a posilnenie 

konkurencieschopnosti generických 

liekov, a aby zároveň zaistila ich rýchlejšie 

uvedenie na trh a monitorovanie nekalých 

praktík v súlade s článkami 101 a 102 

ZFEÚ a aby v tejto súvislosti každé dva 

roky predkladala správu; 

24. vyzýva Komisiu, aby presadzovala, 

zabezpečila a posilnila 

konkurencieschopnosť generických 

liekov, a aby zároveň zaistila ich rýchlejšie 

uvedenie na trh a monitorovanie nekalých 

praktík v súlade s článkami 101 a 102 

ZFEÚ a aby v tejto súvislosti každé dva 

roky predkladala správu; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  482 

Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24a. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

vplyv existujúcich pravidiel stanovených v 

smernici 2001/83/ES, ktorou sa upravujú 

postupy povolenia na uvedenie na trh 

homeopatických liekov bez predpisu 

podľa výberu pacientov, voľný výber 

liečebného postupu a nakoniec prístup k 

liekom určeným na samoliečbu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  483 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24a. zdôrazňuje, že hodnotenie 

zdravotníckych technológií je dôležitým a 

účinným nástrojom, ktorý prispieva k 

udržateľnosti vnútroštátnych systémov 

zdravotnej starostlivosti a vytvára stimuly 

pre inovácie tým, že im poskytuje vysokú 

pridanú hodnotu; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  484 

Nicola Caputo, Marc Tarabella 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24a. zdôrazňuje význam včasnej 

dostupnosti generických a biosimilačných 

liekov s cieľom uľahčiť pacientom 

prístup k farmaceutickej liečbe a zlepšiť 

udržateľnosť vnútroštátnych systémov 

zdravotnej starostlivosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  485 

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

Heinz Florenz, Karin Kadenbach 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24a. znovu zdôrazňuje, že európska 

spolupráca v oblasti hodnotenia 

zdravotníckych technológií umožňuje 

členským štátom zhromaždiť svoje 

skúsenosti a účinnejšie použiť svoje 

zdroje, čo im pomôže lepšie uspokojiť 

zvýšený dopyt po týchto hodnoteniach; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  486 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24a. vyzýva Komisiu a nabáda členské 

štáty, aby vypracovali stratégiu, ktorá 

podnieti nové využívanie starých liekov s 

cieľom konečne bojovať proti 

nedostatočnému využívaniu súčasnej 

liečby a odstrániť súvisiacu neefektivitu, 

ktorá ovplyvňuje život pacienta a 

udržateľnosť systémov zdravotnej 

starostlivosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  487 

Christel Schaldemose 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24a. vyzýva Komisiu, aby dodržiavala a 

posilnila právne predpisy EÚ v oblasti 

hospodárskej súťaže a svoje kompetencie 

na farmaceutickom trhu s cieľom bojovať 
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proti zneužívaniu a podporovať 

spravodlivé ceny pre pacientov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  488 

Kateřina Konečná, Biljana Borzan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24b. vyzýva Európsku komisiu, aby 

posilnila dialóg o neuspokojených 

liečebných potrebách medzi všetkými 

príslušnými zainteresovanými stranami, 

pacientmi, zdravotníckymi pracovníkmi, 

regulačnými orgánmi, orgánmi na 

hodnotenie zdravotníckych technológií, 

platcami a vývojármi počas celej životnosti 

liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  489 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla právne predpisy o európskom 

systéme na posudzovanie zdravotníckych 

technológií a aby posúdila pridanú 

hodnotu liekov v porovnaní s najlepšou 

dostupnou alternatívou; takisto vyzýva 

Komisiu, aby harmonizovala kritériá 

týkajúce sa stanovovania cien liekov a ich 

úhrad tak, aby sa zohľadnila miera 

inovácie a sociálna a ekonomická analýza 

nákladov a výnosov, a aby vytvorila 

európsku klasifikáciu úrovne pridanej 

25. vyzýva Komisiu, aby naďalej 

podporovala spoluprácu medzi členskými 

štátmi v oblasti hodnotenia 

zdravotníckych technológií 

prostredníctvom siete pre hodnotenie 

zdravotníckych technológií a Európskej 

siete pre hodnotenie zdravotníckych 

technológií (EUnetHTA) a aby 

pokračovala v skúmaní realizovateľnosti 

a pridanej hodnoty ďalšieho 

zjednodušenia vnútroštátnych hodnotení 

zdravotníckych technológií so zreteľom 
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hodnoty liekov; na špecifiká vnútroštátnych systémov 

stanovovania cien liekov a ich úhrad; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  490 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla právne predpisy o európskom 

systéme na posudzovanie zdravotníckych 

technológií a aby posúdila pridanú 

hodnotu liekov v porovnaní s najlepšou 

dostupnou alternatívou; takisto vyzýva 

Komisiu, aby harmonizovala kritériá 

týkajúce sa stanovovania cien liekov a ich 

úhrad tak, aby sa zohľadnila miera 

inovácie a sociálna a ekonomická analýza 

nákladov a výnosov, a aby vytvorila 

európsku klasifikáciu úrovne pridanej 

hodnoty liekov; 

25. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 

správu, v ktorej analyzuje súčasné odlišné 

vnútroštátne systémy klasifikácie úrovne 

pridanej hodnoty liekov v EÚ a mimo nej; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  491 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla právne predpisy o európskom 

systéme na posudzovanie zdravotníckych 

technológií a aby posúdila pridanú 

hodnotu liekov v porovnaní s najlepšou 

dostupnou alternatívou; takisto vyzýva 

Komisiu, aby harmonizovala kritériá 

týkajúce sa stanovovania cien liekov a ich 

25. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla právne predpisy o európskom 

systéme na posudzovanie zdravotníckych 

technológií; 
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úhrad tak, aby sa zohľadnila miera 

inovácie a sociálna a ekonomická analýza 

nákladov a výnosov, a aby vytvorila 

európsku klasifikáciu úrovne pridanej 

hodnoty liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  492 

Eva Kaili 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla právne predpisy o európskom 

systéme na posudzovanie zdravotníckych 

technológií a aby posúdila pridanú 

hodnotu liekov v porovnaní s najlepšou 

dostupnou alternatívou; takisto vyzýva 

Komisiu, aby harmonizovala kritériá 

týkajúce sa stanovovania cien liekov a ich 

úhrad tak, aby sa zohľadnila miera 

inovácie a sociálna a ekonomická analýza 

nákladov a výnosov, a aby vytvorila 

európsku klasifikáciu úrovne pridanej 

hodnoty liekov; 

25. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla právne predpisy o európskom 

systéme na posudzovanie zdravotníckych 

technológií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  493 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla právne predpisy o európskom 

systéme na posudzovanie zdravotníckych 

technológií a aby posúdila pridanú 

hodnotu liekov v porovnaní s najlepšou 

25. vyzýva Komisiu, aby sa 

zasadzovala za to, aby sa pridaná hodnota 
liekov zohľadnila pri porovnaní 

s najlepšou dostupnou alternatívou; takisto 

vyzýva Komisiu, aby podporila európsku 
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dostupnou alternatívou; takisto vyzýva 

Komisiu, aby harmonizovala kritériá 

týkajúce sa stanovovania cien liekov a ich 

úhrad tak, aby sa zohľadnila miera 

inovácie a sociálna a ekonomická analýza 

nákladov a výnosov, a aby vytvorila 
európsku klasifikáciu úrovne pridanej 

hodnoty liekov; 

klasifikáciu úrovne pridanej hodnoty 

liekov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  494 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla právne predpisy o európskom 

systéme na posudzovanie zdravotníckych 

technológií a aby posúdila pridanú 

hodnotu liekov v porovnaní s najlepšou 

dostupnou alternatívou; takisto vyzýva 

Komisiu, aby harmonizovala kritériá 

týkajúce sa stanovovania cien liekov a ich 

úhrad tak, aby sa zohľadnila miera 

inovácie a sociálna a ekonomická analýza 

nákladov a výnosov, a aby vytvorila 
európsku klasifikáciu úrovne pridanej 

hodnoty liekov; 

25. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla právne predpisy o európskom 

systéme na posudzovanie zdravotníckych 

technológií s cieľom uľahčiť 

posudzovanie v porovnaní s najlepšou 

dostupnou alternatívou; takýmito právnymi 

predpismi sa zabezpečí, aby bol výstup 

hodnotenia zdravotníckych technológií, 

spoločne vypracovaný na úrovni EÚ, 

použitý vo vnútroštátnom rozhodovacom 

procese. Odráža rozdiely medzi 

farmaceutikami a ostatnými 

zdravotníckymi technológiami a postupmi. 

