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Pozměňovací návrh  303 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. domnívá se, že odpovídající úroveň 

ceny by měla pokrýt náklady na rozvoj a 

výrobu léčiv, včetně ziskového rozpětí; 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  304 

Monica Macovei 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. domnívá se, že odpovídající úroveň 

ceny by měla pokrýt náklady na rozvoj a 

výrobu léčiv, včetně ziskového rozpětí; 

vypouští se 

Or. en 

Pozměňovací návrh  305 

Christofer Fjellner 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. domnívá se, že odpovídající úroveň 

ceny by měla pokrýt náklady na rozvoj a 

výrobu léčiv, včetně ziskového rozpětí; 

13. domnívá se, že ceny léků by měly 

odrážet hodnotu, kterou přinášejí 

pacientům, systémům zdravotní péče a 

společnosti, a že by měly také sloužit jako 

pobídka k investicím do nových léčebných 

postupů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  306 

Nicola Caputo, Marc Tarabell, Soledad Cabezón Ruiz 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. domnívá se, že odpovídající úroveň 

ceny by měla pokrýt náklady na rozvoj a 

výrobu léčiv, včetně ziskového rozpětí; 

13. domnívá se, že odpovídající úroveň 

ceny by měla být v souladu s hodnotou, 

kterou přinášejí pacientům, společnosti a 

systémům, a současně by měla působit 

jako faktor, který zajistí přístupnost léků 

pro pacienty, odměňování inovací a 

udržitelnou zdravotní péči; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  307 

Françoise Grossetête 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. domnívá se, že odpovídající úroveň 

ceny by měla pokrýt náklady na rozvoj a 

výrobu léčiv, včetně ziskového rozpětí; 

13. domnívá se, že odpovídající úroveň 

ceny by měla pokrýt komplexní faktory, 

jako jsou náklady na rozvoj a výrobu léčiv, 

riziko spojené s farmaceutickým 

výzkumem, přidaná hodnota, kterou 

představuje daná léčba, a přínosy pro 

pacienty; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  308 

Margrete Auken 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. domnívá se, že odpovídající úroveň 

ceny by měla pokrýt náklady na rozvoj a 

13. domnívá se, že selhávání trhu 

spočívající v tom, že chybí systematické 
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výrobu léčiv, včetně ziskového rozpětí; investice do potřebných inovací, dokazuje 

neúčinnost politik spojujících cenu s 

náklady na výzkum a vývoj a že 
odpovídající úroveň ceny by měla pokrýt 

náklady na výrobu léčiv, včetně 

přiměřeného ziskového rozpětí; vyzývá 

proto Komisi a členské státy, aby se blíže 

zabývaly prováděním mechanismů, které 

náklady na výzkum a vývoj a konečné 

ceny zdravotnických výrobků oddělí a 

umožní financovat výzkum a vývoj tak, jak 

je zmiňováno ve zprávě Panelu na vysoké 

úrovni generálního tajemníka OSN o 

přístupu k léčivům nazvané „Podpora 

inovací a přístupu ke zdravotnickým 

technologiím“ („Promoting innovation 

and access to health technologies“); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  309 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. domnívá se, že odpovídající úroveň 

ceny by měla pokrýt náklady na rozvoj a 

výrobu léčiv, včetně ziskového rozpětí; 

13. 13. domnívá se, že odpovídající 

úroveň ceny léků, které mají pro pacienty 

další přínos, by měla zohledňovat náklady 

na rozvoj a výrobu léčiv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  310 

José Inácio Faria, Marian Harkin, Yana Toom 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. domnívá se, že odpovídající úroveň 

ceny by měla pokrýt náklady na rozvoj a 

13. domnívá se, že odpovídající úroveň 

ceny léků, které mají pro pacienty další 
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výrobu léčiv, včetně ziskového rozpětí; přínos, by měla zohledňovat náklady na 

rozvoj a výrobu léčiv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  311 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. domnívá se, že odpovídající úroveň 

ceny by měla pokrýt náklady na rozvoj a 

výrobu léčiv, včetně ziskového rozpětí; 

13. domnívá se, že odpovídající úroveň 

ceny by měla pokrýt náklady na rozvoj a 

výrobu léčiv, včetně ziskového rozpětí, a v 

příslušných případech by měla 

zohledňovat veřejné financování 

počátečních fází vývoje přípravku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  312 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. domnívá se, že odpovídající úroveň 

ceny by měla pokrýt náklady na rozvoj a 

výrobu léčiv, včetně ziskového rozpětí; 

13. domnívá se, že odpovídající úroveň 

ceny léků, které mají pro pacienty další 

přínos, by měla pokrýt náklady na rozvoj a 

výrobu léčiv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  313 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. domnívá se, že odpovídající úroveň 

ceny by měla pokrýt náklady na rozvoj a 

výrobu léčiv, včetně ziskového rozpětí; 

13. domnívá se, že odpovídající úroveň 

ceny by měla pokrýt náklady na rozvoj a 

výrobu léčiv, včetně ziskového rozpětí, a 

měla by rovněž zohledňovat cílovou 

skupinu obyvatelstva, jejich účinnost a 

míru inovace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  314 

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

Kadenbach 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. domnívá se, že odpovídající úroveň 

ceny by měla pokrýt náklady na rozvoj a 

výrobu léčiv, včetně ziskového rozpětí; 

13. domnívá se, že ceny léků by měly 

odpovídat konkrétní hospodářské situaci 

země, ve které jsou uváděny na trh; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  315 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. domnívá se, že odpovídající úroveň 

ceny by měla pokrýt náklady na rozvoj a 

výrobu léčiv, včetně ziskového rozpětí; 

13. domnívá se, že odpovídající úroveň 

ceny by měla pokrýt náklady na rozvoj a 

výrobu léčiv, včetně přiměřeného 

ziskového rozpětí; 

Or. nl 
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Pozměňovací návrh  316 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. domnívá se, že odpovídající úroveň 

ceny by měla pokrýt náklady na rozvoj a 

výrobu léčiv, včetně ziskového rozpětí; 

13. domnívá se, že cena léku by měla 

výrobce motivovat k investicím do vývoje 

nových léčebných postupů a 

zdokonalování těch, které již existují, a 

zároveň by měla zajišťovat co nejlepší 

výsledky pro pacienty, zdravotnické 

pracovníky a plátce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  317 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. zdůrazňuje, že pro zajištění lepší 

přístupnosti léků s dalšími přínosy pro 

pacienty i systémy zdravotní péče je 

důležité, aby celá tato oblast byla 

transparentní (jak co se týče klinických 

údajů, tak i co se týče nákladů na výzkum 

a vývoj a jejich financování z veřejných 

zdrojů, tržních strategií, skutečných cen a 

míry jejich proplácení); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  318 

Biljana Borzan 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. zdůrazňuje, že pro zajištění lepší 

přístupnosti léků s většími přínosy pro 

pacienty i systémy zdravotní péče je 

důležité, aby celá tato oblast byla 

transparentní (jak co se týče klinických 

údajů, tak i co se týče nákladů na výzkum 

a vývoj a jejich financování z veřejných 

zdrojů, tržních strategií, stanovování cen a 

jejich proplácení); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  319 

Margrete Auken 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 

členskými státy zřídila veřejnou a 

pravidelně aktualizovanou databázi cen 

patentovaných i generických a biologicky 

podobných léčivých přípravků v EU, která 

bude rovněž sloužit jako zdroj informací 

o zeměpisném rozložení objemů jejich 

nákupu a prodeje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  320 

Kateřina Konečná 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. zdůrazňuje, že pro zajištění lepší 

přístupnosti léků s většími přínosy pro 

pacienty i systémy zdravotní péče je 
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důležité, aby celá tato oblast byla 

transparentní (jak co se týče klinických 

údajů, tak i co se týče nákladů na výzkum 

a vývoj a jejich financování z veřejných 

zdrojů, tržních strategií, skutečných cen a 

míry jejich proplácení); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  321 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. zdůrazňuje, že pro zajištění lepší 

přístupnosti léků s většími přínosy pro 

pacienty i systémy zdravotní péče je 

důležitá transparentnost, jak co se týče 

klinických údajů, tak i co se týče nákladů 

na výzkum a vývoj a jejich financování z 

veřejných zdrojů, tržních strategií, 

skutečných cen a míry jejich proplácení); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  322 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. poukazuje na to, že ani v 

případech, kdy má nový lék vysokou 

přidanou hodnotu, by jeho cena neměla 

být tak vysoká, aby bránila tomu, aby byl v 

EU udržitelným způsobem přístupný; 

 . 

Or. es 
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Pozměňovací návrh  323 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. poukazuje na to, že ke zvýšení 

přístupnosti inovativních léčebných 

postupů pro pacienty v Evropské unii by 

lépe přispěla diferenční cenová politika, 

která by byla schopna zohledňovat různou 

míru cenové dostupnosti těchto postupů, 

prevalenci onemocnění a priority v oblasti 

zdravotní péče lišící se podle jednotlivých 

členských států EU; vyzývá Radu a 

Komisi, aby navázaly na reflexi započatou 

belgickým předsednictvím EU v roce 

2010, které se snažilo najít vhodné 

způsoby zavedení diferenčního 

stanovování cen v mezích platného 

právního rámce daného Smlouvou o 

fungování Evropské unie (SFEU); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  324 

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

Wierinck, Yana Toom 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13b. vybízí členské státy, aby s 

představiteli průmyslu, pacienty a plátci 

zahájily včasný dialog a mapování terénu 

a aby při určování nákladové efektivnosti 

nových léků braly již předem v úvahu 

prognózu vývoje inovačního řetězce ve 

farmaceutickém průmyslu a náležitě 

zohledňovaly dopady na rozpočet; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  325 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13b. poukazuje na to, že pacienti 

představují nejslabší článek v přístupu k 

lékům a že obtížná přístupnost některých 

léků by pro ně neměla mít negativní 

důsledky; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  326 

Margrete Auken 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13b. vyzývá Komisi, aby důsledněji 

kontrolovala využívání veřejných 

prostředků vydávaných na financování 

výzkumu a vývoje léků a aby zajistila, že 

prostředky určené na výzkum nebudou 

investovány do uvádění přípravků na trh; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  327 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13b. zdůrazňuje, že široké využívání 

Mezinárodního referenčního ceníku léčiv 

(International Reference Pricing) ze 

strany členských států EU a paralelní 

obchod brání diferenčnímu stanovování 

cen a v zemích EU s nízkými a středními 

příjmy mohou mít ničivý dopad na 

přístupnost léků pro pacienty; vyzývá 

Komisi a členské státy, aby vůči 

Mezinárodnímu referenčnímu ceníku 

léčiv hledaly alternativy nebo aby tohoto 

mechanismu alespoň racionálněji 

využívaly na základě referenčních košů 

reprezentujících skupiny zemí s podobným 

socioekonomickým profilem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  328 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13c. zdůrazňuje, že Mezinárodní 

referenční ceník léčiv (International 

Reference Pricing) je jednou z hlavních 

překážek, které brání větší 

transparentnosti cen farmaceutických 

přípravků; poukazuje na to, že důvěrné 

dohody s farmaceutickými společnostmi 

se osvědčily jako užitečný nástroj, který 

umožňuje řešit problémy týkající se 

dostupnosti léků a zajistit pacientům lepší 

přístup k inovativním léčebným postupům, 

protože do určité míry zmírňují nežádoucí 

důsledky používání Mezinárodního 

referenčního ceníku léčiv; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  329 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13c. poukazuje na to, že směrnice 

89/105/ES nebyla již 20 let revidována a 

že v evropském zdravotnictví došlo 

mezitím k významným změnám; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  330 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13d. poukazuje na to, že z hlediska 

hospodaření s veřejnými rozpočtovými 

prostředky je důležitá hospodářská soutěž 

mezi generickými léčivy a že tato léčiva by 

se měla uvádět na trh bez zbytečných a 

neopodstatněných prodlev; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  331 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vítá iniciativy, jako je např. 

iniciativa pro inovativní léčiva (ILL), 

vyjadřuje však politování nad tím, že jen 

několik z nich je zcela veřejných; 

14. vítá iniciativy, jako je např. 

iniciativa pro inovativní léčiva (ILL), 

jejichž cílem je vývoj nových léků, jako 

jsou například antimikrobiální léčivé 

přípravky, které vycházejí vstříc 
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nenaplněným léčebným potřebám 

pacientů; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  332 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vítá iniciativy, jako je např. 

iniciativa pro inovativní léčiva (ILL), 

vyjadřuje však politování nad tím, že jen 

několik z nich je zcela veřejných; 

14. vítá iniciativy, jako je např. 

iniciativa pro inovativní léčiva (ILL), které 

spojují soukromý a veřejný sektor za 

účelem stimulace výzkumu a zajišťuje 

pacientům rychlejší přístup k inovativním 

léčebným postupům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  333 

Lieve Wierinck, Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vítá iniciativy, jako je např. 

iniciativa pro inovativní léčiva (ILL), 

vyjadřuje však politování nad tím, že jen 

několik z nich je zcela veřejných; 

14. vítá iniciativy, jako je např. 

iniciativa pro inovativní léčiva (ILL); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  334 

Margrete Auken 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vítá iniciativy, jako je např. 

iniciativa pro inovativní léčiva (ILL), 

vyjadřuje však politování nad tím, že jen 

několik z nich je zcela veřejných; 

14. vítá iniciativy, jako je např. 

iniciativa pro inovativní léčiva (ILL), 

vyjadřuje však politování nad nízkou 

mírou návratnosti veřejných investic, 

která je způsobena tím, že nejsou 

stanoveny podmínky přístupu k 

financování z veřejných prostředků EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  335 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vítá iniciativy, jako je např. 

iniciativa pro inovativní léčiva (ILL), 

vyjadřuje však politování nad tím, že jen 

několik z nich je zcela veřejných; 

14. vítá iniciativy, jako je např. 

iniciativa pro inovativní léčiva (ILL), 

považuje však za politováníhodnou 

skutečnost, že jen několik z nich je zcela 

veřejných; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  336 

Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vítá iniciativy, jako je např. 

iniciativa pro inovativní léčiva (ILL), 

vyjadřuje však politování nad tím, že jen 

několik z nich je zcela veřejných; 

14. bere na vědomí iniciativy, jako je 

např. iniciativa pro inovativní léčiva (ILL), 

vyjadřuje však politování nad tím, že jen 

několik z nich je zcela veřejných; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  337 

Kateřina Konečná 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vítá iniciativy, jako je např. 

iniciativa pro inovativní léčiva (ILL), 

vyjadřuje však politování nad tím, že jen 

několik z nich je zcela veřejných; 

14. vítá iniciativy, jako je např. 

iniciativa pro inovativní léčiva (ILL), 

vyjadřuje však politování nad tím, že jen 

několik z nich je zcela veřejných; uznává, 

že hnací silou inovací ve farmaceutickém 

průmyslu jsou jak veřejné, tak soukromé 

investice, které se vzájemně doplňují, a že 

soukromí investoři nesou ve fázi vývoje 

vysoké riziko nezdaru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  338 

Nessa Childers 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vítá iniciativy, jako je např. 

iniciativa pro inovativní léčiva (ILL), 

vyjadřuje však politování nad tím, že jen 

několik z nich je zcela veřejných; 

14. vítá iniciativy, jako je např. 

iniciativa pro inovativní léčiva (ILL), 

vyjadřuje však politování nad tím, že jen 

několik z nich je zcela veřejných; 

poukazuje rovněž na skutečnost, že ILL2 

je z větší části financována z peněz 

daňových poplatníků EU, a zdůrazňuje, že 

je třeba, aby se EU více podílela na jejím 

vedení a jako priority výzkumu ILL2 

prosazovala potřeby veřejného zdraví a 

aby v rámci této iniciativy byly v co 

nejširším měřítku sdíleny údaje a v oblasti 

práv duševního vlastnictví uplatňována 

politika zohledňující zájmy veřejného 

zdraví; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  339 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 – bod 1 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1) poukazuje na to, že společnosti, 

které jsou původními výrobci léčivých 

přípravků, si stěžují, že posouzení přidané 

hodnoty musejí provádět znovu pro každý 

členský stát a že administrativní zátěž 

může mít za následek to, že léčivý 

přípravek bude k dispozici se zpožděním; 

   

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  340 

Enrico Gasbarra 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. vyzývá Komisi, aby znovu oživila 

politický podnět v podobě návrhu na 

změnu směrnice 89/105, která by zvýšila 

transparentnost cen, a tím i jejich 

dostupnost; vyzývá Komisi, aby se s větším 

úsilím a v souladu s platnými právními 

předpisy zasadila o zaručení veřejného 

přístupu k potřebným informacím o 

bezpečnosti a účinnosti léků; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  341 

Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. se znepokojením upozorňuje na to, 

že projekty ILL jsou vnímány jako 

nadbytečné, protože odvádějí práci, kterou 

by jednotlivé společnosti musely vykonat i 

bez nich, a dotují tudíž soukromé 

společnosti z peněz EU; s ohledem na to 

vyzývá Komisi, aby zajistila, že projekty 

ILL budou občanům EU přinášet 

skutečnou přidanou hodnotu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  342 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. poukazuje na to, že neprůhledný a 

roztříštěný trh, na kterém platí různé 

systémy hodnocení léčivých přípravků, 

vydávání povolení, stanovování cen a 

proplácení, může v celkovém úhrnu 

přispívat k neefektivnímu fungování a k 

nerovnosti mezi evropskými občany; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  343 

Lynn Boylan, Kateřina Konečná 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14b. vyzývá EU jako veřejného 

poskytovatele prostředků na financování 

výzkumu, aby vyžadovala, že poznatky 

získané na základě takového výzkumu 
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budou zveřejněny a zpřístupněny online, a 

budou tak bezplatně a obecně dostupné; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  344 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14b. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby 

členské státy řídily své zdravotnictví 

koordinovaným způsobem, a mohly tak 

být řešeny podobné výzvy; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  345 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. připomíná, že transparentnost ve 

všech evropských a vnitrostátních 

orgánech či agenturách má zásadní význam 

a že u odborníků zapojených do 

schvalovacího procesu by nemělo docházet 

ke střetu zájmů; 

15. připomíná, že transparentnost ve 

všech evropských a vnitrostátních 

orgánech či agenturách má zásadní význam 

a že u odborníků zapojených do 

schvalovacího procesu, stanovování cen a 

výše proplácených částek by nemělo 

docházet ke střetu zájmů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  346 

Margrete Auken 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. připomíná, že transparentnost ve 

všech evropských a vnitrostátních 

orgánech či agenturách má zásadní význam 

a že u odborníků zapojených do 

schvalovacího procesu by nemělo docházet 

ke střetu zájmů; 

15. připomíná, že transparentnost ve 

všech evropských a vnitrostátních 

orgánech či agenturách má zásadní význam 

pro správné fungování demokracie a že u 

odborníků zapojených do schvalovacího 

procesu by nemělo docházet ke střetu 

zájmů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  347 

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

Kadenbach 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. zdůrazňuje evropský postup pro 

společné zadávání veřejných zakázek v 

oblasti léčiv, který se v souladu s 

rozhodnutím č. 1082/2013/EU používá pro 

nákup očkovacích látek; 

16. zdůrazňuje evropský postup pro 

společné zadávání veřejných zakázek v 

oblasti léčiv, který se v souladu s 

rozhodnutím č. 1082/2013/EU používá pro 

nákup očkovacích látek; poukazuje na 

možnost využívání tohoto postupu v 

případě nedostatku očkovacích látek pro 

malé děti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  348 

José Inácio Faria, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. zdůrazňuje evropský postup pro 

společné zadávání veřejných zakázek v 

oblasti léčiv, který se v souladu s 

rozhodnutím č. 1082/2013/EU používá pro 

16. zdůrazňuje evropský postup pro 

společné zadávání veřejných zakázek v 

oblasti léčiv, který se v souladu s 

rozhodnutím č. 1082/2013/EU používá pro 
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nákup očkovacích látek; nákup očkovacích látek; vybízí členské 

státy, aby tohoto nástroje v plné míře 

využívaly; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  349 

Alberto Cirio 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. zdůrazňuje evropský postup pro 

společné zadávání veřejných zakázek v 

oblasti léčiv, který se v souladu s 

rozhodnutím č. 1082/2013/EU používá pro 

nákup očkovacích látek; 

16. zdůrazňuje možnost dobrovolného 

evropského postupu pro společné zadávání 

veřejných zakázek v oblasti lékařských 

protiopatření v případě vážných 

přeshraničních zdravotních hrozeb v 

souladu s rozhodnutím č. 1082/2013/EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  350 

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

Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. zdůrazňuje evropský postup pro 

společné zadávání veřejných zakázek v 

oblasti léčiv, který se v souladu s 

rozhodnutím č. 1082/2013/EU používá pro 

nákup očkovacích látek; 

16. zdůrazňuje evropský postup pro 

společné zadávání veřejných zakázek v 

oblasti lékařských protiopatření v případě 

vážných přeshraničních zdravotních 

hrozeb v souladu s rozhodnutím č. 

1082/2013/EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  351 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 
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Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. podtrhuje význam digitální agendy 

ve zdravotnictví a potřebu zařadit mezi 

priority vývoj a provádění řešení v oblasti 

elektronického a mobilního zdravotnictví 

(eHealth a mHealth) s cílem zajistit pro 

pacienty, poskytovatele zdravotní péče, 

zdravotnické pracovníky a plátce nové 

bezpečné, spolehlivé, přístupné, moderní a 

udržitelné modely zdravotní péče; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  352 

Lynn Boylan, Kateřina Konečná 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. podtrhuje nepříznivé dopady, které 

měly v členských státech úsporná opatření 

a rozpočtové škrty na přístupnost 

zdravotní péče a léků pro občany; 

odsuzuje stav vytvářený systémy zdravotní 

péče, kdy je hodnota života postavena na 

roveň bohatství a kdy lidé lépe finančně 

zajištění mohou získat rychlejší a 

kvalitnější zdravotní péči než lidé s nižšími 

příjmy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  353 

Francesc Gambús 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 



 

PE592.302v01-00 24/145 AM\1107398CS.docx 

CS 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. vyzývá Komisi, aby se zabývala 

koordinací veřejných zakázek v oblasti 

léčiv mezi členskými státy, které podepsaly 

dohodu o společném zadávání veřejných 

zakázek, zejména v případě onemocnění, 

jako je žloutenka typu C, krymsko-

konžská hemoragická horečka a 

enterovirózy; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  354 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. poukazuje na to, že uvedení 

generických léčivých přípravků na trh 

může vést ke snížení cen v prvním roce o 

25 % a ve druhém roce o 40 % a 

k úsporám v prvním roce o 20 % a ve 

druhém roce o 25 % a že existují výhrady 

k neuspokojivé rychlosti uvádění léčiv 

tohoto druhu na trh, které zabere v 

průměru sedm měsíců od skončení 

platnosti výhradní licence původního 

výrobce; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  355 

José Inácio Faria 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. se znepokojením konstatuje, že co 
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se týče standardizovaného a 

transparentního mechanismu podávání 

zpráv o příčinách nedostatku jednotlivých 

léčivých přípravků, EU zaostává za 

Spojenými státy; vybízí Komisi a členské 

státy, aby nástroj tohoto druhu, který 

umožní politické rozhodování na základě 

průkazných údajů, navrhly a zavedly; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  356 

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

Aldo Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. vyzdvihuje úlohu Evropské unie v 

souvislosti s monitorováním a 

navrhováním koncepce hospodářských 

politik v rámci evropského semestru a vítá 

vytvoření doporučení pro jednotlivé země 

v oblasti udržitelné zdravotní péče; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  357 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. připomíná, že nedostatečná 

transparentnost systémů proplácení v 

jednotlivých členských státech a zpoždění 

s vydáváním povolení jsou v rozporu se 

směrnicí 89/105/EHS; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  358 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. poukazuje na to, že lepší 

koordinace hodnocení zdravotnických 

technologií (HTA) mezi jednotlivými 

členskými státy by mohlo zkrátit dobu, 

kterou trvá, než začnou být léčivé 

přípravky dostupné pacientům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  359 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. podtrhuje, že zlepšení přístupnosti 

léků vyžaduje hlubší spolupráci na úrovni 

EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  360 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16b. připomíná, že v prohlášení z Dohá 

ze dne 30. srpna 2003 o dohodě o 

obchodních aspektech práv k duševnímu 

vlastnictví (TRIPS) a veřejném zdraví se 
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uvádí: „Dohoda může být a měla by být 

vykládána a prováděna tak, aby 

podporovala právo členů WTO na 

ochranu veřejného zdraví. Dohoda TRIPS 

nebrání a nesmí bránit členům, aby 

přijímali opatření na ochranu veřejného 

zdraví a zejména na podporu všeobecné 

dostupnosti léků“; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  361 

José Inácio Faria 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16b. vyzdvihuje úlohu Evropské unie v 

souvislosti s monitorováním a 

navrhováním koncepce hospodářských 

politik v rámci evropského semestru a vítá 

přijetí doporučení pro jednotlivé země v 

oblasti udržitelnosti systémů zdravotní 

péče; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  362 

Lynn Boylan, Kateřina Konečná 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16b. odsuzuje změnu v chápání zdraví z 

nezadatelného práva každého člověka na 

tržní komoditu, která je spojena s náklady 

a je předmětem zisku, a poukazuje na to, 

že tato změna vytváří sociální předěl, 

protože přispívá k různé úrovni péče o 

pacienty, která závisí na jejich schopnosti 

platit; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  363 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16b. poukazuje na to, že projekt 

ERIPID vyžaduje větší transparentnost ze 

strany členských států, jež by měly uvádět 

skutečné ceny, které hradí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  364 

Herbert Dorfmann 

 

Návrh usnesení 

Dílčí nadpis 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 žádá, aby byla provedena právní úprava 

přeshraničního obchodu s léky, která 

pacientům bydlícím v jiném členském 

státě, než je členský stát jejich obvyklého 

bydliště, zajistí, aby k těmto lékům měli 

přístup; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  365 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 17. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 
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opatření k zajištění práva pacientů na 

všeobecný, cenově dostupný, účinný, 

bezpečný a včasný přístup k základním a 

inovativním léčebným postupům a k 

zajištění udržitelnosti systémů veřejné 

zdravotní péče EU; 

opatření k zajištění práva pacientů na 

všeobecný, cenově dostupný, účinný, 

bezpečný a včasný přístup k základním a 

inovativním léčebným postupům a k 

zajištění udržitelnosti systémů veřejné 

zdravotní péče EU; zdůrazňuje, že 

zajištění přístupu pacientů k léčivým 

přípravkům je společnou odpovědností 

všech subjektů, které se podílejí na 

fungování systému zdravotní péče, včetně 

vnitrostátních orgánů, lékařů, organizací 

pacientů a výrobců, a že optimální řešení, 

která tento přístup pacientům zajistí, 

vzniknou snáze na základě vzájemné 

spolupráce těchto zúčastněných subjektů. 

 Za důležité považuje posílení dobrovolné 

spolupráce mezi členskými státy, která se 

zaměří na zvyšování transparentnosti, 

zabezpečování společných zájmů a na 

zajištění udržitelnosti vnitrostátního 

systému zdravotní péče. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  366 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření k zajištění práva pacientů na 

všeobecný, cenově dostupný, účinný, 

bezpečný a včasný přístup k základním a 

inovativním léčebným postupům a k 

zajištění udržitelnosti systémů veřejné 

zdravotní péče EU; 

17. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření k zajištění práva pacientů na 

všeobecný, cenově dostupný, účinný, 

bezpečný a včasný přístup k základním a 

inovativním léčebným postupům a k 

zajištění udržitelnosti systémů veřejné 

zdravotní péče EU, jakož i k zajištění 

budoucích investic do farmaceutických 

inovací; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  367 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření k zajištění práva pacientů na 

všeobecný, cenově dostupný, účinný, 

bezpečný a včasný přístup k základním a 

inovativním léčebným postupům a k 

zajištění udržitelnosti systémů veřejné 

zdravotní péče EU; 

17. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření k zajištění práva pacientů na 

všeobecný, cenově dostupný, účinný, 

bezpečný a včasný přístup k základním a 

inovativním léčebným postupům a k 

zajištění udržitelnosti systémů veřejné 

zdravotní péče EU, a žádá rovněž, aby 

Unie investovala do výzkumu a aby se 

zlepšila úroveň systémů zdravotní péče v 

jejích členských státech; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  368 

Margrete Auken 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá, aby byla na úrovni EU 

přijata opatření k zajištění práva pacientů 

na všeobecný, cenově dostupný, účinný, 

bezpečný a včasný přístup k základním a 

inovativním léčebným postupům a k 

zajištění udržitelnosti systémů veřejné 

zdravotní péče EU; 

17. žádá Komisi, aby zajistila 

provedení opatření k zajištění práva 

pacientů na všeobecný, cenově dostupný, 

účinný, bezpečný a včasný přístup k 

základním a inovativním léčebným 

postupům a k zajištění udržitelnosti 

systémů veřejné zdravotní péče EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  369 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření k zajištění práva pacientů na 

všeobecný, cenově dostupný, účinný, 

bezpečný a včasný přístup k základním a 

inovativním léčebným postupům a k 

zajištění udržitelnosti systémů veřejné 

zdravotní péče EU; 

17. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření k zajištění práva pacientů na 

všeobecný, cenově dostupný, účinný, 

bezpečný a včasný přístup k základním a 

inovativním léčebným postupům a k 

zajištění udržitelnosti systémů veřejné 

zdravotní péče EU, jakož i k zajištění 

budoucích investic do farmaceutických 

inovací; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  370 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření k zajištění práva pacientů na 

všeobecný, cenově dostupný, účinný, 

bezpečný a včasný přístup k základním a 

inovativním léčebným postupům a k 

zajištění udržitelnosti systémů veřejné 

zdravotní péče EU; 

17. žádá, aby byla na úrovni členských 

států a v případě potřeby na úrovni EU 

přijata opatření k zajištění práva pacientů 

na všeobecný, cenově dostupný, účinný, 

bezpečný a včasný přístup k základním a 

inovativním léčebným postupům a k 

zajištění udržitelnosti systémů veřejné 

zdravotní péče EU; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  371 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření k zajištění práva pacientů na 

všeobecný, cenově dostupný, účinný, 

17. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření k zajištění práva pacientů na 

všeobecný, cenově dostupný, účinný, 
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bezpečný a včasný přístup k základním a 

inovativním léčebným postupům a k 

zajištění udržitelnosti systémů veřejné 

zdravotní péče EU; 

bezpečný a včasný přístup k základním a 

inovativním léčebným postupům a k 

zajištění udržitelnosti systémů veřejné 

zdravotní péče EU a 

konkurenceschopnosti průmyslu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  372 