Predpokladá rýchle spoločné posúdenie 

relatívnej účinnosti farmaceutík a 

posilnenie včasného dialógu. Mali by sa 

zvážiť mechanizmy koordinácie založené 

na nezávislom orgáne, ktorý by mohol 

podporiť spoluprácu medzi 

vnútroštátnymi orgánmi na hodnotenie 

zdravotníckych technológií a zároveň 

zabezpečiť, aby skúsenosti s hodnotením 

zdravotníckych technológií zostali v rámci 

vnútroštátnych (a regionálnych) orgánov 

pre hodnotenie zdravotníckych 

technológií. Mohlo by byť užitočné 

vytvoriť európsku klasifikáciu úrovne 
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pridanej hodnoty liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  495 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla právne predpisy o európskom 

systéme na posudzovanie zdravotníckych 

technológií a aby posúdila pridanú hodnotu 

liekov v porovnaní s najlepšou dostupnou 

alternatívou; takisto vyzýva Komisiu, aby 

harmonizovala kritériá týkajúce sa 

stanovovania cien liekov a ich úhrad tak, 

aby sa zohľadnila miera inovácie a 

sociálna a ekonomická analýza nákladov 

a výnosov, a aby vytvorila európsku 

klasifikáciu úrovne pridanej hodnoty 

liekov; 

25. vyzýva Komisiu, aby navrhla 

právne predpisy o európskom systéme na 

posudzovanie zdravotníckych technológií a 

aby posúdila pridanú hodnotu liekov v 

porovnaní s najlepšou dostupnou 

alternatívou; takisto vyzýva Komisiu, aby 

podporila včasný dialóg so 

spoločnosťami, ktoré rozvíjajú nové 

zdravotnícke technológie, zaviedli povinné 

posúdenia relatívnej účinnosti na úrovni 

EÚ ako prvý krok pre nové lieky, 

zabezpečila, aby sa spoločné informácie o 

hodnotení zdravotníckych technológií na 

vnútroštátnej úrovni mohli opätovne 

použiť na harmonizáciu postupov a 

metód, aby sa predišlo zbytočnému 

prekrývaniu, a riešili všetky finančné a 

organizačné otázky týkajúce sa tohto 

nového systému; takisto vyzýva Komisiu, 

aby vzala do úvahy mieru inovácie, a aby 

vytvorila európsku klasifikáciu úrovne 

pridanej hodnoty liekov; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  496 

Christofer Fjellner 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla právne predpisy o európskom 

systéme na posudzovanie zdravotníckych 

technológií a aby posúdila pridanú hodnotu 

liekov v porovnaní s najlepšou dostupnou 

alternatívou; takisto vyzýva Komisiu, aby 

harmonizovala kritériá týkajúce sa 

stanovovania cien liekov a ich úhrad tak, 

aby sa zohľadnila miera inovácie a 

sociálna a ekonomická analýza nákladov 

a výnosov, a aby vytvorila európsku 

klasifikáciu úrovne pridanej hodnoty 

liekov; 

25. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla právne predpisy o európskom 

systéme na posudzovanie zdravotníckych 

technológií a aby posúdila pridanú hodnotu 

liekov v porovnaní s najlepšou dostupnou 

alternatívou a aby vytvorila európsku 

klasifikáciu úrovne pridanej hodnoty 

liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  497 

Monica Macovei 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla právne predpisy o európskom 

systéme na posudzovanie zdravotníckych 

technológií a aby posúdila pridanú hodnotu 

liekov v porovnaní s najlepšou dostupnou 

alternatívou; takisto vyzýva Komisiu, aby 

harmonizovala kritériá týkajúce sa 

stanovovania cien liekov a ich úhrad tak, 

aby sa zohľadnila miera inovácie a sociálna 

a ekonomická analýza nákladov a výnosov, 

a aby vytvorila európsku klasifikáciu 

úrovne pridanej hodnoty liekov; 

25. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla právne predpisy o európskom 

systéme na posudzovanie zdravotníckych 

technológií a aby posúdila pridanú hodnotu 

liekov v porovnaní s najlepšou dostupnou 

alternatívou; takisto vyzýva Komisiu, aby 

harmonizovala kritériá v celej EÚ týkajúce 

sa stanovovania cien liekov a ich úhrad tak, 

aby sa zohľadnila miera inovácie a sociálna 

a ekonomická analýza nákladov a výnosov, 

a aby vytvorila európsku klasifikáciu 

úrovne pridanej hodnoty liekov; žiada o 

zjednodušenie kritérií úhrad a procesu 

nákladov na lieky v inej ako vlastnej 

krajine; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  498 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla právne predpisy o európskom 

systéme na posudzovanie zdravotníckych 

technológií a aby posúdila pridanú 

hodnotu liekov v porovnaní s najlepšou 

dostupnou alternatívou; takisto vyzýva 

Komisiu, aby harmonizovala kritériá 

týkajúce sa stanovovania cien liekov a ich 

úhrad tak, aby sa zohľadnila miera 

inovácie a sociálna a ekonomická analýza 

nákladov a výnosov, a aby vytvorila 

európsku klasifikáciu úrovne pridanej 

hodnoty liekov; 

25. vyzýva Komisiu, aby zvážila, že 

predloží právne predpisy o tých aspektoch 

posudzovania zdravotníckych technológií, 

ktoré sú relevantné pre EÚ, najmä 

klinické hodnotenie, s cieľom lepšie 

posúdiť pridanú hodnotu liekov v 

porovnaní s najlepšou dostupnou 

alternatívou; takisto vyzýva Komisiu, aby 

pracovala na kritériách týkajúcich sa 

stanovovania cien liekov a ich úhrad, aby 

sa zohľadnila miera inovácie a sociálna a 

ekonomická analýza nákladov a výnosov 

pre všetky členské štáty, a aby vytvorila 

európsku klasifikáciu úrovne pridanej 

hodnoty liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  499 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla právne predpisy o európskom 

systéme na posudzovanie zdravotníckych 

technológií a aby posúdila pridanú hodnotu 

liekov v porovnaní s najlepšou dostupnou 

alternatívou; takisto vyzýva Komisiu, aby 

harmonizovala kritériá týkajúce sa 

stanovovania cien liekov a ich úhrad tak, 

aby sa zohľadnila miera inovácie a 

sociálna a ekonomická analýza nákladov 

a výnosov, a aby vytvorila európsku 

klasifikáciu úrovne pridanej hodnoty 

liekov; 

25. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

vypracovala posúdenie vplyvu o 

európskom systéme na posudzovanie 

zdravotníckych technológií a aby posúdila 

pridanú hodnotu liekov v porovnaní 

s najlepšou dostupnou alternatívou; a aby 

vytvorila európsku klasifikáciu úrovne 

pridanej hodnoty liekov; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  500 

Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla právne predpisy o európskom 

systéme na posudzovanie zdravotníckych 

technológií a aby posúdila pridanú 

hodnotu liekov v porovnaní s najlepšou 

dostupnou alternatívou; takisto vyzýva 

Komisiu, aby harmonizovala kritériá 

týkajúce sa stanovovania cien liekov a ich 

úhrad tak, aby sa zohľadnila miera 

inovácie a sociálna a ekonomická analýza 

nákladov a výnosov, a aby vytvorila 

európsku klasifikáciu úrovne pridanej 

hodnoty liekov; 

25. víta viacročný pracovný program 

na obdobie rokov 2016 – 2020 pre 

hodnotenie zdravotníckych technológií a 

uznáva pridanú hodnotu európskej 

spolupráce, pokiaľ ide o hodnotenie 

zdravotníckych technológií; vyzýva 

Komisiu, aby čo najskôr navrhla právne 

predpisy o vytvorení systému na 

posudzovanie zdravotníckych technológií; 

vyzýva na rozvoj tohto systému v úzkej 

spolupráci s Európskou agentúrou pre 

lieky; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  501 

Krzysztof Hetman 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla právne predpisy o európskom 

systéme na posudzovanie zdravotníckych 

technológií a aby posúdila pridanú hodnotu 

liekov v porovnaní s najlepšou dostupnou 

alternatívou; takisto vyzýva Komisiu, aby 

harmonizovala kritériá týkajúce sa 

stanovovania cien liekov a ich úhrad tak, 

aby sa zohľadnila miera inovácie a sociálna 

a ekonomická analýza nákladov a výnosov, 

a aby vytvorila európsku klasifikáciu 

25. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla právne predpisy o európskom 

systéme na posudzovanie zdravotníckych 

technológií a aby posúdila pridanú hodnotu 

liekov v porovnaní s najlepšou dostupnou 

alternatívou; takisto vyzýva Komisiu, aby 

harmonizovala kritériá týkajúce sa postupu 

stanovovania cien liekov a ich úhrad tak, 

aby sa zohľadnila miera inovácie a sociálna 

a ekonomická analýza nákladov a výnosov, 

a aby vytvorila európsku klasifikáciu 
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úrovne pridanej hodnoty liekov; úrovne pridanej hodnoty liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  502 