Georg Mayer 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření k zajištění práva pacientů na 

všeobecný, cenově dostupný, účinný, 

bezpečný a včasný přístup k základním a 

inovativním léčebným postupům a k 

zajištění udržitelnosti systémů veřejné 

zdravotní péče EU; 

17. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření k zajištění práva pacientů na 

všeobecný, cenově dostupný, účinný, 

bezpečný a včasný přístup k základním a 

inovativním léčebným postupům a k 

zajištění udržitelnosti systémů veřejné 

zdravotní péče v členských státech EU; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  373 

Aldo Patriciello 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření k zajištění práva pacientů na 

všeobecný, cenově dostupný, účinný, 

bezpečný a včasný přístup k základním a 

inovativním léčebným postupům a k 

zajištění udržitelnosti systémů veřejné 

zdravotní péče EU; 

17. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření k zajištění práva pacientů na 

všeobecný, cenově dostupný, rovný, 

účinný, bezpečný a včasný přístup k 

základním a inovativním léčebným 

postupům a k zajištění udržitelnosti 

systémů veřejné zdravotní péče EU; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  374 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá, aby byla na úrovni EU 

přijata opatření k zajištění práva pacientů 

na všeobecný, cenově dostupný, účinný, 

bezpečný a včasný přístup k základním a 

inovativním léčebným postupům a k 

zajištění udržitelnosti systémů veřejné 

zdravotní péče EU; 

17. žádá, aby členské státy přijaly 

opatření k zajištění práva pacientů na 

všeobecný, cenově dostupný, účinný, 

bezpečný a včasný přístup k základním a 

inovativním léčebným postupům a k 

zajištění udržitelnosti systémů veřejné 

zdravotní péče EU; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  375 

Christofer Fjellner 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření k zajištění práva pacientů na 

všeobecný, cenově dostupný, účinný, 

bezpečný a včasný přístup k základním a 

inovativním léčebným postupům a k 

zajištění udržitelnosti systémů veřejné 

zdravotní péče EU; 

17. žádá, aby byla přijata opatření k 

zajištění práva pacientů na všeobecný, 

cenově dostupný, účinný, bezpečný a 

včasný přístup k základním a inovativním 

léčebným postupům a k zajištění 

udržitelnosti systémů veřejné zdravotní 

péče EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  376 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. vyzývá Komisi, aby zahájila 
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veřejnou konzultaci, otevřenou všem 

zúčastněným subjektům, která se zaměří 

na otázku vytvoření evropské veřejné 

farmaceutické společnosti, jejímž hlavním 

a minimálním cílem bude kompenzovat 

nepřítomnost soukromého 

farmaceutického průmyslu v oblasti léčby 

onemocnění, kde trh nenabízí dostatečnou 

ekonomickou návratnost; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  377 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. zdůrazňuje, že vlivem úsporných 

rozpočtových opatření a jejich důsledků 

pro systémy zdravotní péče (včetně 

častého vyřazování farmaceutických 

přípravků ze seznamu proplácených 

produktů) si Evropané musejí stále častěji 

odpírat lékařskou péči a/nebo 

farmakologickou léčbu, i když je 

potřebují; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  378 

Nicola Caputo, Marc Tarabella 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. vybízí členské státy, aby provedly 

hodnocení způsobů a politik zdravotní 

péče s cílem zlepšit její výsledky ve 

prospěch pacientů a finanční udržitelnost 

systému, a to zejména podporou 
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digitálních řešení, která umožní zlepšit 

poskytování zdravotní péče pacientům a 

odhalovat plýtvání zdroji; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  379 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. vyzdvihuje úlohu Evropské unie v 

souvislosti s monitorováním a 

navrhováním koncepce hospodářských 

politik v rámci evropského semestru a vítá 

vytvoření doporučení pro jednotlivé země 

v oblasti udržitelné zdravotní péče; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  380 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

učinily první kroky na cestě k vytvoření 

evropské veřejné farmaceutické 

společnosti prostřednictvím vytvoření 

evropského nástroje pro nákup léčivých 

přípravků, v první řadě léků potřebných k 

záchraně života, jejichž cenové rozdíly 

nelze v EU tolerovat; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  381 

Margrete Auken 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá, aby byla na úrovni EU 

přijata opatření týkající se 

farmaceutického trhu, která by zvýšila 
vyjednávací schopnost členských států za 

účelem dosažení odpovídající úrovně cen 

léků; 

18. žádá členské státy, aby ve 

spolupráci s Komisí spojily síly a zvýšily 
vyjednávací schopnost členských států za 

účelem dosažení dostupnosti a 

odpovídající úrovně cen léků v rámci celé 

EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  382 

Christofer Fjellner 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá, aby byla na úrovni EU 

přijata opatření týkající se 

farmaceutického trhu, která by zvýšila 
vyjednávací schopnost členských států za 

účelem dosažení odpovídající úrovně cen 

léků; 

18. žádá, aby bylo usnadněno posílení 

vyjednávací schopnosti členských států s 

cílem zajistit pacientům přístup k lékům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  383 

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

Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření týkající se farmaceutického trhu, 

18. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření týkající se farmaceutického trhu, 
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která by zvýšila vyjednávací schopnost 

členských států za účelem dosažení 

odpovídající úrovně cen léků; 

která by zvýšila vyjednávací schopnost 

členských států za účelem zajištění 

rychlého a spravedlivého přístupu k 

inovativním lékům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  384 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření týkající se farmaceutického trhu, 

která by zvýšila vyjednávací schopnost 

členských států za účelem dosažení 

odpovídající úrovně cen léků; 

18. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření týkající se farmaceutického trhu, 

která by zvýšila vyjednávací schopnost 

členských států za účelem zajištění 

rychlého a spravedlivého přístupu k 

inovativním lékům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  385 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá, aby byla na úrovni EU 

přijata opatření týkající se 

farmaceutického trhu, která by zvýšila 

vyjednávací schopnost členských států za 

účelem dosažení odpovídající úrovně cen 

léků; 

18. žádá všechny členské státy, aby 

přijaly opatření týkající se farmaceutického 

trhu; zdůrazňuje, že musejí zvýšit 

vyjednávací schopnost členských států za 

účelem dosažení odpovídající úrovně cen 

léků; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  386 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření týkající se farmaceutického trhu, 

která by zvýšila vyjednávací schopnost 

členských států za účelem dosažení 

odpovídající úrovně cen léků; 

18. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření týkající se farmaceutického trhu, 

která by zvýšila vyjednávací schopnost 

členských států za účelem dosažení 

odpovídající úrovně cen léků a 

udržitelnosti systémů zdravotní péče; za 

účelem dosažení odpovídající úrovně cen 

léků a podpory udržitelných a 

kvalitativních inovací a výzkumu, jakož i 

konkurenceschopnosti průmyslu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  387 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření týkající se farmaceutického trhu, 

která by zvýšila vyjednávací schopnost 

členských států za účelem dosažení 

odpovídající úrovně cen léků; 

18. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření týkající se farmaceutického trhu, 

která by zvýšila vyjednávací schopnost 

členských států za účelem dosažení 

odpovídající úrovně cen léků, a to i 

posilováním spolupráce v oblasti 

hodnocení zdravotnických technologií 

(HTA) a posuzování jejich relativní 

efektivity na úrovni EU; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  388 

György Hölvényi 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření týkající se farmaceutického trhu, 

která by zvýšila vyjednávací schopnost 

členských států za účelem dosažení 

odpovídající úrovně cen léků; 

18. žádá, aby byla na úrovni EU i na 

regionální úrovni přijata opatření týkající 

se farmaceutického trhu, která by zvýšila 

vyjednávací schopnost členských států za 

účelem dosažení odpovídající úrovně cen 

léků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  389 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření týkající se farmaceutického trhu, 

která by zvýšila vyjednávací schopnost 

členských států za účelem dosažení 

odpovídající úrovně cen léků; 

18. žádá, aby byla na úrovni EU přijata 

opatření týkající se farmaceutického trhu, 

která by zvýšila vyjednávací schopnost 

členských států za účelem dosažení 

odpovídající úrovně cen léků, jako je 

například iniciativa zemí Beneluxu a 

Rakouska v oblasti vzácných onemocnění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  390 

Glenis Willmott 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. vítá zprávu Panelu generálního 

tajemníka Organizace spojených národů 

na vysoké úrovni o přístupu k léčivům a 

vyzývá Komisi a členské státy, aby se 

zasadily o provedení doporučení, která 

tato zpráva obsahuje; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  391 

Alberto Cirio 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum a vývoj zaměřený na potřeby 

pacientů a zároveň posilovala sociální 

odpovědnost ve farmaceutickém odvětví 

vytvořením veřejné platformy EU pro 

výzkum a vývoj, která by byla financována 

ve formě příspěvků z výnosů prodeje léků 

farmaceutického průmyslu systémům 

veřejného zdraví; požaduje 

transparentnost výdajů na výzkum a 

vývoj; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  392 

Margrete Auken 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum a vývoj zaměřený na potřeby 

pacientů a zároveň posilovala sociální 

odpovědnost ve farmaceutickém odvětví 

vytvořením veřejné platformy EU pro 

výzkum a vývoj, která by byla financována 

ve formě příspěvků z výnosů prodeje léků 

farmaceutického průmyslu systémům 

veřejného zdraví; požaduje 

transparentnost výdajů na výzkum a 

vývoj; 

19. vyzývá Komisi, aby podporovala 

transparentnost výdajů na výzkum a vývoj 

a aby podporovala výzkum a vývoj 

zaměřený na potřeby pacientů a zároveň 

posilovala sociální odpovědnost ve 

farmaceutickém odvětví vytvořením 

veřejné platformy EU, jejímž cílem bude 

demokratickým způsobem, který 

podporuje začleňování, vymezovat potřeby 

v oblasti veřejné zdravotní péče, a to na 

základě: 

 – analýzy objemu prodeje provedené pro 

jednotlivé léky a pro jednotlivé indikace, 
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která bude v co největší míře zahrnovat 

používání přípravků mimo rozsah 

rozhodnutí o registraci; 

 – analýzy zátěže, kterou představují 

jednotlivá onemocnění, se zřetelem k 

jejich sociálnímu a geografickému 

rozložení; 

 – analýzy vnitrostátních registrů 

onemocnění a syndromů; 

 – konzultací s Radou, Parlamentem, 

Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 

(EMA) a Evropským střediskem pro 

prevenci a kontrolu nemocí (ECDC); 

 – veřejných a transparentních konzultací 

se všemi zúčastněnými subjekty, což jsou 

především pacienti, pečovatelé a lékaři, 

včetně těch, kteří používají alternativní, 

nechemické léčebné postupy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  393 

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

La Via, Aldo Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum a vývoj zaměřený na potřeby 

pacientů a zároveň posilovala sociální 

odpovědnost ve farmaceutickém odvětví 

vytvořením veřejné platformy EU pro 

výzkum a vývoj, která by byla financována 

ve formě příspěvků z výnosů prodeje léků 

farmaceutického průmyslu systémům 

veřejného zdraví; požaduje 

transparentnost výdajů na výzkum a 

vývoj; 

19. vyzývá Komisi, aby do procesu 

určování priorit výzkumu ve všech svých 

programech týkajících se zdraví zapojila 

pacienty a jejich organizace a podporovala 

tak výzkum a vývoj zaměřený na potřeby 

pacientů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  394 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum a vývoj zaměřený na potřeby 

pacientů a zároveň posilovala sociální 

odpovědnost ve farmaceutickém odvětví 

vytvořením veřejné platformy EU pro 

výzkum a vývoj, která by byla financována 

ve formě příspěvků z výnosů prodeje léků 

farmaceutického průmyslu systémům 

veřejného zdraví; požaduje 

transparentnost výdajů na výzkum a 

vývoj; 

19. vyzývá Komisi, aby do procesu 

určování priorit výzkumu ve všech svých 

programech týkajících se zdraví zapojila 

pacienty a jejich organizace a podporovala 

tak výzkum a vývoj zaměřený na potřeby 

pacientů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  395 

Frédérique Ries, Gesine Meissner, Lieve Wierinck 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum a vývoj zaměřený na potřeby 

pacientů a zároveň posilovala sociální 

odpovědnost ve farmaceutickém odvětví 

vytvořením veřejné platformy EU pro 

výzkum a vývoj, která by byla financována 

ve formě příspěvků z výnosů prodeje léků 

farmaceutického průmyslu systémům 

veřejného zdraví; požaduje transparentnost 

výdajů na výzkum a vývoj; 

19. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum a vývoj zaměřený na potřeby 

pacientů vytvořením veřejného fondu EU 

pro financování výzkumu a vývoje, který 

se bude orientovat na nenaplněné léčebné 

potřeby, zejména v oblasti vzácných a 

pediatrických onemocnění; požaduje větší 

transparentnost, pokud jde o výdaje na 

výzkum a vývoj; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  396 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum a vývoj zaměřený na potřeby 

pacientů a zároveň posilovala sociální 

odpovědnost ve farmaceutickém odvětví 

vytvořením veřejné platformy EU pro 

výzkum a vývoj, která by byla financována 

ve formě příspěvků z výnosů prodeje léků 

farmaceutického průmyslu systémům 

veřejného zdraví; požaduje 

transparentnost výdajů na výzkum a 

vývoj; 

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

podporovaly výzkum a vývoj zaměřený na 

nenaplněné potřeby pacientů, jako je 

výzkum nových antimikrobiálních látek, 

aby efektivním způsobem koordinovaly 

veřejné zdroje určené k financování 

výzkumu v oblasti zdravotní péče a aby 

vytvořením evropské platformy pro 

výzkum a vývoj posilovaly sociální 

odpovědnost ve farmaceutickém odvětví; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  397 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum a vývoj zaměřený na potřeby 

pacientů a zároveň posilovala sociální 

odpovědnost ve farmaceutickém odvětví 

vytvořením veřejné platformy EU pro 

výzkum a vývoj, která by byla financována 

ve formě příspěvků z výnosů prodeje léků 

farmaceutického průmyslu systémům 

veřejného zdraví; požaduje transparentnost 

výdajů na výzkum a vývoj; 

19. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum a vývoj, který se bude řídit 

vnitrostátními požadavky v oblasti 

zdravotní péče a potřebami pacientů, a 

zároveň posilovala sociální odpovědnost ve 

farmaceutickém odvětví vytvořením 

veřejné platformy EU pro výzkum a vývoj, 

která by byla financována ve formě 

příspěvků z výnosů prodeje léků 

farmaceutického průmyslu systémům 

veřejného zdraví; požaduje maximální 

transparentnost výdajů na výzkum a vývoj 

při zohlednění oprávněných vědeckých, 

veřejných i soukromých zájmů 

příslušných zúčastněných subjektů; 

Or. nl 
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Pozměňovací návrh  398 

Tibor Szanyi 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum a vývoj zaměřený na potřeby 

pacientů a zároveň posilovala sociální 

odpovědnost ve farmaceutickém odvětví 

vytvořením veřejné platformy EU pro 

výzkum a vývoj, která by byla financována 

ve formě příspěvků z výnosů prodeje léků 

farmaceutického průmyslu systémům 

veřejného zdraví; požaduje transparentnost 

výdajů na výzkum a vývoj; 

19. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum a vývoj zaměřený na potřeby 

pacientů a veřejného zdraví a zároveň 

posilovala sociální odpovědnost ve 

farmaceutickém odvětví vytvořením 

veřejné platformy EU pro výzkum a vývoj, 

která by byla financována ve formě 

příspěvků z výnosů prodeje léků 

farmaceutického průmyslu systémům 

veřejného zdraví; požaduje transparentnost 

výdajů na výzkum a vývoj; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  399 

Nessa Childers 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum a vývoj zaměřený na potřeby 

pacientů a zároveň posilovala sociální 

odpovědnost ve farmaceutickém odvětví 

vytvořením veřejné platformy EU pro 

výzkum a vývoj, která by byla financována 

ve formě příspěvků z výnosů prodeje léků 

farmaceutického průmyslu systémům 

veřejného zdraví; požaduje transparentnost 

výdajů na výzkum a vývoj; 

19. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum a vývoj zaměřený na potřeby 

pacientů a veřejného zdraví a zároveň 

posilovala sociální odpovědnost ve 

farmaceutickém odvětví vytvořením 

veřejné platformy EU pro výzkum a vývoj, 

která by byla financována ve formě 

příspěvků z výnosů prodeje léků 

farmaceutického průmyslu systémům 

veřejného zdraví; požaduje naprostou 

transparentnost výdajů na výzkum a vývoj; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  400 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum a vývoj zaměřený na potřeby 

pacientů a zároveň posilovala sociální 

odpovědnost ve farmaceutickém odvětví 

vytvořením veřejné platformy EU pro 

výzkum a vývoj, která by byla financována 

ve formě příspěvků z výnosů prodeje léků 

farmaceutického průmyslu systémům 

veřejného zdraví; požaduje transparentnost 

výdajů na výzkum a vývoj; 

19. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum a vývoj zaměřený na potřeby 

pacientů a zároveň posilovala sociální 

odpovědnost ve farmaceutickém odvětví 

vytvořením veřejné platformy EU pro 

výzkum a vývoj, která by byla financována 

ve formě příspěvků z výnosů prodeje léků 

farmaceutického průmyslu systémům 

veřejného zdraví; požaduje naprostou 

transparentnost výdajů na výzkum a vývoj; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  401 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum a vývoj zaměřený na potřeby 

pacientů a zároveň posilovala sociální 

odpovědnost ve farmaceutickém odvětví 

vytvořením veřejné platformy EU pro 

výzkum a vývoj, která by byla financována 

ve formě příspěvků z výnosů prodeje léků 

farmaceutického průmyslu systémům 

veřejného zdraví; požaduje transparentnost 

výdajů na výzkum a vývoj; 

19. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum a vývoj zaměřený na potřeby 

veřejného zdraví a zároveň posilovala 

sociální odpovědnost ve farmaceutickém 

odvětví vytvořením veřejné platformy EU 

pro výzkum a vývoj, která by byla 

financována ve formě příspěvků z výnosů 

prodeje léků farmaceutického průmyslu 

systémům veřejného zdraví; požaduje 

transparentnost výdajů na výzkum a vývoj; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  402 

Kateřina Konečná, Biljana Borzan 
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Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. vyzývá Evropskou komisi, aby 

podporovala iniciativu Evropské agentury 

pro léčivé přípravky (EMA) týkající se 

bezpečného používání adaptivních 

způsobů léčby v oblastech, kde je to 

považováno za vhodné, aby v případě léků 

řešících nenaplněné léčebné potřeby 

zkrátila dobu, než začnou být uváděny na 

trh, a aby zajistila, že registrace léčivých 

přípravků budou schvalovány tak, aby 

nebyla ohrožena bezpečnost pacientů, a 

pouze za předpokladu, že ve vztahu k 

určité vymezené populaci pacientů 

vychází poměr přínosů a rizik jako 

kladný; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  403 

José Inácio Faria 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. upozorňuje na hrozbu rostoucí 

rezistence vůči antimikrobiálním látkám; 

vyzývá Komisi, aby předložila opatření na 

podporu výzkumu a vývoje ve veřejném i 

soukromém sektoru a aby vytvořila 

obchodní možnosti, které budou 

stimulovat vývoj antibiotik poslední 

záchrany a jejich uvádění na trh s cílem 

bojovat proti chybějícím inovacím v této 

oblasti; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  404 

Elena Gentile, Massimo Paolucci 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. vyzývá Komisi, aby podporovala 

iniciativy, jejichž cílem je orientovat 

výzkum ve veřejném i soukromém sektoru 

na výrobu inovativních léků pro léčbu 

dětských onemocnění; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  405 

Elena Gentile, Massimo Paolucci 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19b. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum ve veřejném i soukromém sektoru, 

který se zaměřuje na výzkum léčivých 

přípravků pro pacientky, aby napravovala 

nerovnost žen a mužů v oblasti výzkumu a 

vývoje a aby umožnila spravedlivější 

přístup k lékům ve prospěch občanů; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  406 

Frédérique Ries, Gesine Meissner, Lieve Wierinck 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. žádá Komisi, aby provedla analýzu 

celkového dopadu práv duševního 

vlastnictví na podporu inovací, zejména 

20. bere na vědomí závěry Rady ze dne 

17. června 2016, v nichž je Komise 

vybízena k tomu, aby na základě faktů a 
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dopadu dodatkových ochranných 

osvědčení, exkluzivity údajů nebo 

exkluzivity na trhu na 

konkurenceschopnost a kvalitu inovací, a 

aby stanovila přísná omezení těchto 

postupů; 

průkazných údajů provedla analýzu 

celkového dopadu práv duševního 

vlastnictví na podporu inovací, zejména 

dopadu dodatkových ochranných 

osvědčení, exkluzivity údajů nebo 

exkluzivity na trhu na 

konkurenceschopnost a kvalitu inovací, a 

aby v případech, kdy je to nezbytné, tyto 

postupy regulovala; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  407 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. žádá Komisi, aby provedla analýzu 

celkového dopadu práv duševního 

vlastnictví na podporu inovací, zejména 

dopadu dodatkových ochranných 

osvědčení, exkluzivity údajů nebo 

exkluzivity na trhu na 

konkurenceschopnost a kvalitu inovací, a 

aby stanovila přísná omezení těchto 

postupů; 

20. žádá Komisi, aby provedla analýzu 

celkového dopadu práv duševního 

vlastnictví na podporu inovací, o kterou ji 

ve svých závěrech ze dne 17. června 2016 

žádá i Rada, zejména dopadu dodatkových 

ochranných osvědčení, exkluzivity údajů 

nebo exkluzivity na trhu na 

konkurenceschopnost a kvalitu inovací, a 

aby stanovila přísná omezení těchto 

postupů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  408 

Nessa Childers 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. žádá Komisi, aby provedla analýzu 

celkového dopadu práv duševního 

vlastnictví na podporu inovací, zejména 

dopadu dodatkových ochranných 

20. žádá Komisi, aby provedla analýzu 

celkového dopadu práv duševního 

vlastnictví na podporu inovací 

odpovídajících potřebám, na dostupnost a 
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osvědčení, exkluzivity údajů nebo 

exkluzivity na trhu na 

konkurenceschopnost a kvalitu inovací, a 

aby stanovila přísná omezení těchto 

postupů; 

souměřitelně lepší léčebné výsledky, 

zejména dopadu dodatkových ochranných 

osvědčení, exkluzivity údajů a exkluzivity 

na trhu na konkurenceschopnost a kvalitu 

inovací, a aby v souladu s výsledky této 

analýzy upravila právní předpisy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  409 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. žádá Komisi, aby provedla analýzu 

celkového dopadu práv duševního 

vlastnictví na podporu inovací, zejména 

dopadu dodatkových ochranných 

osvědčení, exkluzivity údajů nebo 

exkluzivity na trhu na 

konkurenceschopnost a kvalitu inovací, a 

aby stanovila přísná omezení těchto 

postupů; 

20. žádá Komisi, aby na základě 

hloubkové, objektivní a nestranné studie 
provedla analýzu celkového dopadu práv 

duševního vlastnictví na podporu inovací a 

přístupnost pacientům, zejména dopadu 

dodatkových ochranných osvědčení, 

exkluzivity údajů nebo exkluzivity na trhu 

na konkurenceschopnost a kvalitu inovací, 

a aby stanovila přísná omezení těchto 

postupů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  410 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. žádá Komisi, aby provedla analýzu 

celkového dopadu práv duševního 

vlastnictví na podporu inovací, zejména 

dopadu dodatkových ochranných 

osvědčení, exkluzivity údajů nebo 

exkluzivity na trhu na 

konkurenceschopnost a kvalitu inovací, a 

20. žádá Komisi, aby provedla analýzu 

celkového dopadu práv duševního 

vlastnictví na podporu inovací a 

přístupnost léčiv pro pacienty, zejména 

dopadu dodatkových ochranných 

osvědčení, exkluzivity údajů nebo 

exkluzivity na trhu na 
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aby stanovila přísná omezení těchto 

postupů; 

konkurenceschopnost a kvalitu inovací, a 

aby stanovila přísná omezení těchto 

postupů; 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  411 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. žádá Komisi, aby provedla analýzu 

celkového dopadu práv duševního 

vlastnictví na podporu inovací, zejména 

dopadu dodatkových ochranných 

osvědčení, exkluzivity údajů nebo 

exkluzivity na trhu na 

konkurenceschopnost a kvalitu inovací, a 

aby stanovila přísná omezení těchto 

postupů; 

20. žádá Komisi, aby provedla analýzu 

celkového dopadu práv duševního 

vlastnictví na podporu inovací se zvláštním 

ohledem na jejich kvalitu, zejména dopadu 

dodatkových ochranných osvědčení, 

exkluzivity údajů nebo exkluzivity na trhu 

na konkurenceschopnost a kvalitu inovací, 

a rovněž dopadu na přístupnost léčiv; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  412 

Christofer Fjellner 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. žádá Komisi, aby provedla analýzu 

celkového dopadu práv duševního 

vlastnictví na podporu inovací, zejména 

dopadu dodatkových ochranných 

osvědčení, exkluzivity údajů nebo 

exkluzivity na trhu na 

konkurenceschopnost a kvalitu inovací, a 

aby stanovila přísná omezení těchto 

postupů; 

20. žádá Komisi, aby provedla analýzu, 

která určí nejlepší způsob podpory 
inovací, a zejména dopad dodatkových 

ochranných osvědčení, exkluzivity údajů 

nebo exkluzivity na trhu na 

konkurenceschopnost a kvalitu inovací; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  413 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. žádá Komisi, aby provedla analýzu 

celkového dopadu práv duševního 

vlastnictví na podporu inovací, zejména 

dopadu dodatkových ochranných 

osvědčení, exkluzivity údajů nebo 

exkluzivity na trhu na 

konkurenceschopnost a kvalitu inovací, a 

aby stanovila přísná omezení těchto 

postupů; 

20. žádá Komisi, aby provedla analýzu 

celkového dopadu práv duševního 

vlastnictví na podporu inovací a na 

přístupnost pro pacienty, zejména dopadu 

dodatkových ochranných osvědčení, 

exkluzivity údajů nebo exkluzivity na trhu 

na konkurenceschopnost a kvalitu inovací, 

a aby stanovila přísná omezení těchto 

postupů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  414 

Biljana Borzan 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. žádá Komisi, aby provedla analýzu 

celkového dopadu práv duševního 

vlastnictví na podporu inovací, zejména 

dopadu dodatkových ochranných 

osvědčení, exkluzivity údajů nebo 

exkluzivity na trhu na 

konkurenceschopnost a kvalitu inovací, a 

aby stanovila přísná omezení těchto 

postupů; 

20. žádá Komisi, aby provedla analýzu 

celkového dopadu práv duševního 

vlastnictví na podporu inovací a na 

přístupnost pro pacienty, zejména dopadu 

dodatkových ochranných osvědčení, 

exkluzivity údajů nebo exkluzivity na trhu 

na konkurenceschopnost a kvalitu inovací, 

a aby stanovila přísná omezení těchto 

postupů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  415 

Margrete Auken 
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Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. žádá Komisi, aby provedla analýzu 

celkového dopadu práv duševního 

vlastnictví na podporu inovací, zejména 

dopadu dodatkových ochranných 

osvědčení, exkluzivity údajů nebo 

exkluzivity na trhu na 

konkurenceschopnost a kvalitu inovací, a 

aby stanovila přísná omezení těchto 

postupů; 

20. žádá Komisi, aby provedla analýzu 

celkového dopadu práv duševního 

vlastnictví na zpožďování přístupu k 

inovacím, zejména dopadu dodatkových 

ochranných osvědčení, exkluzivity údajů 

nebo exkluzivity na trhu na 

konkurenceschopnost a kvalitu inovací, a 

aby stanovila přísná omezení těchto 

postupů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  416 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. žádá Komisi, aby provedla analýzu 

celkového dopadu práv duševního 

vlastnictví na podporu inovací, zejména 

dopadu dodatkových ochranných 

osvědčení, exkluzivity údajů nebo 

exkluzivity na trhu na 

konkurenceschopnost a kvalitu inovací, a 

aby stanovila přísná omezení těchto 

postupů; 

20. žádá Komisi, aby provedla 

nestrannou, fakticky podloženou a 

komplexní analýzu celkového dopadu práv 

duševního vlastnictví na podporu inovací, 

zejména dopadu dodatkových ochranných 

osvědčení, exkluzivity údajů nebo 

exkluzivity na trhu na 

konkurenceschopnost a kvalitu inovací; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  417 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. vybízí Komisi, aby co nejdříve a v 

úzké spolupráci s členskými státy 

připravila přehled stávajících 

legislativních nástrojů EU a souvisejících 

pobídek, které mají usnadnit investice do 

vývoje léčivých přípravků a udělování 

registrace léčivých přípravků držitelům 

registrace, a to v jejich uplatňované 

podobě v rámci EU: dodatková ochranná 

osvědčení (nařízení (ES) č. 469/2009), 

humánní léčivé přípravky (směrnice 

2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004), 

léčivé přípravky pro vzácná onemocnění 

(nařízení (ES) č. 141/2000) a léčivé 

přípravky pro pediatrické použití (nařízení 

(ES) č. 1901/2006); vybízí Komisi rovněž k 

tomu, aby připravila fakticky podloženou 

analýzu dopadu pobídek obsažených v 

těchto prováděných legislativních 

nástrojích EU na inovace, jakož i na 

dostupnost, zejména pokud jde o výpadky 

zásobování a zpožděné nebo 

nerealizované uvedení na trh, a na 

přístupnost léčivých přípravků, včetně 

finančně nákladných základních léčivých 

přípravků určených pro léčbu 

onemocnění, která představují velkou 

zátěž pro pacienty i systémy zdravotní 

péče, jakož i na dostupnost generických 

léčivých přípravků; vyzývá Komisi, aby v 

nadcházejících měsících připravila časový 

harmonogram a metodiku pro provedení 

analýzy uvedené v tomto bodě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  418 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. připomíná, že pro fungování 

výzkumu a vývoje v Evropě a pro 

poskytování kvalitních inovativních 

způsobů léčby je důležité zachování 

pobídek, a vybízí proto Komisi, aby 

neprováděla revizi pobídkových rámců, 

které přinesly zamýšlené výsledky, a 

prokázaly tak svou úspěšnost, jako je 

nařízení o léčivých přípravcích pro vzácná 

onemocnění, a vyzývá Komisi, aby v 

příslušných případech provedla analýzu 

dopadu pobídek, které vytváří legislativní 

rámec EU, na základě průkazných údajů 

a za použití objektivní, vyvážené a vědecky 

fundované metodiky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  419 

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

Heinz Florenz, Karin Kadenbach 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. vyzývá Komisi, aby přijala cílené 

opatření zprošťující výrobce pro účely 

vývozu povinností spojených s udělováním 

dodatkových ochranných osvědčení 

(SPC), které výrobcům generických a 

biologicky podobných léčivých přípravků 

se sídlem v EU umožní konkurovat za 

rovných podmínek výrobcům ze zemí 

mimo EU, a zamezila tak zadávání výroby 

třetím stranám a současně tak pomohla k 

udržení a tvorbě nových pracovních míst a 

růstu v EU; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  420 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. uznává, že pobídky, které 

předkládá nařízení o léčivých přípravcích 

pro pediatrické použití, se neosvědčily 

jako účinný způsob podnícení inovací v 

oblasti léčivých přípravků pro děti, 

zejména v oblasti onkologie a 

neonatologie; vyzývá Komisi, aby zjistila 

stávající překážky a navrhla opatření, 

která podpoří pokrok v této oblasti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  421 

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

Mussolini 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. vyzývá členské státy EU a 

farmaceutický průmysl ke zvýšení 

transparentnosti procesu stanovování cen 

a proplácení farmaceutických přípravků, 

včetně nákladů na výzkum a vývoj; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  422 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. vyzývá členské státy EU a 

farmaceutický průmysl ke zvýšení 

transparentnosti procesu stanovování cen 

a proplácení farmaceutických přípravků, 

včetně nákladů na výzkum a vývoj; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  423 

José Inácio Faria 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20b. uznává, že používání léčivých 

přípravků mimo rozsah rozhodnutí o 

registraci může být v případech, kdy chybí 

schválené alternativy, pro pacienty 

přínosné; se znepokojením konstatuje, že 

v důsledku toho, že bezpečnost a účinnost 

používání léčivých přípravků mimo rozsah 

rozhodnutí o registraci není v dostatečné 

míře prokazována na základě spolehlivých 

a průkazných údajů, že chybí 

informovaný souhlas o jejich použití a že 

je obtížnější monitorovat jejich nepříznivé 

účinky, jsou pacienti vystaveni větším 

rizikům; zdůrazňuje, že určitých dílčích 

skupin obyvatel, jako jsou děti a starší 

osoby, se tato praxe dotýká více než 

jiných; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  424 

José Inácio Faria 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 c (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20c. vyzývá Komisi, Evropskou 

agenturu pro léčivé přípravky (EMA) a 

členské státy, aby podpořily Pokyny pro 

správné používání léčivých přípravků 

mimo rozsah rozhodnutí o registraci a 

omezily tak riziko na straně pacientů, 

které je s touto klinickou praxí spojeno; 

vyzývá Komisi, aby provedla analýzu 

faktorů vedoucích k používání léčivých 

přípravků mimo rozsah rozhodnutí o 

registraci a aby navrhla opatření, která 

potřebu této klinické praxe zmírní tím, že 

budou podporovat zpřístupnění 

registrovaných indikací všem skupinám 

pacientů, například prostřednictvím 

vhodných pobídek, které budou motivovat 

ke stanovení nového účelu léčiva a k 

registraci nové indikace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  425 

José Inácio Faria 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20d. vyzývá Komisi, aby spolupracovala 

s Evropskou agenturou pro léčivé 

přípravky (EMA) a se zúčastněnými 

subjekty na zavedení kodexu pro podávání 

zpráv o nepříznivých účincích a 

výsledcích používání léčivých přípravků 

mimo rozsah rozhodnutí o registraci a na 

vytvoření registrů pacientů, aby bylo k 

dispozici větší množství údajů a zmírnila 

se rizika pro pacienty; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  426 

José Inácio Faria, Marian Harkin 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 e (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20e. uznává, že v oblasti léčivých 

přípravků pro vzácná onemocnění došlo 

díky pobídkám, které vytvořil stávající 

právní rámec pro léčivé přípravky pro 

vzácná onemocnění, k významnému 

rozvoji; poukazuje na to, že léčivé 

přípravky tohoto druhu se používají také 

mimo rozsah rozhodnutí o registraci či k 

jinému účelu nebo jsou registrovány pro 

další indikace, což umožňuje zvyšování 

objemu jejich prodeje a zisků; vyzývá 

Komisi, aby se těmito jevy zabývala a 

sledovala objemy prodeje těchto léčivých 

přípravků s cílem zajistit vyvážené pobídky 

bez toho, aby došlo k utlumení inovací v 

této oblasti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  427 

José Inácio Faria 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 f (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20f. konstatuje, že změna určení 

existujících léků pro nové indikace může 

být provázena zvýšením ceny; žádá 

Komisi, aby shromažďovala a analyzovala 

údaje o zvyšování cen léků, k němuž 

dochází v případě změny jejich určení, a 

aby Evropskému parlamentu a Radě 

podala zprávu o vyváženosti a 

přiměřenosti pobídek motivujících výrobce 

k investicím do změny určení léků; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  428 

José Inácio Faria 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 g (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20g . uznává, že je třeba zajistit setrvalé 

dodávky léčiv, která mají prokázanou 

přidanou hodnotu pro pacienty a systémy 

zdravotní péče; vyzývá Komisi, aby 

monitorovala stahování starších léčiv z 

trhu, k němuž dochází z obchodních 

důvodů, včetně provedení jejich opětovné 

registrace pro novou indikaci za mnohem 

vyšší cenu, a aby popřípadě navrhla 

příslušná opatření; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  429 

Christofer Fjellner 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vyzývá Komisi, aby podporovala 

veřejně přístupná data v soukromém 

výzkumu, zejména tehdy, pokud je 

financován z veřejných prostředků, a 

stanovila podmínky, jako je cenová 

dostupnost a nevýhradní povaha licencí 

nebo spoluvlastnictví práv duševního 

vlastnictví u projektů, které jsou 

financovány z veřejných grantů EU, jako 

je např. Horizont 2020; 

21. vyzývá Komisi, aby v případě, že 

došlo k financování z veřejných 

prostředků, podporovala veřejně přístupná 

data; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  430 

Nessa Childers 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vyzývá Komisi, aby podporovala 

veřejně přístupná data v soukromém 

výzkumu, zejména tehdy, pokud je 

financován z veřejných prostředků, a 

stanovila podmínky, jako je cenová 

dostupnost a nevýhradní povaha licencí 

nebo spoluvlastnictví práv duševního 

vlastnictví u projektů, které jsou 

financovány z veřejných grantů EU, jako je 

např. Horizont 2020; 

21. vyzývá Komisi, aby podporovala 

veřejně přístupná data v soukromém 

výzkumu, zejména tehdy, pokud je 

financován z veřejných prostředků, a 

vyžadovala stanovení podmínek, které 

zajistí, aby investice do biomedicínského 

výzkumu měly přínos pro veřejné zdraví, 

jako je cenová dostupnost a nevýhradní 

povaha licencí nebo spoluvlastnictví práv 

duševního vlastnictví u projektů, které jsou 

financovány z veřejných grantů EU, jako je 

např. Horizont 2020; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  431 

Frédérique Ries, Gesine Meissner, Lieve Wierinck 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vyzývá Komisi, aby podporovala 

veřejně přístupná data v soukromém 

výzkumu, zejména tehdy, pokud je 

financován z veřejných prostředků, a 

stanovila podmínky, jako je cenová 

dostupnost a nevýhradní povaha licencí 

nebo spoluvlastnictví práv duševního 

vlastnictví u projektů, které jsou 

financovány z veřejných grantů EU, jako je 

např. Horizont 2020; 

21. vyzývá Komisi, aby všude tam, kde 

je významný podíl financování z veřejných 

prostředků, v rámci možností co nejvíce 
podporovala veřejně přístupná data a 

podporovala podmínky, jako je cenová 

dostupnost a nevýhradní povaha licencí 

nebo spoluvlastnictví práv duševního 

vlastnictví u projektů, které jsou 

financovány z veřejných grantů EU, jako je 

např. Horizont 2020; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  432 

Margrete Auken 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vyzývá Komisi, aby podporovala 

veřejně přístupná data v soukromém 

výzkumu, zejména tehdy, pokud je 

financován z veřejných prostředků, a 

stanovila podmínky, jako je cenová 

dostupnost a nevýhradní povaha licencí 

nebo spoluvlastnictví práv duševního 

vlastnictví u projektů, které jsou 

financovány z veřejných grantů EU, jako je 

např. Horizont 2020; 

21. vyzývá Komisi, aby podporovala 

veřejně přístupná data ve výzkumu v 

oblasti veřejného zdraví a stanovila 

podmínky, jako je cenová dostupnost a 

nevýhradní povaha licencí nebo 

spoluvlastnictví práv duševního vlastnictví 

u projektů, které jsou financovány z 

veřejných grantů EU, jako je např. 

Horizont 2020 a iniciativa pro inovativní 

léčiva (ILL); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  433 

Krzysztof Hetman 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vyzývá Komisi, aby podporovala 

veřejně přístupná data v soukromém 

výzkumu, zejména tehdy, pokud je 

financován z veřejných prostředků, a 

stanovila podmínky, jako je cenová 

dostupnost a nevýhradní povaha licencí 

nebo spoluvlastnictví práv duševního 

vlastnictví u projektů, které jsou 

financovány z veřejných grantů EU, jako je 

např. Horizont 2020; 

21. vyzývá Komisi, aby podporovala 

veřejně přístupná data v soukromém 

výzkumu, pokud je financován z veřejných 

prostředků, a stanovila podmínky, jako je 

cenová dostupnost a nevýhradní povaha 

licencí nebo spoluvlastnictví práv 

duševního vlastnictví u projektů, které jsou 

financovány z veřejných grantů EU, jako je 

např. Horizont 2020; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  434 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 
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Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 

přijala strategický plán zaměřený na 

prevenci šíření viru hepatitidy typu C a 

aby epidemii této hepatitidy zabránila 

použitím nových i starých léčivých 

přípravků, které by měly být podávány 

všem pacientům, u nichž byla 

diagnostikována hepatická fibróza 

způsobená virem hepatitidy typu C, a to 

přinejmenším od fáze F2, kdy lze fibrózní 

poškození tkáně považovat za významnou, 

až do fáze F3, kdy dochází k závažnému 

skleróznímu poškození tkáně, a fáze F4, 

kdy je pacient diagnostikován jako 

cirhotik nebo precirhotik; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  435 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. zdůrazňuje, že jak veřejné, tak 

soukromé investice jsou nezbytným 

předpokladem výzkumu a vývoje 

inovativních léčivých přípravků; 

poznamenává, že v případech, kdy se na 

vývoji určitých inovativních léčivých 

přípravků významným způsobem podílely 

veřejné investice, by měl být spravedlivý 

díl výnosů z investic do těchto přípravků 

použit přednostně na další inovativní 

výzkum v zájmu veřejného zdraví, 

například na základě dohod o sdílení 

výnosů v průběhu fáze výzkumu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  436 

Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. žádá, aby rámcové podmínky 

politiky v oblastech výzkumu a lékařské 

péče byly stanoveny takovým způsobem, 

aby podporovaly inovace, zaměřené 

především na boj proti rakovině a dalším 

onemocněním, která dosud nelze 

uspokojivým způsobem léčit; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  437 

Margrete Auken 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. vyzývá Komisi, aby v rámci účasti v 

partnerství na podporu bilaterálního 

obchodu a investic dbala na to, aby tyto 

dohody neobsahovaly ustanovení 

odporující závazkům členských států 

týkajícím se uplatňování práva na zdraví;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  438 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 

regulační rámec léčivých přípravků pro 

vzácná onemocnění, jasně definovala 

pojem nenaplněných léčebných potřeb, 

vyhodnotila dopad pobídek pro vývoj 

účinných, bezpečných a cenově 

dostupných léků v porovnání s nejlepší 

dostupnou alternativou a podporovala 

evropský rejstřík vzácných onemocnění a 

referenční střediska; 

22. vyzývá Komisi, aby 

zracionalizovala provádění stávajícího 

regulačního rámce léčivých přípravků pro 

vzácná onemocnění a aby v případech, 

kdy je to nezbytné, tento rámec 
přezkoumala s cílem zajistit na jedné 

straně vývoj léčivých přípravků pro 

vzácná onemocnění a na straně druhé 

správné uplatňování stávajících pravidel a 

pobídek, aby jasně definovala pojem 

nenaplněných léčebných potřeb, 

vyhodnotila dopad pobídek pro vývoj 

účinných, bezpečných a cenově 

dostupných léků v porovnání s nejlepší 

dostupnou alternativou a podporovala 

evropský rejstřík vzácných onemocnění a 

referenční střediska; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  439 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 

regulační rámec léčivých přípravků pro 

vzácná onemocnění, jasně definovala 

pojem nenaplněných léčebných potřeb, 

vyhodnotila dopad pobídek pro vývoj 

účinných, bezpečných a cenově 

dostupných léků v porovnání s nejlepší 

dostupnou alternativou a podporovala 

evropský rejstřík vzácných onemocnění a 

referenční střediska; 

22. vyzývá Komisi, aby provedla 

analýzu regulačního rámce léčivých 

přípravků pro vzácná onemocnění a 

následně rozhodla, zda je třeba provést 

jeho přezkum, a aby podporovala evropský 

rejstřík vzácných onemocnění a referenční 

střediska; 

Or. de 
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Pozměňovací návrh  440 

Christel Schaldemose 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 

regulační rámec léčivých přípravků pro 

vzácná onemocnění, jasně definovala 

pojem nenaplněných léčebných potřeb, 

vyhodnotila dopad pobídek pro vývoj 

účinných, bezpečných a cenově 

dostupných léků v porovnání s nejlepší 

dostupnou alternativou a podporovala 

evropský rejstřík vzácných onemocnění a 

referenční střediska; 

22. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 

regulační rámec léčivých přípravků pro 

vzácná onemocnění, jasně definovala 

pojem nenaplněných léčebných potřeb, 

lépe stanovila úroveň nejnovějšího vývoje, 
vyhodnotila dopad pobídek pro vývoj 

účinných, bezpečných a cenově 

dostupných léků v porovnání s nejlepší 

dostupnou alternativou, podporovala 

evropský rejstřík vzácných onemocnění a 

referenční střediska a zajistila správné 

provádění právních předpisů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  441 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 

regulační rámec léčivých přípravků pro 

vzácná onemocnění, jasně definovala 

pojem nenaplněných léčebných potřeb, 

vyhodnotila dopad pobídek pro vývoj 

účinných, bezpečných a cenově 

dostupných léků v porovnání s nejlepší 

dostupnou alternativou a podporovala 

evropský rejstřík vzácných onemocnění a 

referenční střediska; 

22. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 

regulační rámec léčivých přípravků pro 

vzácná onemocnění, jasně definovala 

pojem nenaplněných léčebných potřeb, 

vyhodnotila dopad pobídek pro vývoj 

účinných, bezpečných a cenově 

dostupných léků v porovnání s nejlepší 

dostupnou alternativou a podporovala 

zásadu současného zavádění léčivých 

přípravků pro vzácná onemocnění ve 

všech členských státech i evropský rejstřík 

vzácných onemocnění a referenční 

střediska; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  442 

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

Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 

regulační rámec léčivých přípravků pro 

vzácná onemocnění, jasně definovala 

pojem nenaplněných léčebných potřeb, 

vyhodnotila dopad pobídek pro vývoj 

účinných, bezpečných a cenově 

dostupných léků v porovnání s nejlepší 

dostupnou alternativou a podporovala 

evropský rejstřík vzácných onemocnění a 

referenční střediska; 