Biljana Borzan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla právne predpisy o európskom 

systéme na posudzovanie zdravotníckych 

technológií a aby posúdila pridanú hodnotu 

liekov v porovnaní s najlepšou dostupnou 

alternatívou; takisto vyzýva Komisiu, aby 

harmonizovala kritériá týkajúce sa 

stanovovania cien liekov a ich úhrad tak, 

aby sa zohľadnila miera inovácie a sociálna 

a ekonomická analýza nákladov a výnosov, 

a aby vytvorila európsku klasifikáciu 

úrovne pridanej hodnoty liekov; 

25. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla právne predpisy o európskom 

systéme na posudzovanie zdravotníckych 

technológií a aby posúdila pridanú hodnotu 

liekov v porovnaní s najlepšou dostupnou 

alternatívou; takisto vyzýva Komisiu, aby 

harmonizovala kritériá týkajúce sa 

hodnotenia zdravotníckych technológií 
tak, aby sa zohľadnila miera inovácie, 

hodnota pre pacientov a sociálna a 

ekonomická analýza nákladov a výnosov, a 

aby vytvorila európsku klasifikáciu úrovne 

pridanej hodnoty liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  503 

Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 25a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby stanovili a/alebo vypracovali rámce, 

štruktúry a metodiky s cieľom zmysluplne 

začleniť evidenciu pacientov vo všetkých 

fázach cyklu výskumu a vývoja liekov, a to 

od začiatku dialógu až po regulačné 

schválenie, posudzovanie zdravotníckych 

technológií, posúdenie relatívnej 

účinnosti a prijímanie rozhodnutí o 
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stanovovaní cien liekov a ich úhrade za 

účasti pacientov a ich zastupujúcich 

organizácií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  504 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 25a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby stanovili a vypracovali rámce, 

štruktúry a metodiky s cieľom zmysluplne 

začleniť evidenciu pacientov vo všetkých 

fázach cyklu výskumu a vývoja liekov, a to 

od začiatku dialógu až po regulačné 

schválenie, posudzovanie zdravotníckych 

technológií, posúdenie relatívnej 

účinnosti a prijímanie rozhodnutí o 

stanovovaní cien liekov a ich úhrade za 

účasti pacientov a ich zastupujúcich 

organizácií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  505 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 25a. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

hospodárske, sociálne a etické kritériá, 

ktoré už niektoré hodnotenia 

zdravotníckych technológií členských 

štátov uplatňujú, a aby v tejto súvislosti 

stanovila spoločné zásady alebo 

usmernenia na základe užitočnosti týchto 

kritérií so zreteľom na stanovovanie cien 
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liekov a ich úhrad, a následne rozhodla, či 

je kvalita inovácie dôležitá pre stanovenie 

ich ekonomickej hodnoty, ale nie natoľko, 

aby zaručila vzťah primeranej nákladovej 

efektívnosti; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  506 

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

Mussolini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 25a. vyzýva Európsku agentúru pre 

lieky, aby posúdila pridanú hodnotu 

liekov v porovnaní s najlepšou dostupnou 

alternatívou; takisto vyzýva Komisiu, aby 

harmonizovala kritériá týkajúce sa 

stanovovania cien liekov a ich úhrad tak, 

aby sa zohľadnila miera inovácie a 

sociálna a ekonomická analýza nákladov 

a výnosov, a aby vytvorila európsku 

klasifikáciu úrovne pridanej hodnoty 

liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  507 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 25a. vyzýva Komisiu, aby stanovila stály 

a jednotný mechanizmus na posúdenie 

relatívnej účinnosti nových liekov na 

úrovni EÚ na základe harmonizovaných 

požiadaviek na údaje s cieľom zlepšiť 

prístup pacientov k novým formám liečby 
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a predísť duplicite pri posudzovaní liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  508 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 25a. vyzýva Komisiu, aby stanovila stály 

a jednotný mechanizmus na posúdenie 

relatívnej účinnosti nových liekov na 

úrovni EÚ na základe harmonizovaných 

požiadaviek na údaje s cieľom zlepšiť 

prístup pacientov k novým formám liečby 

a predísť duplicite pri posudzovaní liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  509 

Notis Marias 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali veľké verejne financované 

investície do výskumu založeného na 

zdravotných potrebách a aby zaviedli 

podmienené financovanie založené na 

cenovo dostupných koncových cenách a 

nevýhradných licenciách; 

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali veľké verejne financované 

investície do výskumu založeného na 

zdravotných potrebách a aby zaviedli 

podmienené financovanie založené na 

cenovo dostupných koncových cenách a 

nevýhradných licenciách; vzhľadom na 

skutočnosť, že násilná hospodárska 

úprava, ktorú uložila EÚ, neumožňuje, 

aby každý členský štát odstránil 

nedostatky zistené v systéme zdravotnej 

starostlivosti, sa zároveň domnieva, že 

Únia by mala prijať okamžité opatrenia 

na pokrytie týchto nedostatkov; 
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Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  510 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali veľké verejne financované 

investície do výskumu založeného na 

zdravotných potrebách a aby zaviedli 

podmienené financovanie založené na 

cenovo dostupných koncových cenách a 

nevýhradných licenciách; 

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali veľké verejne financované 

investície do výskumu založeného na 

zdravotných potrebách; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  511 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali veľké verejne financované 

investície do výskumu založeného na 

zdravotných potrebách a aby zaviedli 

podmienené financovanie založené na 

cenovo dostupných koncových cenách a 

nevýhradných licenciách; 

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali veľké verejne financované 

investície do výskumu založeného na 

zdravotných potrebách a aby zaviedli 

podmienené financovanie založené na 

cenovo dostupných koncových cenách, 

nevýhradných licenciách a výsledkoch 

vyplývajúcich z biomedicínskeho výskumu 

vo forme vhodných a cenovo dostupných 

liekov; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  512 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali veľké verejne financované 

investície do výskumu založeného na 

zdravotných potrebách a aby zaviedli 

podmienené financovanie založené na 

cenovo dostupných koncových cenách a 

nevýhradných licenciách; 

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali veľké verejne financované 

investície do výskumu založeného na 

neuspokojených liečebných potrebách a 

aby zaviedli podmienené financovanie 

založené na cenovo dostupných koncových 

cenách a nevýhradných licenciách; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  513 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali veľké verejne financované 

investície do výskumu založeného na 

zdravotných potrebách a aby zaviedli 

podmienené financovanie založené na 

cenovo dostupných koncových cenách a 

nevýhradných licenciách; 

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali veľké verejne financované 

investície do výskumu založeného na 

zdravotných potrebách; ďalej nabáda 

členské štáty, aby zabezpečili, aby ich 

rámce stanovovania cien liekov a ich 

úhrad zabezpečili súkromné investície do 

tých inovácií, ktoré majú pacientom 

poskytovať požadované prínosy a 

výsledky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  514 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26a. vyzýva členské štáty, aby 

zabezpečili, aby ich systémy stanovovania 

cien liekov a ich úhrad a farmaceutické 

politiky účinne sprostredkovali dlhodobú 

politickú víziu, a vytvárali tak 

predvídateľnejšie prevádzkové prostredie 

pre všetky subjekty v systéme zdravotnej 

starostlivosti vrátane farmaceutických 

spoločností, a nakoniec podporovali 

prístup pacientov k liekom počas celého 

životného cyklu molekúl a stimulovali 

inováciu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  515 

Eva Kaili 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26a. vyzýva Európsku agentúru pre 

lieky, aby posúdila pridanú hodnotu 

liekov v porovnaní s najlepšou dostupnou 

alternatívou; takisto vyzýva Európsku 

komisiu, aby harmonizovala kritériá 

týkajúce sa stanovovania cien liekov a ich 

úhrad s cieľom zohľadniť mieru 

inovácie, ako aj sociálnu a ekonomickú 

analýzu nákladov a výnosov, a aby 

vytvorila európsku klasifikáciu úrovne 

pridanej hodnoty liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  516 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26a. vyzýva Komisiu, aby prijala 

opatrenia na podporu vývoja liekov pre 

preventívnu a liečebnú geriatriu, a 

prístupu k inovatívnym liekom pre 

pacientov, ktorí trpia mezoteliómom a 

amyotrofickou laterálnou sklerózou; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  517 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. vyzýva Radu na posilnenie 

spolupráce medzi členskými štátmi, pokiaľ 

ide o postupy stanovovania cien, s cieľom 

vymieňať si informácie o cenách, úhrade, 

dohodách o rokovaní a osvedčených 

postupoch a predchádzať zbytočným 

administratívnym požiadavkám a 

prieťahom; 