22. vyzývá Komisi, aby aktualizovala 

regulační rámec léčivých přípravků pro 

vzácná onemocnění, vydala pokyny 

týkající se prioritních nenaplněných 

léčebných potřeb, přezkoumala stávající 

režimy pobídek, které mají usnadňovat 

vývoj účinných, bezpečných a cenově 

dostupných léků pro vzácná onemocnění, 

včetně vzácných druhů rakoviny, v 

porovnání s nejlepší dostupnou 

alternativou a podporovala evropský 

rejstřík vzácných onemocnění a referenční 

střediska; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  443 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 

regulační rámec léčivých přípravků pro 

vzácná onemocnění, jasně definovala 

pojem nenaplněných léčebných potřeb, 

vyhodnotila dopad pobídek pro vývoj 

účinných, bezpečných a cenově 

dostupných léků v porovnání s nejlepší 

dostupnou alternativou a podporovala 

evropský rejstřík vzácných onemocnění a 

referenční střediska; 

22. vyzývá Komisi, aby aktualizovala 

regulační rámec léčivých přípravků pro 

vzácná onemocnění, vydala pokyny 

týkající se prioritních nenaplněných 

léčebných potřeb, přezkoumala stávající 

režimy pobídek, které mají usnadňovat 

vývoj účinných, bezpečných a cenově 

dostupných léků pro vzácná onemocnění, 

včetně vzácných druhů rakoviny, v 

porovnání s nejlepší dostupnou 

alternativou a podporovala evropský 

rejstřík vzácných onemocnění a referenční 
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střediska; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  444 

Nessa Childers 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 

regulační rámec léčivých přípravků pro 

vzácná onemocnění, jasně definovala 

pojem nenaplněných léčebných potřeb, 

vyhodnotila dopad pobídek pro vývoj 

účinných, bezpečných a cenově 

dostupných léků v porovnání s nejlepší 

dostupnou alternativou a podporovala 

evropský rejstřík vzácných onemocnění a 

referenční střediska; 

22. vyzývá Komisi, aby provedla úplný 

a komplexní přezkum regulačního rámce 
léčivých přípravků pro vzácná 

onemocnění, jasně definovala pojem 

nenaplněných léčebných potřeb, 

vyhodnotila dopad pobídek pro vývoj 

účinných, bezpečných a cenově 

dostupných léků v porovnání s nejlepší 

dostupnou alternativou a podporovala 

evropský rejstřík vzácných onemocnění a 

referenční střediska; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  445 

Aldo Patriciello 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 

regulační rámec léčivých přípravků pro 

vzácná onemocnění, jasně definovala 

pojem nenaplněných léčebných potřeb, 

vyhodnotila dopad pobídek pro vývoj 

účinných, bezpečných a cenově 

dostupných léků v porovnání s nejlepší 

dostupnou alternativou a podporovala 

evropský rejstřík vzácných onemocnění a 

referenční střediska; 

22. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 

regulační rámec léčivých přípravků pro 

vzácná onemocnění, jasně definovala 

pojem nenaplněných léčebných potřeb, 

vyhodnotila dopad pobídek pro vývoj 

účinných, bezpečných a cenově 

dostupných léků v porovnání s nejlepší 

dostupnou alternativou a aby přednostně 

vypracovala nový návrh evropského 

rejstříku vzácných onemocnění a 

referenční střediska; 



 

PE592.302v01-00 68/145 AM\1107398CS.docx 

CS 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  446 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 

regulační rámec léčivých přípravků pro 

vzácná onemocnění, jasně definovala 

pojem nenaplněných léčebných potřeb, 

vyhodnotila dopad pobídek pro vývoj 

účinných, bezpečných a cenově 

dostupných léků v porovnání s nejlepší 

dostupnou alternativou a podporovala 

evropský rejstřík vzácných onemocnění a 

referenční střediska; 

22. vyzývá Komisi, aby zhodnotila 

regulační rámec léčivých přípravků pro 

vzácná onemocnění, jasně definovala 

pojem nenaplněných léčebných potřeb, 

vyhodnotila dopad pobídek pro vývoj 

účinných, bezpečných a cenově 

dostupných léků v porovnání s nejlepší 

dostupnou alternativou a podporovala 

evropský rejstřík vzácných onemocnění a 

referenční střediska; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  447 

Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 

regulační rámec léčivých přípravků pro 

vzácná onemocnění, jasně definovala 

pojem nenaplněných léčebných potřeb, 

vyhodnotila dopad pobídek pro vývoj 

účinných, bezpečných a cenově 

dostupných léků v porovnání s nejlepší 

dostupnou alternativou a podporovala 

evropský rejstřík vzácných onemocnění a 

referenční střediska; 

22. podtrhuje úspěch nařízení (ES) č. 

141/2000 o léčivých přípravcích pro 

vzácná onemocnění, které umožnilo uvést 

na trh řadu inovativních přípravků pro 

pacienty s nesprávnou diagnózou či 

pacienty, pro které neexistoval žádný 

způsob léčby; vyzývá Komisi, aby 
podporovala evropský rejstřík vzácných 

onemocnění a referenční střediska; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  448 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zřídily evropské rejstříky vzácných 

onemocnění, vnitrostátní referenční 

střediska, kde budou působit odborníci, 

mimo jiné lékaři, kteří budou předepisovat 

léky, a monitorovací střediska, která zlepší 

stav údajů; aby kladly důraz na 

transparentnost stanovování cen a 

proplácení léků, zlepšení postupu 

udělování registrací na základě nejlepších 

získaných údajů a transparentnost údajů 

používaných ve studiích a údajů o 

nákladech, zvláště jedná-li se o 

financování z veřejných prostředků, a po 

uvedení přípravků na trh jejich následné 

monitorování prováděné formou 

kvalitních studií sledujících bezpečnost a 

optimální přínos pro pacienty; a aby 

prosadily úpravu definice nenaplněných 

léčebných potřeb, definice toho, co 

znamená, že neexistuje „žádný uspokojivý 

způsob léčby“, a co jsou „výhody oproti 

stávajícím alternativám“, a kritéria pro 

měření účinnosti léčby vzácných 

onemocnění; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  449 

Glenis Willmott 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. vyzývá Komisi, aby bezodkladně 

zahájila práci na přípravě zprávy, kterou 

má podat na základě článku 50 nařízení o 
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léčivých přípravcích pro pediatrické 

použití, a aby provedla takovou úpravu 

právních předpisů, aby bylo možné řešit 

nedostatek inovací v oblasti léčby dětských 

onkologických onemocnění, a revidovala 

za tímto účelem kritéria prominutí týkající 

se plánu pediatrického výzkumu (PIP) a 

zajistila, aby plány pediatrického výzkumu 

byly realizovány již v rané fázi vývoje 

léku, tak aby děti nemusely na 

zpřístupnění nových inovativních 

léčebných postupů čekat déle, než je 

nezbytné; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  450 

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

Kadenbach 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. vyzývá Komisi, aby provedla 

analýzu vhodnosti legislativního rámce 

pro současnou situaci charakterizovanou 

souběžným vývozem a zpětným vývozem 

léčivých přípravků, a zdůrazňuje, že je 

třeba najít rovnováhu mezi ohledy na 

veřejné zdraví a hospodářskými zřeteli; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  451 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. vyzývá Komisi k dalším opatřením 

na podporu vývoje léčivých přípravků pro 
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moderní terapii (ATMP) a jejich 

zpřístupňování pacientům se zvláštním 

zřetelem k chybějící harmonizaci 

podmínek, které členské státy stanoví pro 

uplatňování tzv. nemocniční výjimky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  452 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. podtrhuje význam jasného 

prokázání přidané hodnoty výzkumu a 

inovací pro registrování tzv. léčivých 

přípravků pro vzácná onemocnění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  453 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. vyzývá Komisi, aby jasně vymezila 

pojem nenaplněných léčebných potřeb; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  454 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22b. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 

klinický a socioekonomický dopad 

pobídek k výzkumu méně zkoumaných 

oblastí, jako jsou vzácná onemocnění, 

pediatrické léčivé přípravky a moderní 

terapie; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  455 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyzývá Komisi, aby zajistila 

bezpečnost a účinnost při všech zkrácených 

schvalovacích postupech a zavedla 

podmíněné schvalování na základě 

účinnosti; 

23. vyzývá Komisi, aby zachovala v 

platnosti a v případě potřeby stanovila 

přísná pravidla pro zajištění bezpečnosti a 

účinnosti při všech zkrácených 

schvalovacích postupech a zajistila, že 

takové schvalování bude možné jen za 

výjimečných okolností, kdy byla 

konstatována zjevná nenaplněná léčebná 

potřeba; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  456 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyzývá Komisi, aby zajistila 

bezpečnost a účinnost při všech 

zkrácených schvalovacích postupech a 

zavedla podmíněné schvalování na 

základě účinnosti; 

23. vyzývá Komisi, aby v případech 

nenaplněných léčebných potřeb 

podporovala zkrácené schvalovací postupy 

a zavedla transparentní procesy pro 

monitorování bezpečnosti a účinnosti, 
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spojené s konkrétní odpovědností; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  457 

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

Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyzývá Komisi, aby zajistila 

bezpečnost a účinnost při všech 

zkrácených schvalovacích postupech a 

zavedla podmíněné schvalování na 

základě účinnosti; 

23. vyzývá Komisi, aby v případech 

nenaplněných léčebných potřeb 

podporovala zkrácené schvalovací postupy 

a zavedla transparentní procesy pro 

monitorování bezpečnosti a účinnosti, 

spojené s konkrétní odpovědností; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  458 

Karl-Heinz Florenz 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyzývá Komisi, aby zajistila 

bezpečnost a účinnost při všech 

zkrácených schvalovacích postupech a 

zavedla podmíněné schvalování na 

základě účinnosti; 

23. vyzývá Komisi, aby zajistila 

důkladné posouzení kvality, bezpečnosti a 

účinnosti všech zkrácených schvalovacích 

postupů a zavedla systematické sledování 

podmínek a sankce za jejich 

nedodržování; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  459 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 
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Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyzývá Komisi, aby zajistila 

bezpečnost a účinnost při všech zkrácených 

schvalovacích postupech a zavedla 

podmíněné schvalování na základě 

účinnosti; 

23. vyzývá Komisi, aby zajistila 

bezpečnost a účinnost při všech zkrácených 

schvalovacích postupech a zaručila, že 

stávající režimy zrychlené registrace se 

budou vztahovat pouze na omezený okruh 

léčivých přípravků týkajících se 

„nenaplněných léčebných potřeb“ a pouze 

na případy, kdy není dostupná žádná 

alternativa; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  460 

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

Yana Toom 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyzývá Komisi, aby zajistila 

bezpečnost a účinnost při všech zkrácených 

schvalovacích postupech a zavedla 

podmíněné schvalování na základě 

účinnosti; 

23. vyzývá Komisi, aby zajistila 

bezpečnost a účinnost při všech zkrácených 

schvalovacích postupech a zajistila, že 

takové schvalování bude přípustné jen za 

výjimečných okolností, kdy byla 

konstatována zjevná nenaplněná léčebná 

potřeba; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  461 

Margrete Auken 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyzývá Komisi, aby zajistila 23. vyzývá Komisi, aby zkrácené 
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bezpečnost a účinnost při všech 

zkrácených schvalovacích postupech a 

zavedla podmíněné schvalování na základě 

účinnosti; 

schvalování povolila pouze ve 

výjimečných a řádně odůvodněných 

naléhavých případech, zajistila bezpečnost 

a účinnost při všech postupech a zavedla 

podmíněné schvalování na základě 

účinnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  462 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyzývá Komisi, aby zajistila 

bezpečnost a účinnost při všech zkrácených 

schvalovacích postupech a zavedla 

podmíněné schvalování na základě 

účinnosti; 

23. vyzývá Komisi, aby zajistila 

bezpečnost a účinnost při všech zkrácených 

schvalovacích postupech a zavedla 

podmíněné schvalování na základě údajů z 

klinických studií, které prokazují oproti 

existujícím možnostem léčby určitou 

výhodu pro pacienty a klinicky významné 

výsledky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  463 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyzývá Komisi, aby zajistila 

bezpečnost a účinnost při všech zkrácených 

schvalovacích postupech a zavedla 

podmíněné schvalování na základě 

účinnosti; 

23. vyzývá Komisi, aby zajistila 

bezpečnost, kvalitu a účinnost při všech 

zkrácených schvalovacích postupech, a 

vyzývá Komisi a členské státy, aby hledaly 

možnosti součinnosti mezi regulačními 

orgány, orgány odpovědnými za 

hodnocení zdravotnických technologií 

(HTA) a plátci s cílem usnadnit zajištění 

včasného zpřístupňování inovativních 
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technologií pacientům a vymezit 

podmínky pro přípravky, které vstupují na 

trh na základě těchto schvalovacích 

postupů, a případné strategie pro jejich 

stažení z trhu, aby zavedly podmíněné 

schvalování na základě účinnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  464 

György Hölvényi, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyzývá Komisi, aby zajistila 

bezpečnost a účinnost při všech zkrácených 

schvalovacích postupech a zavedla 

podmíněné schvalování na základě 

účinnosti; 

23. vyzývá Komisi, aby zaujala velmi 

obezřetný postoj a zajistila bezpečnost a 

účinnost při všech zkrácených 

schvalovacích postupech a zavedla 

podmíněné schvalování na základě 

účinnosti; v tomto ohledu Komisi vyzývá, 

aby vzala v úvahu stanovisko 

zúčastněných subjektů, které nepatří k 

průmyslu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  465 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyzývá Komisi, aby zajistila 

bezpečnost a účinnost při všech zkrácených 

schvalovacích postupech a zavedla 

podmíněné schvalování na základě 

účinnosti; 

23. vyzývá Komisi, aby zajistila 

bezpečnost a účinnost při všech zkrácených 

schvalovacích postupech a zajistila, že 

takové schvalování bude možné jen za 

výjimečných okolností, kdy byla 

konstatována zjevná nenaplněná léčebná 

potřeba; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  466 

Nessa Childers 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyzývá Komisi, aby zajistila 

bezpečnost a účinnost při všech zkrácených 

schvalovacích postupech a zavedla 

podmíněné schvalování na základě 

účinnosti; 

23. vyzývá Komisi, aby zajistila 

bezpečnost a účinnost při všech zkrácených 

schvalovacích postupech a zavedla 

podmíněné schvalování na základě 

účinnosti za okolností, které vymezuje 

nařízení (ES) č. 507/2006; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  467 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 

zkrácené schvalovací postupy budou 

odpovídat spolehlivým údajům svědčícím 

o možných zdravotních přínosech a 

skutečné potřebě léčby vyplývající z toho, 

že neexistují účinné alternativy, aniž by 

byla omezena bezpečnost pacientů či 

kvalita nebo účinnost léčby, a že budou 

použita kritéria lékařství založeného na 

průkazných faktech; žádá, aby byla 

zaručena transparentnost všech postupů a 

klinických údajů, včetně informací 

týkajících se farmakovigilance, informací 

o tom, jak občané mohou dosáhnout 

odškodnění, a o jejich právu na 

odškodnění za újmu, která jim byla 

způsobena; vyzývá Komisi, aby zajistila, že 

všechny zúčastněné subjekty, včetně 
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agentur odpovědných za hodnocení 

zdravotnických technologií (HTA), plátců, 

pacientů a Evropského parlamentu, 

budou přizvány k účasti na studii o 

adaptivním udělování registrací, kterou 

zahájila Evropská agentura pro léčivé 

přípravky (EMA) v roce 2014 a která 

může mít značný význam pro nové modely 

výzkumu a registrace; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  468 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23a. vyzývá Komisi, aby zaručila 

nezávislost agentur pro regulaci léčivých 

přípravků na vlivu společností a jejich 

financování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  469 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23b. vyzývá Komisi, aby usilovala o 

dosažení nových pokroků v oblasti 

monitorování léčivých přípravků a 

farmakovigilance, a to jednak 

prostřednictvím hodnocení jejich 

účinnosti a nepříznivých účinků 

prováděných po jejich registraci, jednak 

zřízením rejstříku všech nepříznivých 

účinků, na němž by měly úzce 

spolupracovat agentury členských států, a 
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do tohoto rejstříku, který by byl 

uveřejňován každý rok, by měli mít 

přístup pacienti i lékaři; žádá, aby byla 

provedena revize a harmonizace systému 

označování léčivých přípravků s cílem 

zlepšit bezpečnost pacientů a umožnit, aby 

léčivé přípravky bylo možné v rámci EU 

sledovat; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  470 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23b. vyzývá Komisi, aby zajistila 

stanovení přísných a proaktivních 

požadavků v oblasti farmakovigilance, 

včetně uplatňování odrazujících sankcí v 

případech neplnění požadavků 

vztahujících se na dobu po uvedení 

přípravku na trh; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  471 

Christofer Fjellner 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vyzývá Komisi, aby stanovila 

rámec, jehož cílem bude podpořit, zaručit 

a posílit konkurenceschopnost generických 

léčivých přípravků, a zároveň aby zajistila 

jejich rychlejší vstup na trh a 

monitorování nekalých praktik v souladu 

s články 101 a 102 SFEU a dále aby 

předkládala každé dva roky v tomto směru 

24. vyzývá Komisi, aby 

monitorováním nekalých praktik v 

souladu s články 101 a 102 SFEU zlepšila 
konkurenceschopnost generických léčivých 

přípravků; 
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zprávu týkající se tohoto rámce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  472 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vyzývá Komisi, aby stanovila 

rámec, jehož cílem bude podpořit, zaručit a 

posílit konkurenceschopnost generických 

léčivých přípravků, a zároveň aby zajistila 

jejich rychlejší vstup na trh a monitorování 

nekalých praktik v souladu s články 101 a 

102 SFEU a dále aby předkládala každé 

dva roky v tomto směru zprávu týkající se 

tohoto rámce; 

24. vyzývá Komisi, aby stanovila 

rámec, jehož cílem bude podpořit, zaručit a 

posílit konkurenceschopnost a používání 

generických a biologicky podobných 

léčivých přípravků za udržitelných tržních 

podmínek, a zároveň aby zajistila jejich 

rychlejší vstup na trh a monitorování 

nekalých praktik v souladu s články 101 a 

102 SFEU a dále aby předkládala každé 

dva roky v tomto směru zprávu týkající se 

tohoto rámce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  473 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vyzývá Komisi, aby stanovila 

rámec, jehož cílem bude podpořit, zaručit a 

posílit konkurenceschopnost generických 

léčivých přípravků, a zároveň aby zajistila 

jejich rychlejší vstup na trh a monitorování 

nekalých praktik v souladu s články 101 a 

102 SFEU a dále aby předkládala každé 

dva roky v tomto směru zprávu týkající se 

tohoto rámce; 

24. vyzývá Komisi, aby stanovila 

rámec, jehož cílem bude podpořit, zaručit a 

posílit konkurenceschopnost a používání 

generických a biologicky podobných 

léčivých přípravků za udržitelných tržních 

podmínek, a zároveň aby zajistila jejich 

rychlejší vstup na trh a monitorování 

nekalých praktik v souladu s články 101 a 

102 SFEU a dále aby předkládala každé 

dva roky v tomto směru zprávu týkající se 

tohoto rámce; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  474 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vyzývá Komisi, aby stanovila 

rámec, jehož cílem bude podpořit, zaručit a 

posílit konkurenceschopnost generických 

léčivých přípravků, a zároveň aby zajistila 

jejich rychlejší vstup na trh a monitorování 

nekalých praktik v souladu s články 101 a 

102 SFEU a dále aby předkládala každé 

dva roky v tomto směru zprávu týkající se 

tohoto rámce; 

24. vyzývá Komisi, aby stanovila 

rámec, jehož cílem bude podpořit, zaručit a 

posílit konkurenceschopnost generických a 

biologicky podobných léčivých přípravků 

za udržitelných tržních podmínek, a 

zároveň aby zajistila jejich rychlejší vstup 

na trh a monitorování nekalých praktik v 

souladu s články 101 a 102 SFEU a dále 

aby předkládala každé dva roky v tomto 

směru zprávu týkající se tohoto rámce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  475 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vyzývá Komisi, aby stanovila 

rámec, jehož cílem bude podpořit, zaručit a 

posílit konkurenceschopnost generických 

léčivých přípravků, a zároveň aby zajistila 

jejich rychlejší vstup na trh a monitorování 

nekalých praktik v souladu s články 101 a 

102 SFEU a dále aby předkládala každé 

dva roky v tomto směru zprávu týkající se 

tohoto rámce; 

24. vyzývá Komisi, aby stanovila 

rámec, jehož cílem bude podpořit, zaručit a 

posílit konkurenceschopnost generických a 

biologicky podobných léčivých přípravků, 

a zároveň aby zajistila jejich rychlejší 

vstup na trh a udržitelné podmínky a aby 

monitorovala nekalé praktiky v souladu s 

články 101 a 102 SFEU a dále aby 

předkládala každé dva roky v tomto směru 

zprávu týkající se tohoto rámce; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  476 

Nicola Caputo 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vyzývá Komisi, aby stanovila 

rámec, jehož cílem bude podpořit, zaručit a 

posílit konkurenceschopnost generických 

léčivých přípravků, a zároveň aby zajistila 

jejich rychlejší vstup na trh a monitorování 

nekalých praktik v souladu s články 101 a 

102 SFEU a dále aby předkládala každé 

dva roky v tomto směru zprávu týkající se 

tohoto rámce; 

24. vyzývá Komisi, aby stanovila 

rámec, jehož cílem bude podpořit, zaručit a 

posílit konkurenceschopnost generických 

léčivých přípravků, a zároveň aby zajistila 

jejich rychlejší vstup na trh a monitorování 

nekalých praktik v souladu s články 101 a 

102 SFEU a dále aby předkládala každé 

dva roky v tomto směru zprávu týkající se 

tohoto rámce; rovněž vyzývá Komisi, aby 

podporovala a koordinovala jednoduchý a 

transparentní systém IT, který 

spotřebitelům umožní srovnávání různých 

rovnocenných léčivých přípravků s 

původním přípravkem a vlastní volbu na 

základě léčivé látky a pomocných látek, 

které daný léčivý přípravek obsahuje; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  477 

Nessa Childers 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vyzývá Komisi, aby stanovila 

rámec, jehož cílem bude podpořit, zaručit a 

posílit konkurenceschopnost generických 

léčivých přípravků, a zároveň aby zajistila 

jejich rychlejší vstup na trh a monitorování 

nekalých praktik v souladu s články 101 a 

102 SFEU a dále aby předkládala každé 

dva roky v tomto směru zprávu týkající se 

tohoto rámce; 

24. vyzývá Komisi, aby stanovila 

rámec, jehož cílem bude podpořit, zaručit a 

posílit konkurenceschopnost generických a 

biologicky podobných léčivých přípravků, 

a zároveň aby zajistila jejich rychlejší 

vstup na trh a monitorování nekalých 

praktik v souladu s články 101 a 102 SFEU 

a dále aby předkládala každé dva roky v 

tomto směru zprávu týkající se tohoto 

rámce; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  478 

Biljana Borzan 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vyzývá Komisi, aby stanovila 

rámec, jehož cílem bude podpořit, zaručit a 

posílit konkurenceschopnost generických 

léčivých přípravků, a zároveň aby zajistila 

jejich rychlejší vstup na trh a monitorování 

nekalých praktik v souladu s články 101 a 

102 SFEU a dále aby předkládala každé 

dva roky v tomto směru zprávu týkající se 

tohoto rámce; 

24. vyzývá Komisi, aby stanovila 

rámec, jehož cílem bude podpořit, zaručit a 

posílit konkurenceschopnost generických a 

biologicky podobných léčivých přípravků, 

a zároveň aby zajistila jejich rychlejší 

vstup na trh a monitorování nekalých 

praktik v souladu s články 101 a 102 SFEU 

a dále aby předkládala každé dva roky v 

tomto směru zprávu týkající se tohoto 

rámce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  479 

Nicola Caputo, Marc Tarabella 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vyzývá Komisi, aby stanovila 

rámec, jehož cílem bude podpořit, zaručit a 

posílit konkurenceschopnost generických 

léčivých přípravků, a zároveň aby zajistila 

jejich rychlejší vstup na trh a monitorování 

nekalých praktik v souladu s články 101 a 

102 SFEU a dále aby předkládala každé 

dva roky v tomto směru zprávu týkající se 

tohoto rámce; 

24. vyzývá Komisi, aby stanovila 

rámec, jehož cílem bude podpořit, zaručit a 

posílit konkurenceschopnost generických a 

biologicky podobných léčivých přípravků, 

a zároveň aby zajistila jejich rychlejší 

vstup na trh a monitorování nekalých 

praktik v souladu s články 101 a 102 SFEU 

a dále aby předkládala každé dva roky v 

tomto směru zprávu týkající se tohoto 

rámce; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  480 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vyzývá Komisi, aby stanovila 

rámec, jehož cílem bude podpořit, zaručit a 

posílit konkurenceschopnost generických 

léčivých přípravků, a zároveň aby zajistila 

jejich rychlejší vstup na trh a monitorování 

nekalých praktik v souladu s články 101 a 

102 SFEU a dále aby předkládala každé 

dva roky v tomto směru zprávu týkající se 

tohoto rámce; 

24. vyzývá Komisi, aby stanovila 

rámec, jehož cílem bude podpořit, zaručit a 

posílit konkurenceschopnost generických a 

biologicky podobných léčivých přípravků, 

a zároveň aby zajistila jejich rychlejší 

vstup na trh a monitorování nekalých 

praktik v souladu s články 101 a 102 SFEU 

a dále aby předkládala každé dva roky v 

tomto směru zprávu týkající se tohoto 

rámce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  481 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vyzývá Komisi, aby stanovila 

rámec, jehož cílem bude podpořit, zaručit 

a posílit konkurenceschopnost generických 

léčivých přípravků, a zároveň aby zajistila 

jejich rychlejší vstup na trh a monitorování 

nekalých praktik v souladu s články 101 a 

102 SFEU a dále aby předkládala každé 

dva roky v tomto směru zprávu týkající se 

tohoto rámce; 

24. vyzývá Komisi, aby podpořila, 

zaručila a posílila konkurenceschopnost 

generických léčivých přípravků, a zároveň 

aby zajistila jejich rychlejší vstup na trh a 

monitorování nekalých praktik v souladu s 

články 101 a 102 SFEU a dále aby 

předkládala každé dva roky v tomto směru 

zprávu týkající se tohoto rámce; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  482 

Kateřina Konečná 
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Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

dopady stávajících pravidel obsažených ve 

směrnici 2001/83/ES, kterou se řídí 

postupy registrace homeopatických 

léčivých přípravků vydávaných bez 

lékařského předpisu, pokud jde o vlastní 

pacientovu volbu, terapeutickou svobodu 

a vposled i přístupnost léčivých přípravků 

určených k samoléčbě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  483 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. zdůrazňuje, že hodnocení 

zdravotnických technologií (HTA) jsou 

důležitým a účinným nástrojem, který 

přispívá k udržitelnosti systémů zdravotní 

péče a vytváří pobídky k inovacím, protože 

odměňuje ty s vysokou přidanou 

hodnotou; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  484 

Nicola Caputo, Marc Tarabella 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly 

včas dostupné generické a biologicky 
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podobné léčivé přípravky, protože 

usnadňují pacientům přístup k 

farmaceutickým způsobům léčby a zvyšují 

udržitelnost vnitrostátních systémů 

zdravotní péče; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  485 

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

Heinz Florenz, Karin Kadenbach 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. opětovně zdůrazňuje, že evropská 

spolupráce v oblasti hodnocení 

zdravotnických technologií (HTA) 

umožňuje členským států spojovat své 

odborné kapacity a využívat svých zdrojů 

efektivnějším způsobem, a pomáhá jim tak 

lépe zvládat vzrůstající poptávku po těchto 

hodnoceních; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  486 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. vyzývá Komisi a vybízí členské 

státy k vypracování strategie, která bude 

stimulovat nové způsoby používání 

starších léčivých přípravků, aby se 

zamezilo neoptimálnímu využívání 

současných způsobů léčby a s tím 

související nehospodárnosti, jež mají 

nepříznivý dopad na život pacientů i na 

udržitelnost systémů zdravotní péče; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  487 

Christel Schaldemose 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. vyzývá Komisi, aby sledovala a 

posílila právní předpisy EU v oblasti 

hospodářské soutěže a své pravomoci na 

farmaceutickém trhu, tak aby mohla 

zamezovat zneužívání a podporovat 

přiměřené ceny pro pacienty; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  488 

Kateřina Konečná, Biljana Borzan 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24b. vyzývá Evropskou komisi k 

posílení dialogu o nenaplněných 

léčebných potřebách mezi všemi 

dotčenými zúčastněnými subjekty, 

pacienty, zdravotnickými pracovníky, 

regulačními orgány, orgány odpovědnými 

za hodnocení zdravotnických technologií 

(HTA), plátci a vývojáři, který by měl 

probíhat po celou dobu životnosti léčivých 

přípravků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  489 

Cristian-Silviu Buşoi 
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Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

předložila návrh legislativy týkající se 

evropského systému pro hodnocení 

zdravotnických technologií a posoudila 

přidanou hodnotu léků v porovnání s 

nejlepší dostupnou alternativou; rovněž 

vyzývá Komisi, aby harmonizovala kritéria 

stanovování cen a proplácení léků tak, aby 

zohledňovala úroveň inovace a sociální a 

ekonomickou analýzu nákladů a přínosů, 

a zavedla evropskou klasifikaci úrovně 

přidané hodnoty léků; 

25. vyzývá Komisi, aby i nadále 

podporovala spolupráci mezi členskými 

státy na hodnocení zdravotnických 

technologií (HTA) v rámci sítě pro 

hodnocení zdravotnických technologií 

(HTA Network) a evropské sítě pro 

hodnocení zdravotnických technologií 

(EUnetHTA) a aby se i nadále zabývala 

uskutečnitelností a přidanou hodnotou 

další racionalizace vnitrostátních 

hodnocení zdravotnických technologií s 

přihlédnutím ke specifickým rysům 

vnitrostátních systémů stanovování cen a 

proplácení léků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  490 

Margrete Auken 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

předložila návrh legislativy týkající se 

evropského systému pro hodnocení 

zdravotnických technologií a posoudila 

přidanou hodnotu léků v porovnání s 

nejlepší dostupnou alternativou; rovněž 

vyzývá Komisi, aby harmonizovala kritéria 

stanovování cen a proplácení léků tak, 

aby zohledňovala úroveň inovace a 

sociální a ekonomickou analýzu nákladů 

a přínosů, a zavedla evropskou klasifikaci 

úrovně přidané hodnoty léků; 