27. vyzýva Radu na posilnenie 

spolupráce medzi členskými štátmi, pokiaľ 

ide o postupy stanovovania cien; 

zdôrazňuje, že Európska agentúra pre 

lieky by mala ťažiť z vývoja posudzovania 

„poskytnutej zdravotnej služby“ liekov na 

základe niekoľkých úrovní spokojnosti a 

„zlepšení poskytnutej zdravotnej služby“ s 

cieľom porovnať ju s už existujúcou 

liečbou, ako to už robí francúzsky úrad 

pre zdravie; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  518 

Alberto Cirio 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. vyzýva Radu na posilnenie 

spolupráce medzi členskými štátmi, 

pokiaľ ide o postupy stanovovania cien, s 

27. vyzýva Radu na podporu výmeny 

osvedčených postupov medzi členskými 

štátmi o tých aspektoch, kde spolupráca 
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cieľom vymieňať si informácie o cenách, 

úhrade, dohodách o rokovaní a 

osvedčených postupoch a predchádzať 

zbytočným administratívnym požiadavkám 

a prieťahom; 

môže viesť k širšiemu a rýchlejšiemu 

prístupu pacientov pri súčasnom 

zachovaní potrebných stimulov pre 

inováciu;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  519 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. vyzýva Radu na posilnenie 

spolupráce medzi členskými štátmi, pokiaľ 

ide o postupy stanovovania cien, s cieľom 

vymieňať si informácie o cenách, úhrade, 

dohodách o rokovaní a osvedčených 

postupoch a predchádzať zbytočným 

administratívnym požiadavkám a 

prieťahom; 

27. vyzýva Radu a Komisiu na 

podporu posilnenej spolupráce medzi 

členskými štátmi, pokiaľ ide o postupy 

stanovovania cien, s cieľom vymieňať si 

informácie o cenách, úhrade, dohodách o 

rokovaní a osvedčených postupoch a 

predchádzať zbytočným administratívnym 

požiadavkám a prieťahom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  520 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. vyzýva Radu na posilnenie 

spolupráce medzi členskými štátmi, pokiaľ 

ide o postupy stanovovania cien, s cieľom 

vymieňať si informácie o cenách, úhrade, 

dohodách o rokovaní a osvedčených 

postupoch a predchádzať zbytočným 

administratívnym požiadavkám a 

prieťahom; 

27. vyzýva Radu na posilnenie 

spolupráce medzi členskými štátmi, pokiaľ 

ide o postupy stanovovania cien, s cieľom 

vymieňať si informácie o cenách, úhrade a 

osvedčených postupoch a predchádzať 

zbytočným administratívnym požiadavkám 

a prieťahom; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  521 

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

Jäätteenmäki, Marian Harkin, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. vyzýva Radu na posilnenie 

spolupráce medzi členskými štátmi, pokiaľ 

ide o postupy stanovovania cien, s cieľom 

vymieňať si informácie o cenách, úhrade, 

dohodách o rokovaní a osvedčených 

postupoch a predchádzať zbytočným 

administratívnym požiadavkám a 

prieťahom; 

27. vyzýva Radu na posilnenie 

spolupráce medzi členskými štátmi, pokiaľ 

ide o postupy stanovovania cien, s cieľom 

vymieňať si informácie o cenách, úhrade, 

dohodách o rokovaní a osvedčených 

postupoch a predchádzať zbytočným 

administratívnym požiadavkám a 

prieťahom prostredníctvom zabezpečenia 

rýchlejšieho prístupu pacientov k 

inovačným liekom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  522 

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

Mussolini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. vyzýva Radu na posilnenie 

spolupráce medzi členskými štátmi, pokiaľ 

ide o postupy stanovovania cien, s cieľom 

vymieňať si informácie o cenách, úhrade, 

dohodách o rokovaní a osvedčených 

postupoch a predchádzať zbytočným 

administratívnym požiadavkám a 

prieťahom; 

27. vyzýva Radu na posilnenie 

spolupráce medzi členskými štátmi, pokiaľ 

ide o postupy stanovovania cien, s cieľom 

vymieňať si informácie o cenách, úhrade, 

dohodách o rokovaní a osvedčených 

postupoch a predchádzať zbytočným 

administratívnym požiadavkám a 

prieťahom, a to aj na základe práce na 

projekte EURIPID a na existujúcej 

bilaterálnej a multilaterálnej spolupráci; 

Or. en 

 



 

PE592.302v01-00 104/143 AM\1107398SK.docxx 

SK 

Pozmeňujúci návrh  523 

Eva Kaili 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. vyzýva Radu na posilnenie 

spolupráce medzi členskými štátmi, pokiaľ 

ide o postupy stanovovania cien, s cieľom 

vymieňať si informácie o cenách, úhrade, 

dohodách o rokovaní a osvedčených 

postupoch a predchádzať zbytočným 

administratívnym požiadavkám a 

prieťahom; 

27. vyzýva Radu na posilnenie 

spolupráce medzi členskými štátmi, pokiaľ 

ide o postupy stanovovania cien, s cieľom 

vymieňať si informácie o cenách, úhrade, 

dohodách o rokovaní a osvedčených 

postupoch a predchádzať zbytočným 

administratívnym požiadavkám a 

prieťahom, a to aj na základe práce na 

projekte EURIPID a na existujúcej 

bilaterálnej a multilaterálnej spolupráci; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  524 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. vyzýva Radu na posilnenie 

spolupráce medzi členskými štátmi, pokiaľ 

ide o postupy stanovovania cien, s cieľom 

vymieňať si informácie o cenách, úhrade, 

dohodách o rokovaní a osvedčených 

postupoch a predchádzať zbytočným 

administratívnym požiadavkám a 

prieťahom; 

27. vyzýva Radu na posilnenie 

spolupráce medzi členskými štátmi, pokiaľ 

ide o postupy stanovovania cien, s cieľom 

vymieňať si informácie o cenách, úhrade, 

dohodách o rokovaní a osvedčených 

postupoch a predchádzať zbytočným 

administratívnym požiadavkám a 

prieťahom; takisto vyzýva Radu, aby 

zabezpečila, aby členské štáty väčšmi 

využívali vzájomné uznávanie povolení; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  525 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 
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Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. vyzýva Radu na posilnenie 

spolupráce medzi členskými štátmi, pokiaľ 

ide o postupy stanovovania cien, s cieľom 

vymieňať si informácie o cenách, úhrade, 

dohodách o rokovaní a osvedčených 

postupoch a predchádzať zbytočným 

administratívnym požiadavkám a 

prieťahom; 

27. vyzýva Radu na zlepšenie 

komunikácie medzi členskými štátmi, 

pokiaľ ide o postupy stanovovania cien, s 

cieľom vymieňať si informácie o cenách, 

úhrade, dohodách o rokovaní a 

osvedčených postupoch a predchádzať 

zbytočným administratívnym požiadavkám 

a prieťahom; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  526 

Monica Macovei 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. vyzýva Radu na posilnenie 

spolupráce medzi členskými štátmi, pokiaľ 

ide o postupy stanovovania cien, s cieľom 

vymieňať si informácie o cenách, úhrade, 

dohodách o rokovaní a osvedčených 

postupoch a predchádzať zbytočným 

administratívnym požiadavkám a 

prieťahom; 

27. vyzýva Radu na posilnenie 

spolupráce a dialógu medzi členskými 

štátmi, pokiaľ ide o postupy stanovovania 

cien, s cieľom vymieňať si informácie 

o cenách, úhrade, dohodách o rokovaní a 

osvedčených postupoch a predchádzať 

zbytočným administratívnym požiadavkám 

a prieťahom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  527 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 27a. vyzýva členské štáty, aby 

preskúmali možné stratégie dobrovoľnej 
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spolupráce, aby spoločne pracovali na 

posudzovaní relatívnej účinnosti liekov, 

na spoločných nástrojoch mapovania 

perspektív s cieľom umožniť lepšie 

rozpočtové plánovanie, a na opatreniach 

umožňujúcich spoločné rokovanie o 

cenách v koalícii členských štátov, ktoré o 

to prejavili záujem; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  528 

Christel Schaldemose 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 27a. vyzýva Komisiu, aby zvážila model, 

v ktorom sa stanoví maximálna cena za 

farmaceutický výrobok pri jeho schválení 

na európsky trh agentúrou EMA v súlade 

so smernicou 2001/83/ES a nariadením 

2004/726/ES; táto maximálna cena by 

mala vychádzať z nákladov na výskum, 

vývoj a výrobu so spravodlivým ziskovým 

rozpätím; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  529 

Margrete Auken, Michèle Rivasi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 27a. vyzýva Európsky patentový úrad a 

členské štáty, aby udeľovali patenty pre 

zdravotnícke výrobky, ktoré striktne 

spĺňajú požiadavky na udelenie patentu, 

pokiaľ ide o novosť, invenčnosť a 

využiteľnosť v priemysle; samotný objav 
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novej formy známej látky, ktorá 

nezlepšuje účinnosť, by nemal byť 

patentovateľný;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  530 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 27b. vyzýva členské štáty, aby počas 

každého predsedníctva EÚ zvážili 

organizáciu neformálneho stretnutia 

príslušných zástupcov z členských štátov 

na vysokej úrovni, zodpovedných za 

farmaceutickú politiku (napr. 

vnútroštátnych riaditeľov pre 

farmaceutickú politiku), podporili 

strategické úvahy a diskusiu o súčasnom 

a budúcom vývoji vo farmaceutickom 

systéme v EÚ a jej členských štátoch; 

konštatuje, že táto diskusia by sa mala 

tam, kde je to relevantné, použiť ako 

vstup pre ďalšie úvahy v príslušných 

fórach EÚ, najmä v pracovnej skupine 

pre farmaceutická a zdravotnícke 

pomôcky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  531 

Damiano Zoffoli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. vyzýva Radu, aby podporovala 

racionálne používanie liekov v celej EÚ; 

28. vyzýva Radu, aby podporovala 

racionálnejšie používanie liekov v celej 

EÚ, a aby podporovala kampane a 
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vzdelávacie programy zamerané na 

informovanie občanov o tom, ako 

zodpovedne používať lieky, a o zbere 

liekov, ktorým ešte neuplynula exspirácia 

a ktoré predstavujú cenný prínos pre 

chudobných, obrovský odpad a vážnu 

finančnú stratu pre vnútroštátne systémy 

zdravotnej starostlivosti, pričom nemožno 

zabúdať ani na negatívne dôsledky ich 

likvidácie na životné prostredie; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  532 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. vyzýva Radu, aby podporovala 

racionálne používanie liekov v celej EÚ; 

28. vyzýva Radu, aby podporovala 

racionálne používanie liekov v celej EÚ, 

okrem iného prostredníctvom zamedzenia 

plytvaniu nadmerným používaním liekov 

alebo predpisov, ktoré nezodpovedajú 

chorobám pacientov; tento problém v 

skutočnosti dosahuje výšku niekoľkých 

miliónov eur, ktoré by sa mohli lepšie 

využiť inde; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  533 

Nessa Childers 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. vyzýva Radu, aby podporovala 

racionálne používanie liekov v celej EÚ; 

28. vyzýva Radu, aby podporovala 

racionálne používanie liekov v celej EÚ 

vrátane lepšieho využívania skúseností 

farmaceutov na oblasti obstarávania a 
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poskytovania poradenstva pacientom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  534 

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

Jäätteenmäki, Marian Harkin, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. vyzýva Radu, aby podporovala 

racionálne používanie liekov v celej EÚ; 

28. vyzýva Radu, aby podporovala 

racionálne používanie liekov v celej EÚ, 

ako napríklad predchádzanie nadmernej 

spotrebe liekov, najmä antibiotík; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  535 

Biljana Borzan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. vyzýva Radu, aby podporovala 

racionálne používanie liekov v celej EÚ; 

28. vyzýva Radu, aby podporovala 

racionálne používanie liekov, a najmä 

antimikrobík, v celej EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  536 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28a. zdôrazňuje, že antimikrobiálna 
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rezistencia sa stala vážnym problémom, 

ktorý treba naliehavo riešiť; vyzýva preto 

Komisiu a členské štáty, aby riešili 

kľúčové vedecké, regulačné a 

hospodárske problémy, ktorým čelí rozvoj 

antimikrobiálnych látok, najmä 

prostredníctvom vytvárania stimulov pre 

investície do výskumu a vývoja, ako aj 

nových modelov financovania na riešenie 

najnaliehavejších potrieb sektora verejnej 

zdravotnej starostlivosti, a zároveň 

zabezpečili udržateľnosť verejných 

systémov zdravotnej starostlivosti s cieľom 

zlepšiť a zabezpečiť budúci prístup k 

udržateľným antimikrobiálnym látkam; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  537 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28a. vyzýva členské štáty, v ktorých 

súkromný sektor nezabezpečuje 

prístupnosť a/alebo cenovú dostupnosť 

liekov uvedených na zozname základných 

liekov WHO, aby spolupracovali pri 

zriaďovaní verejných zariadení na výrobu 

liekov, pričom tieto lieky by sa mali 

vyrábať a predávať v EÚ za cenu, ktorá 

nepresahuje náklady na výrobu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  538 

Yana Toom, Ilhan Kyuchyuk, Marian Harkin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28a. vyzýva členské štáty, aby 

zabezpečili dostupnosť lekární vrátane ich 

hustoty v mestských a vidieckych 

oblastiach, počtu odborných 

zamestnancov, primeraných otváracích 

hodín, kvalitatívneho poradenstva a 

poradenskej služby; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  539 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28a. vyzýva Komisiu, Radu a členské 

štáty, aby zabezpečili financovanie 

výskumu a vývoja prostredníctvom 

oddelenia modelov inovácie s cieľom 

riešiť antimikrobiálnu rezistenciu a 

súvisiace problémy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  540 

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

Harkin, Lieve Wierinck, Yana Toom 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby zabezpečili úplné vykonávanie 

právnych predpisov o farmakovigilancii; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  541 

Yana Toom, Ilhan Kyuchyuk, Marian Harkin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28b. vyzýva členské štáty, aby 

zabezpečili, že na ochranu zdravia a života 

a v záujme ochrany spotrebiteľa by 

distribútori mohli poskytovať informácie 

priložené k liekom nielen v úradnom 

jazyku alebo jazykoch, ale aj v bežne 

používaných jazykoch v konkrétnom 

členskom štáte; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  542 

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

Kadenbach 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. vyzýva Komisiu a Radu, aby 

preskúmali nové opatrenia na kontrolu 

cien, akými sú horizontálna kontrola a 

koordinácia spoločného obstarávania; 

29. vyzýva Komisiu a Radu, aby 

vypracovali rámec na zabezpečenie 

„spravodlivého prístupu“, ktorý 

maximalizuje prístup pacientov a 

spoločenský prínos, a zároveň bráni 

neprijateľnému vplyvu na rozpočet na 

zdravotnú starostlivosť vrátane 

preskúmania rôznych opatrení, akými sú 

kontrola vyhliadok, včasný dialóg, 

inovatívne modely stanovovania cien, 

mechanizmy pre systematický zber 

reálnych údajov a koordinácia spoločného 

obstarávania; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  543 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. vyzýva Komisiu a Radu, aby 

preskúmali nové opatrenia na kontrolu 

cien, akými sú horizontálna kontrola a 

koordinácia spoločného obstarávania; 

29. vyzýva Komisiu a Radu, aby 

preskúmali nové iniciatívy, ktoré 

predpovedajú vývoj na farmaceutickom 

trhu a vývoj cien, akými sú horizontálna 

kontrola a dobrovoľná spolupráca v 

oblasti rokovania o cenách a spoločné 

obstarávanie, ako v prípade iniciatívy 

medzi krajinami Beneluxu a Rakúskom; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  544 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. vyzýva Komisiu a Radu, aby 

preskúmali nové opatrenia na kontrolu 

cien, akými sú horizontálna kontrola a 

koordinácia spoločného obstarávania; 

29. vyzýva Komisiu a Radu, aby 

preskúmali nové opatrenia s cieľom 

odstrániť neistotu z očakávaného 

rozpočtového vplyvu a uistiť sa, že tieto 

výrobky budú dostupné na trhoch, akými 

sú kontrola vyhliadok a koordinácia 

spoločného obstarávania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  545 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. vyzýva Komisiu a Radu, aby 

preskúmali nové opatrenia na kontrolu 

cien, akými sú horizontálna kontrola a 

koordinácia spoločného obstarávania; 

29. vyzýva Komisiu a Radu, aby 

preskúmali nové opatrenia na kontrolu 

cien, akými sú horizontálna kontrola, 

koordinácia spoločného obstarávania a 

vývoj verejných výdavkov na zdravotnú 

starostlivosť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  546 

Christofer Fjellner 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. vyzýva Komisiu a Radu, aby 

preskúmali nové opatrenia na kontrolu 

cien, akými sú horizontálna kontrola a 

koordinácia spoločného obstarávania; 

29. vyzýva Komisiu a Radu, aby 

preskúmali nové opatrenia na kontrolu 

verejných výdavkov na zdravotnú 

starostlivosť, akými sú horizontálna 

kontrola a koordinácia spoločného 

obstarávania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  547 

Krzysztof Hetman 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. vyzýva Komisiu a Radu, aby 

preskúmali nové opatrenia na kontrolu 

cien, akými sú horizontálna kontrola a 

koordinácia spoločného obstarávania; 

29. vyzýva Komisiu a Radu, aby v 

odôvodnených prípadoch preskúmali nové 

opatrenia na kontrolu cien, akými sú 

horizontálna kontrola a koordinácia 

spoločného obstarávania; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  548 

Notis Marias 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. vyzýva Komisiu a Radu, aby 

preskúmali nové opatrenia na kontrolu 

cien, akými sú horizontálna kontrola a 

koordinácia spoločného obstarávania; 

29. vyzýva Komisiu a Radu, aby 

preskúmali nové, vylepšené opatrenia na 

kontrolu cien, akými sú horizontálna 

kontrola a koordinácia spoločného 

obstarávania; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  549 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. vyzýva Komisiu a Radu, aby 

preskúmali nové opatrenia na kontrolu 

cien, akými sú horizontálna kontrola a 

koordinácia spoločného obstarávania; 

29. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby preskúmali nové opatrenia na kontrolu 

cien, akými sú horizontálna kontrola a 

zjednodušenie spoločného obstarávania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  550 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 29a. vyzýva Komisiu, aby so všetkými 

zainteresovanými stranami definovala, 

ako by sa kritérium ekonomicky 

najvýhodnejšej ponuky (MEAT) opísané v 
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smernici o verejnom obstarávaní, ktoré sa 

nevzťahuje iba na kritérium najnižšej 

ceny, mohlo čo najlepšie vzťahovať na 

výberové ponuky na lieky do nemocníc na 

vnútroštátnej úrovni s cieľom umožniť 

udržateľnú a zodpovednú dodávku liekov; 

nabáda členské štáty, aby čo najlepšie 

transponovali kritérium ekonomicky 

najvýhodnejšej ponuky pre lieky do 

svojich vnútroštátnych právnych 

predpisov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  551 

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

Ulrike Müller, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 29a. vyzýva členské štáty, aby začali 

dialóg so všetkými zainteresovanými 

stranami, ako sú organizácie pacientov, 

platobné agentúry, zdravotnícki 

pracovníci a priemysel s cieľom stanoviť 

krátkodobé, strednodobé a dlhodobé 

holistické stratégie pre prístup k liekom, 

zabezpečiť udržateľnosť systémov 

zdravotnej starostlivosti a 

konkurencieschopný farmaceutický 

priemysel, čo povedie k rýchlejšiemu 

prístupu pre pacientov a k prijateľnejším 

cenám; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  552 

Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 a (nový) 



 

AM\1107398SK.docxx 117/143 PE592.302v01-00 

 SK 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 29a. vyzýva Komisiu, aby začala nový 

európsky strategický dialóg na vysokej 

úrovni pre farmaceutický sektor, ktorý 

spája zástupcov Komisie, Európskeho 

parlamentu a členských štátov spolu s 

kľúčovými zainteresovanými stranami z 

oblasti zdravotníctva: platcov, pacientov, 

zástupcov z akademickej a vedeckej obce a 

výrobcov vrátane MSP; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  553 

Monica Macovei 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. vyzýva Komisiu a Radu, aby 

vymedzili jasné pravidlá týkajúce sa 

nezlučiteľnosti, konfliktu záujmov a 

transparentnosti v inštitúciách EÚ a pre 

odborníkov zapojených do otázok 

súvisiacich s liekmi; 

30. vyzýva Komisiu a Radu, aby 

vymedzili jasné pravidlá týkajúce sa 

nezlučiteľnosti, konfliktu záujmov a 

transparentnosti v inštitúciách EÚ a pre 

odborníkov zapojených do otázok 

súvisiacich s liekmi; vyzýva odborníkov 

zapojených do procesu povoľovania, aby 

uverejnili svoj životopis a podpísali 

vyhlásenie o absencii konfliktu záujmov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  554 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 30a. vyzýva členské štáty, aby pod 

dohľadom Komisie ustanovili nariadenie 
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o klinických skúškach do rozsahu 

transparentnosti a preskúmali otvorený 

prístup k týmto skúškam po povolení ich 

uvedenia na trh, a snažili sa o uverejnenie 

výsledkov všetkých klinických skúšok 

vrátane negatívnych údajov s cieľom 

podporiť výskum a hospodársky rast; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  555 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 30a. vyzýva Komisiu a vnútroštátne 

orgány na ochranu hospodárskej súťaže, 

aby monitorovali nekalé praktiky s cieľom 

chrániť spotrebiteľov pred umelo 

vysokými cenami liekov; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  556 

György Hölvényi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. vyzýva Komisiu, aby navrhla novú 

smernicu o transparentnosti postupov 

stanovovania cien a systémov úhrad 

s ohľadom na výzvy spojené s trhom; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  557 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 
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Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. vyzýva Komisiu, aby navrhla novú 

smernicu o transparentnosti postupov 

stanovovania cien a systémov úhrad 

s ohľadom na výzvy spojené s trhom; 

31. vyzýva Komisiu, aby navrhla novú 

smernicu o transparentnosti, ktorá 

obsahuje opatrenia na regulovanie 

stanovovania cien špeciálnych liekov 

určených na ľudskú spotrebu a ich 

zaradenie do vnútroštátnych systémov 

zdravotného poistenia s cieľom 

zabezpečiť úplnú transparentnosť a 

účinnú kontrolu všetkých postupov 

používaných na stanovenie cien a úhradu 

liekov v členských štátoch EÚ; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  558 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. vyzýva Komisiu, aby navrhla novú 

smernicu o transparentnosti postupov 

stanovovania cien a systémov úhrad 

s ohľadom na výzvy spojené s trhom; 

31. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

existujúcu smernicu EÚ 89/105/EHS a 

najmä zaviedla prísnejšie vykonávacie 

opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby 

členské štáty zachovali limit 180 dní, ktorý 

im bol uložený na stanovenie ceny nových 

liekov schválených agentúrou EMA 

(článok 6); 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  559 

Eva Kaili 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. vyzýva Komisiu, aby navrhla novú 

smernicu o transparentnosti postupov 

stanovovania cien a systémov úhrad 

s ohľadom na výzvy spojené s trhom; 

31. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

existujúcu smernicu EÚ 89/105/EHS a 

najmä zaviedla prísnejšie vykonávacie 

opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby 

členské štáty zachovali limit 180 dní, ktorý 

im bol uložený na stanovenie ceny nových 

liekov schválených agentúrou EMA 

(článok 6); 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  560 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. vyzýva Komisiu, aby navrhla novú 

smernicu o transparentnosti postupov 

stanovovania cien a systémov úhrad 

s ohľadom na výzvy spojené s trhom; 

31. vyzýva Komisiu, aby navrhla novú 

smernicu o transparentnosti postupov 

stanovovania cien a systémov úhrad so 

zreteľom na rozšírenie transparentnosti 

na držiteľa povolenia na uvedenie na trh 

a s ohľadom na výzvy spojené s trhom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  561 

Biljana Borzan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. vyzýva Komisiu, aby navrhla novú 

smernicu o transparentnosti postupov 

stanovovania cien a systémov úhrad 

s ohľadom na výzvy spojené s trhom; 

31. vyzýva Komisiu, aby navrhla novú 

smernicu o transparentnosti postupov 

stanovovania cien a systémov úhrad so 

zreteľom na rozšírenie transparentnosti 

na držiteľa povolenia na uvedenie na trh 

a s ohľadom na výzvy spojené s trhom; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  562 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. vyzýva Komisiu, aby navrhla novú 

smernicu o transparentnosti postupov 

stanovovania cien a systémov úhrad 

s ohľadom na výzvy spojené s trhom; 

31. vyzýva Komisiu, aby navrhla novú 

smernicu o transparentnosti postupov 

stanovovania cien a systémov úhrad 

s ohľadom na výzvy spojené s trhom a 

rozdelenie právomocí medzi EÚ a jej 

členské štáty; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  563 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. vyzýva Komisiu, aby navrhla novú 

smernicu o transparentnosti postupov 

stanovovania cien a systémov úhrad 

s ohľadom na výzvy spojené s trhom; 

31. vyzýva Komisiu, aby navrhla novú 

smernicu o transparentnosti postupov 

stanovovania cien, skutočných nákladov 

na výskum a vývoj a systémov marketingu 

a úhrad s ohľadom na výzvy verejných 

rozpočtov a výzvy spojené s trhom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  564 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. vyzýva Komisiu, aby navrhla novú 

smernicu o transparentnosti postupov 

stanovovania cien a systémov úhrad 

s ohľadom na výzvy spojené s trhom; 

31. vyzýva Komisiu, aby navrhla novú 

smernicu o transparentnosti postupov 

stanovovania cien a systémov úhrad 

s ohľadom na zmeny spojené s trhom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  565 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. vyzýva Komisiu, aby navrhla novú 

smernicu o transparentnosti postupov 

stanovovania cien a systémov úhrad 

s ohľadom na výzvy spojené s trhom; 

31. vyzýva Komisiu, aby podporila 

transparentnosť postupov stanovovania 

cien a systémov úhrad s ohľadom na výzvy 

spojené s trhom; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  566 

Monica Macovei 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. vyzýva Komisiu a Súdny dvor 

Európskej únie, aby v súlade 

s článkom 102 ZFEÚ objasnili, čo 

predstavuje zneužitie dominantného 

postavenia v dôsledku vysokých cien; 

32. vyzýva Komisiu a Súdny dvor 

Európskej únie, aby v súlade 

s článkom 102 ZFEÚ objasnili, čo 

predstavuje zneužitie dominantného 

postavenia v dôsledku vysokých cien a 

obmedzili paralelný obchod s 

farmaceutikami, keďže spôsobuje 

nedostatok; 

Or. en 

 



 

AM\1107398SK.docxx 123/143 PE592.302v01-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  567 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. vyzýva Komisiu a Súdny dvor 

Európskej únie, aby v súlade 

s článkom 102 ZFEÚ objasnili, čo 

predstavuje zneužitie dominantného 

postavenia v dôsledku vysokých cien; 

32. vyzýva Komisiu a Súdny dvor 

Európskej únie, aby v súlade 

s článkom 102 ZFEÚ objasnili, čo 

predstavuje zneužitie dominantného 

postavenia v dôsledku vysokých cien v 

prípade lieku na ojedinelé ochorenia 

Peyona; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  568 

Christel Schaldemose 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 32a. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v 

monitorovaní a vyšetrovaní potenciálnych 

prípadov zneužívania trhu a v prípade 

potreby ich zintenzívnila vrátane tzv. 

„platby z omeškania“, nadmerných cien, 

ako aj všetkých ostatných obmedzení na 

trhu, ktoré osobitne súvisia s 

farmaceutickými spoločnosťami 

pôsobiacimi v rámci EÚ, v súlade s 

článkami 101 a 102 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  569 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 32a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby prestali uzatvárať dohody o voľnom 

obchode, ktoré by mohli vážne poškodiť 

systémy zdravotnej starostlivosti a ohroziť 

zásady univerzálneho prístupu k liekom 

spolu so zásadou všeobecného prístupu k 

zdravotníckym službám; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  570 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 32a. vyzýva Komisiu, aby vzala na 

vedomie rozsah problému s paralelným 

vývozom farmaceutík v rámci EÚ, ako aj 

priestor na voľné konanie členských 

štátov pri odôvodňovaní opatrení z dôvodu 

ochrany verejného zdravia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  571 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

využívali pružné ustanovenia v dohode 

TRIPS Svetovej obchodnej organizácie a 

koordinovali a objasnili ich používanie, 

ak to bude potrebné; 

33. dôrazne podporuje členské štáty, 

ktoré majú v úmysle používať ochranné 

doložky a doložky o pružných 

ustanoveniach v dohode TRIPS Svetovej 

obchodnej organizácie, aby chránili a 

podporovali verejné zdravie, a vyzýva 

Komisiu, aby v tejto súvislosti 
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koordinovala svoje úsilie; vyzýva EÚ, aby 

prostredníctvom svojho kontrolného 

zoznamu „prioritných krajín“ prestala 

diskriminovať krajiny ako India, ktoré 

zaviedli progresívne politiky v oblasti 

duševného vlastníctva, ktoré podporujú 

prístup k liekom v záujme zdravia svojich 

občanov; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  572 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby využívali pružné ustanovenia v dohode 

TRIPS Svetovej obchodnej organizácie a 

koordinovali a objasnili ich používanie, ak 

to bude potrebné; 

33. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby využívali pružné ustanovenia v dohode 

TRIPS Svetovej obchodnej organizácie a 

koordinovali a objasnili ich používanie, ak 

to bude potrebné; pripomína, že na 

odrádzanie vlád od využívania pružných 

ustanovení, ktoré by mohli chrániť 

verejné zdravie, by sa nemal používať 

žiadny neprimeraný politický a 

ekonomický nátlak; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  573 

Nessa Childers 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 33a. vyzýva Radu a Komisiu, aby 

zabezpečili prístup ku klinickým skúškam 

a farmakovigilančným údajov na základe 

ustanovení o obchodnom tajomstve alebo 

obchodnej dôvernosti v medzinárodných 
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obchodných rokovaniach, ako aj výmenu 

informácií medzi stranami vnútroštátnych 

orgánov, pokiaľ ide o otázky bezpečnosti 

a vyššieho verejného záujmu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  574 

Nessa Childers 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 33b. vyzýva Radu a Komisiu, aby z 

medzinárodných obchodných rokovaní 

vylúčili akékoľvek ustanovenia týkajúce 

sa kritérií alebo postupov pre 

stanovovanie cien liekov a ich úhrad; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  575 

Nessa Childers 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 33c. vyzýva Radu a Komisiu, aby v 

rámci medzinárodných obchodných 

rokovaní plne zabezpečili 

uskutočniteľnosť modelov 

biomedicínskych inovácií, ako sú režimy 

duševného vlastníctva na báze patentov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  576 

György Hölvényi 
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Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. vyzýva Komisiu, aby preskúmala a 

porovnala ceny liekov v EÚ a predložila o 

tom výročnú správu Parlamentu; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  577 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. vyzýva Komisiu, aby preskúmala a 

porovnala ceny liekov v EÚ a predložila o 

tom výročnú správu Parlamentu; 

34. vyzýva Komisiu, aby preskúmala a 

porovnala prístup k liekom v EÚ a 

predložila o tom výročnú správu 

Parlamentu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  578 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. vyzýva Komisiu, aby preskúmala a 

porovnala ceny liekov v EÚ a predložila o 

tom výročnú správu Parlamentu; 

34. vyzýva Komisiu, aby preskúmala a 

porovnala aktuálne ceny liekov v EÚ a 

predložila o tom výročnú správu Rade a 

Európskemu parlamentu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  579 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. vyzýva Komisiu, aby preskúmala a 

porovnala ceny liekov v EÚ a predložila o 

tom výročnú správu Parlamentu; 

34. vyzýva Komisiu, aby preskúmala a 

porovnala ceny liekov v EÚ spolu s 

prístupom k liekom, a predložila o tom 

výročnú správu Parlamentu; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  580 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. vyzýva Komisiu, aby preskúmala a 

porovnala ceny liekov v EÚ a predložila o 

tom výročnú správu Parlamentu; 

34. vyzýva Komisiu, aby v maximálnej 

možnej miere preskúmala a porovnala ceny 

liekov v EÚ a predložila o tom výročnú 

správu Parlamentu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  581 

Karin Kadenbach 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. vyzýva Komisiu, aby preskúmala a 

porovnala ceny liekov v EÚ a predložila o 

tom výročnú správu Parlamentu; 

34. vyzýva Komisiu, aby preskúmala a 

porovnala aktuálne ceny liekov v EÚ a 

predložila o tom výročnú správu 

Parlamentu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  582 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. vyzýva Komisiu, aby preskúmala a 

porovnala ceny liekov v EÚ a predložila o 

tom výročnú správu Parlamentu; 

34. vyzýva Komisiu, aby preskúmala a 

porovnala prístup k liekom v EÚ a 

predložila o tom výročnú správu 

Parlamentu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  583 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. žiada vytvorenie osobitnej skupiny 

Európskeho parlamentu na 

monitorovanie cien liekov; 

vypúšťa sa 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  584 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. žiada vytvorenie osobitnej skupiny 

Európskeho parlamentu na 

monitorovanie cien liekov; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  585 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. žiada vytvorenie osobitnej skupiny 

Európskeho parlamentu na 

monitorovanie cien liekov; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  586 

Christofer Fjellner 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. žiada vytvorenie osobitnej skupiny 

Európskeho parlamentu na 

monitorovanie cien liekov; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  587 

José Inácio Faria 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. žiada vytvorenie osobitnej skupiny 

Európskeho parlamentu na 

monitorovanie cien liekov; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  588 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. žiada vytvorenie osobitnej skupiny 

Európskeho parlamentu na monitorovanie 

cien liekov; 

35. žiada vytvorenie osobitnej skupiny 

Európskeho parlamentu na monitorovanie 

prístupu k liekom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  589 

Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 35a. vyzýva Komisiu, aby odporučila 

opatrenia na zlepšenie miery 

schvaľovania nových liečebných postupov 

a ich poskytovania pacientom; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  590 

Nessa Childers 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických 

liekov; 

36. vyzýva Komisiu, aby lepšie 

definovala koncepciu a analyzovala 

príčiny nedostatku liekov z hľadiska 

včasného prístupu pacientov k nim, 
ustanovila zoznam základných liekov a 

monitorovala súlad s článkom 81 smernice 

2001/83/EÚ o nedostatočných dodávkach, 

ktoré sa majú každoročne nahlasovať 
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Komisii, podporovala poskytovanie 

generických liekov, a hľadala riešenia na 

zabezpečenie neustálej dostupnosti 

účinných, ale komerčne nedostupných 

liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  591 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických 

liekov; 

36. vyzýva Komisiu, aby vymedzila 

pojem „nedostatok“ a analyzovala príčiny 

nedostatku v EÚ, ustanovila európsky 

zoznam základných liekov, pre ktorý 

používa ako referenciu zoznam 

základných liekov WHO a databázu 

liekov, ktorú spravuje agentúra EMA, 

monitorovala súlad s článkom 81 smernice 

2001/83/ES o nedostatočných dodávkach, 

a aby podporovala poskytovanie 

generických liekov a v tejto súvislosti 

vypracovala výročnú správu; 

Or. es 

Pozmeňujúci návrh  592 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických 

liekov; 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, preskúmala 

mechanizmy na riešenie stiahnutia 

účinných liekov z trhu z čisto komerčných 

dôvodov, ako sú opätovné uvádzanie 
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nových indikácií na trh, a aby podporovala 

poskytovanie generických liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  593 

Biljana Borzan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických 

liekov; 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, preskúmala 

mechanizmy na riešenie stiahnutia 

účinných liekov z trhu z čisto komerčných 

dôvodov a aby podporovala poskytovanie 

generických liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  594 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických 

liekov; 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatku liekov a stiahnutí účinných 

liekov z trhu z výlučne komerčných 

dôvodov, a aby podporovala poskytovanie 

generických liekov; 

Or. nl 
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Pozmeňujúci návrh  595 

Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických 

liekov; 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila a 

aktualizovala spoločne s členskými štátmi, 

agentúrou EMA a príslušnými 

zainteresovanými stranami zoznam 

základných liekov s nedostatočnou 

dodávkou a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických 

liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  596 

Monica Macovei 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických 

liekov; 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických 

liekov po predložení správy o nákladoch a 

výnosoch, týkajúcu sa prístupu ku 

generickým liekom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  597 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná 
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Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických 

liekov; 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, najmä konkrétneho 

vplyvu paralelného obchodovania s 

liekmi, ustanovila zoznam základných 

liekov a monitorovala súlad s článkom 81 

smernice 2001/83/EÚ o nedostatočných 

dodávkach, a aby podporovala 

poskytovanie generických liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  598 

Notis Marias 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických 

liekov; 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, a aby prijala 

opatrenia na odstránenie týchto 

nedostatkov a podporovala poskytovanie 

generických liekov; 

Or. el 

Pozmeňujúci návrh  599 

Karl-Heinz Florenz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, overila praktickosť a 

účel zoznamu základných liekov a 

monitorovala súlad členských štátov s 
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nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických 

liekov; 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických 

liekov; 

Or. de 

Pozmeňujúci návrh  600 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických 

liekov; 

36. vyzýva Komisiu, aby 

prostredníctvom nezávislých štúdií 
analyzovala príčiny nedostatku, ustanovila 

zoznam základných liekov a monitorovala 

súlad s článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických 

liekov; 

Or. fr 

Pozmeňujúci návrh  601 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických 

liekov; 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a predložila návrh na 

ďalšiu špecifikáciu článku 81 smernice 

2001/83/EÚ o nedostatočných dodávkach, 

a aby podporovala poskytovanie 

generických a biosimilárnych liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  602 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 
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Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických 

liekov; 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických a 

biosimilárnych liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  603 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických 

liekov; 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických a 

biosimilárnych liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  604 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 
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nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických 

liekov; 

nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických a 

biosimilárnych liekov; 

Or. it 

Pozmeňujúci návrh  605 

Cristian-Silviu Buşoi, Mairead McGuinness 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických 

liekov; 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, najmä z dôvodu vplyvu 

paralelného obchodu, s cieľom účinne 

riešiť dôsledky paralelného obchodu 

ustanovením zoznamu základných liekov 

a mechanizmov s cieľom umožniť 

stabilnú dodávku týchto liekov, a 

monitorovaním súladu s článkom 81 

smernice 2001/83/EÚ o nedostatočných 

dodávkach, a aby podporovala 

poskytovanie generických liekov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  606 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny nedostatku, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických 

liekov; 

36. vyzýva Komisiu, aby analyzovala 

príčiny liekov, ustanovila zoznam 

základných liekov a monitorovala súlad s 

článkom 81 smernice 2001/83/EÚ o 

nedostatočných dodávkach, a aby 

podporovala poskytovanie generických 

liekov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  607 

Eva Kaili 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 36a. vyzýva Európsku komisiu, aby 

posúdila vplyv paralelného obchodu, ktorý 

bráni prístupu k liečbe a vytvára v 

niektorých členských štátoch výrazné 

nedostatky s cieľom predložiť legislatívny 

návrh na kontrolu a zmiernenie javu 

paralelného obchodu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  608 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 36a. konštatuje, že fragmentácia 

systémov v rámci EÚ je v súčasnosti 

veľmi vysoká a vedie k zdvojeniu úsilia a 

zlého prerozdelenia zdrojov v rámci EÚ 

pre členské štáty a priemysel. Nedostatok 

predvídateľnosti má takisto nepriaznivý 

vplyv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  609 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 36a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
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posúdila vplyv paralelného obchodu, ktorý 

bráni prístupu k liečbe s cieľom predložiť 

legislatívny návrh na kontrolu a 

zmiernenie javu paralelného obchodu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  610 

Christel Schaldemose 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 36a. vyzýva Komisiu, aby za rozsiahlej 

účasti zainteresovaných strán predložila 

súbor jasných definícií nedostatku liekov 

a zintenzívnila politický dialóg na túto 

tému; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  611 

Monica Macovei 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 36a. vyzýva Komisiu, aby podporila 

význam rovnakého zloženia liekov v celej 

EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  612 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 36a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby vypracovali jednotný plán 

elektronického a mobilného 

zdravotníctva, najmä vrátane rozvoja a 

valorizácie pilotných projektov na 

vnútroštátnej úrovni, modernizácie 

modelov úhrad stimulujúcich prechod na 

systémy zdravotnej starostlivosti 

orientované na výsledky v oblasti zdravia, 

definície stimulov na podnietenie 

komunity zdravotnej starostlivosti, ktoré 

sa budú zapájať do tejto digitálnej 

revolúcie, a zlepšenia vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov, pacientov a 

všetky relevantné zainteresované strany, 

ktoré umožní posilnenie ich postavenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  613 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 36b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby koordinovali možné európske 

spoločné obstarávanie v kontexte 

európskeho plánu na odstránenie 

hepatitídy typu C; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  614 

Cristian-Silviu Buşoi, Mairead McGuinness, Andrey Kovatchev 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 b (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 36b. vyzýva Komisiu a Radu, aby 

stanovili mechanizmus, v rámci ktorého 

možno každoročne nahlasovať nedostatok 

liekov v celej EÚ;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  615 

Cristian-Silviu Buşoi, Mairead McGuinness, Andrey Kovatchev 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 36c. vyzýva Komisiu a Radu, aby 

preskúmali štatutárny základ Európskej 

agentúry pre lieky a zvážili zvýšenie svojej 

právomoci na koordinovanie 

celoeurópskej aktivity zameranej na 

odstránenie nedostatku liekov vo všetkých 

členských štátoch EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  616 

Christel Schaldemose 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 36b. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 

výročnú správu o situácii nedostatku 

liekov v celej EÚ; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  617 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 37a. poukazuje na naliehavosť hrozby 

antimikrobiálnej rezistencie, ktorú 

nedávno uznala OSN, vyzýva Komisiu, 

aby zintenzívnila svoje opatrenia v boji 

proti antimikrobiálnej rezistencii a aby 

predstavila nový a komplexný akčný plán 

EÚ založený na prístupe „Jedno zdravie“, 

pričom je nevyhnutné zahrnúť schválené 

právne predpisy medzi priority týchto 

troch právnych predpisov; 

Or. en 

 