25. vyzývá Komisi, aby předložila 

zprávu, která bude obsahovat analýzu 

stávajících vnitrostátních systémů 
klasifikace úrovně přidané hodnoty léků v 

EU i za jejími hranicemi; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  491 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

předložila návrh legislativy týkající se 

evropského systému pro hodnocení 

zdravotnických technologií a posoudila 

přidanou hodnotu léků v porovnání s 

nejlepší dostupnou alternativou; rovněž 

vyzývá Komisi, aby harmonizovala kritéria 

stanovování cen a proplácení léků tak, 

aby zohledňovala úroveň inovace a 

sociální a ekonomickou analýzu nákladů 

a přínosů, a zavedla evropskou klasifikaci 

úrovně přidané hodnoty léků; 

25. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

předložila návrh legislativy týkající se 

evropského systému pro hodnocení 

zdravotnických technologií; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  492 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

předložila návrh legislativy týkající se 

evropského systému pro hodnocení 

zdravotnických technologií a posoudila 

přidanou hodnotu léků v porovnání s 

nejlepší dostupnou alternativou; rovněž 

vyzývá Komisi, aby harmonizovala kritéria 

stanovování cen a proplácení léků tak, 

aby zohledňovala úroveň inovace a 

sociální a ekonomickou analýzu nákladů 

a přínosů, a zavedla evropskou klasifikaci 

úrovně přidané hodnoty léků; 

25. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

předložila návrh legislativy týkající se 

evropského systému pro hodnocení 

zdravotnických technologií; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  493 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

předložila návrh legislativy týkající se 

evropského systému pro hodnocení 

zdravotnických technologií a posoudila 

přidanou hodnotu léků v porovnání s 

nejlepší dostupnou alternativou; rovněž 

vyzývá Komisi, aby harmonizovala 

kritéria stanovování cen a proplácení léků 

tak, aby zohledňovala úroveň inovace a 

sociální a ekonomickou analýzu nákladů 

a přínosů, a zavedla evropskou klasifikaci 

úrovně přidané hodnoty léků; 

25. vyzývá Komisi, aby prosazovala 

zohledňování přidané hodnoty léků v 

porovnání s nejlepší dostupnou 

alternativou; rovněž vyzývá Komisi, aby 

podporovala evropskou klasifikaci úrovně 

přidané hodnoty léků; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  494 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

předložila návrh legislativy týkající se 

evropského systému pro hodnocení 

zdravotnických technologií a posoudila 

přidanou hodnotu léků v porovnání s 

nejlepší dostupnou alternativou; rovněž 

vyzývá Komisi, aby harmonizovala 

kritéria stanovování cen a proplácení léků 

tak, aby zohledňovala úroveň inovace a 

sociální a ekonomickou analýzu nákladů 

a přínosů, a zavedla evropskou klasifikaci 

úrovně přidané hodnoty léků; 

25. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

předložila návrh legislativy týkající se 

evropského systému pro hodnocení 

zdravotnických technologií s nejlepší 

dostupnou alternativou, který usnadní 

jejich hodnocení na základě srovnání; tato 

legislativa zajistí, že výsledky hodnocení 

zdravotnických technologií prováděného 

společně na úrovni EU budou uplatněny v 

procesu rozhodování na úrovni členských 

států. Bude zohledňovat rozdíly mezi 

léčivými přípravky a jinými 

zdravotnickými technologiemi a postupy. 

Stanoví, že budou prováděna společná 

zrychlená hodnocení relativní účinnosti 

léčivých přípravků, která posílí včasný 
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dialog. Zváženo by mělo být rovněž 

vytvoření koordinačních mechanismů, 

jejichž činnost by zajišťoval nezávislý 

orgán, který by se staral o spolupráci mezi 

vnitrostátními orgány odpovědnými za 

hodnocení zdravotnických technologií 

(HTA), a jež by zároveň zajistily, že 

odborné kapacity pro hodnocení 

zdravotnických technologií zůstanou v 

rámci příslušných vnitrostátních (a 

regionálních) orgánů. Užitečné by bylo 

zavést evropskou klasifikaci úrovně 

přidané hodnoty léků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  495 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

předložila návrh legislativy týkající se 

evropského systému pro hodnocení 

zdravotnických technologií a posoudila 

přidanou hodnotu léků v porovnání s 

nejlepší dostupnou alternativou; rovněž 

vyzývá Komisi, aby harmonizovala 

kritéria stanovování cen a proplácení léků 

tak, aby zohledňovala úroveň inovace a 

sociální a ekonomickou analýzu nákladů 

a přínosů, a zavedla evropskou klasifikaci 

úrovně přidané hodnoty léků; 

25. vyzývá Komisi, aby předložila 

návrh legislativy týkající se evropského 

systému pro hodnocení zdravotnických 

technologií a posoudila přidanou hodnotu 

léků v porovnání s nejlepší dostupnou 

alternativou; rovněž vyzývá Komisi, aby 

podporovala včasný dialog se 

společnostmi, které vyvíjejí nové 

zdravotnické technologie, zavedla povinná 

hodnocení relativní účinnosti na úrovni 

EU jako první krok při zavádění nových 

léčivých přípravků, zajistila, že společné 

informace o hodnoceních zdravotnických 

technologií provedených na vnitrostátní 

úrovni bude možné opětovně použít za 

účelem harmonizace postupů a metod, tak 

aby nevznikaly zbytečné překryvy, a 

zabývala se řešením všech finančních a 

organizačních problémů, které s tímto 

novým systémem souvisejí; vyzývá rovněž 

Komisi k tomu, aby zohlednila stupeň 

inovace a zavedla evropskou klasifikaci 
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úrovně přidané hodnoty léků; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  496 

Christofer Fjellner 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

předložila návrh legislativy týkající se 

evropského systému pro hodnocení 

zdravotnických technologií a posoudila 

přidanou hodnotu léků v porovnání s 

nejlepší dostupnou alternativou; rovněž 

vyzývá Komisi, aby harmonizovala kritéria 

stanovování cen a proplácení léků tak, 

aby zohledňovala úroveň inovace a 

sociální a ekonomickou analýzu nákladů 

a přínosů, a zavedla evropskou klasifikaci 

úrovně přidané hodnoty léků; 

25. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

předložila návrh legislativy týkající se 

evropského systému pro hodnocení 

zdravotnických technologií a posoudila 

přidanou hodnotu léků v porovnání s 

nejlepší dostupnou alternativou; a aby 

zavedla evropskou klasifikaci úrovně 

přidané hodnoty léků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  497 

Monica Macovei 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

předložila návrh legislativy týkající se 

evropského systému pro hodnocení 

zdravotnických technologií a posoudila 

přidanou hodnotu léků v porovnání s 

nejlepší dostupnou alternativou; rovněž 

vyzývá Komisi, aby harmonizovala kritéria 

stanovování cen a proplácení léků tak, aby 

zohledňovala úroveň inovace a sociální a 

ekonomickou analýzu nákladů a přínosů, a 

25. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

předložila návrh legislativy týkající se 

evropského systému pro hodnocení 

zdravotnických technologií a posoudila 

přidanou hodnotu léků v porovnání s 

nejlepší dostupnou alternativou; rovněž 

vyzývá Komisi, aby v celé EU 

harmonizovala kritéria stanovování cen a 

proplácení léků tak, aby zohledňovala 

úroveň inovace a sociální a ekonomickou 
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zavedla evropskou klasifikaci úrovně 

přidané hodnoty léků; 

analýzu nákladů a přínosů, a zavedla 

evropskou klasifikaci úrovně přidané 

hodnoty léků; žádá, aby kritéria 

proplácení léků byla zjednodušena a aby 

náklady na lékařskou péči byly 

zpracovávány v jiné než vlastní zemi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  498 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

předložila návrh legislativy týkající se 

evropského systému pro hodnocení 

zdravotnických technologií a posoudila 

přidanou hodnotu léků v porovnání s 

nejlepší dostupnou alternativou; rovněž 

vyzývá Komisi, aby harmonizovala 

kritéria stanovování cen a proplácení léků 

tak, aby zohledňovala úroveň inovace a 

sociální a ekonomickou analýzu nákladů a 

přínosů, a zavedla evropskou klasifikaci 

úrovně přidané hodnoty léků; 

25. vyzývá Komisi, aby zvážila 

předložení návrhu legislativy týkající se 

těch aspektů hodnocení zdravotnických 

technologií, které jsou důležité pro EU, 

zvláště klinické hodnocení, a umožnila tak 

lépe posuzovat přidanou hodnotu léků v 

porovnání s nejlepší dostupnou 

alternativou; rovněž vyzývá Komisi, aby 

vypracovala kritéria stanovování cen a 

proplácení léků, která budou zohledňovat 

úroveň inovace a sociální a ekonomickou 

analýzu nákladů a přínosů pro všechny 

členské státy, a zavedla evropskou 

klasifikaci úrovně přidané hodnoty léků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  499 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

předložila návrh legislativy týkající se 
evropského systému pro hodnocení 

25. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

provedla posouzení dopadů evropského 

systému pro hodnocení zdravotnických 



 

PE592.302v01-00 94/145 AM\1107398CS.docx 

CS 

zdravotnických technologií a posoudila 

přidanou hodnotu léků v porovnání s 

nejlepší dostupnou alternativou; rovněž 

vyzývá Komisi, aby harmonizovala kritéria 

stanovování cen a proplácení léků tak, 

aby zohledňovala úroveň inovace a 

sociální a ekonomickou analýzu nákladů 

a přínosů, a zavedla evropskou klasifikaci 

úrovně přidané hodnoty léků; 

technologií a posoudila přidanou hodnotu 

léků v porovnání s nejlepší dostupnou 

alternativou; a aby zavedla evropskou 

klasifikaci úrovně přidané hodnoty léků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  500 

Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

předložila návrh legislativy týkající se 

evropského systému pro hodnocení 

zdravotnických technologií a posoudila 

přidanou hodnotu léků v porovnání s 

nejlepší dostupnou alternativou; rovněž 

vyzývá Komisi, aby harmonizovala kritéria 

stanovování cen a proplácení léků tak, 

aby zohledňovala úroveň inovace a 

sociální a ekonomickou analýzu nákladů 

a přínosů, a zavedla evropskou klasifikaci 

úrovně přidané hodnoty léků; 

25. vítá víceletý pracovní program 

hodnocení zdravotnických technologií na 

období let 2016–2020 a uznává přidanou 

hodnotu evropské spolupráce v oblasti 

hodnocení zdravotnických technologií; 

vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila 

návrh legislativy týkající se zřízení 

systému pro hodnocení zdravotnických 

technologií; žádá, aby tento systém vznikl 

v úzké spolupráci s Evropskou agenturou 

pro léčivé přípravky (EMA). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  501 

Krzysztof Hetman 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

předložila návrh legislativy týkající se 

25. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

předložila návrh legislativy týkající se 
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evropského systému pro hodnocení 

zdravotnických technologií a posoudila 

přidanou hodnotu léků v porovnání s 

nejlepší dostupnou alternativou; rovněž 

vyzývá Komisi, aby harmonizovala kritéria 

stanovování cen a proplácení léků tak, aby 

zohledňovala úroveň inovace a sociální a 

ekonomickou analýzu nákladů a přínosů, a 

zavedla evropskou klasifikaci úrovně 

přidané hodnoty léků; 

evropského systému pro hodnocení 

zdravotnických technologií a posoudila 

přidanou hodnotu léků v porovnání s 

nejlepší dostupnou alternativou; rovněž 

vyzývá Komisi, aby harmonizovala kritéria 

pro postup stanovování cen a proplácení 

léků tak, aby zohledňovala úroveň inovace 

a sociální a ekonomickou analýzu nákladů 

a přínosů, a zavedla evropskou klasifikaci 

úrovně přidané hodnoty léků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  502 

Biljana Borzan 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

předložila návrh legislativy týkající se 

evropského systému pro hodnocení 

zdravotnických technologií a posoudila 

přidanou hodnotu léků v porovnání s 

nejlepší dostupnou alternativou; rovněž 

vyzývá Komisi, aby harmonizovala kritéria 

stanovování cen a proplácení léků tak, aby 

zohledňovala úroveň inovace a sociální a 

ekonomickou analýzu nákladů a přínosů, a 

zavedla evropskou klasifikaci úrovně 

přidané hodnoty léků; 

25. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

předložila návrh legislativy týkající se 

evropského systému pro hodnocení 

zdravotnických technologií a posoudila 

přidanou hodnotu léků v porovnání s 

nejlepší dostupnou alternativou; rovněž 

vyzývá Komisi, aby harmonizovala kritéria 

hodnocení zdravotnických technologií tak, 

aby zohledňovala úroveň inovace, hodnotu 

pro pacienty a sociální a ekonomickou 

analýzu nákladů a přínosů, a zavedla 

evropskou klasifikaci úrovně přidané 

hodnoty léků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  503 

Kateřina Konečná 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

určily a/nebo vytvořily rámce, struktury a 

metodiky pro smysluplné využívání údajů 

o pacientech ve všech fázích cyklu 

výzkumu a vývoje léčivých přípravků, od 

včasného dialogu až po jejich schválení 

regulačním orgánem, hodnocení 

zdravotnických technologií, hodnocení 

relativní účinnosti a rozhodování o výši 

cen a proplácení léků za účasti pacientů a 

organizací, které je zastupují; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  504 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

určily a vytvořily rámce, struktury a 

metodiky pro smysluplné využívání údajů 

o pacientech ve všech fázích cyklu 

výzkumu a vývoje léčivých přípravků, od 

včasného dialogu až po jejich schválení 

regulačním orgánem, hodnocení 

zdravotnických technologií, hodnocení 

relativní účinnosti a rozhodování o výši 

cen a proplácení léků za účasti pacientů a 

organizací, které je zastupují; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  505 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. vyzývá Komisi, aby provedla 

analýzu hospodářských, sociálních a 

etických kritérií, která jsou v rámci 

hodnocení zdravotnických technologií v 

některých členských státech již 

uplatňována, a aby v tomto ohledu 

stanovila společné zásady či pokyny na 

základě užitečnosti těchto kritérií pro 

stanovování výše cen a proplácení léků a 

aby následně rozhodla, zda kvalita inovací 

představuje sice důležité hledisko pro 

stanovení její hospodářské hodnoty, k 

zaručení náležité míry efektivnosti 

nákladů však nestačí; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  506 

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

Mussolini 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. vyzývá Evropskou agenturu pro 

léčivé přípravky, aby posoudila přidanou 

hodnotu léků v porovnání s nejlepší 

dostupnou alternativou; rovněž vyzývá 

Komisi, aby harmonizovala kritéria 

stanovování cen a proplácení léků tak, 

aby zohledňovala úroveň inovace a 

sociální a ekonomickou analýzu nákladů 

a přínosů, a zavedla evropskou klasifikaci 

úrovně přidané hodnoty léků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  507 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 
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Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. vyzývá Komisi, aby na úrovni EU 

vytvořila stálý jednotný mechanismus 

hodnocení relativní účinnosti nových 

léčivých přípravků na základě 

harmonizovaných požadavků týkajících se 

údajů, tak aby pacienti získali lepší 

přístup k novým způsobům léčby a aby při 

hodnocení léčiv nedocházelo k 

duplikacím; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  508 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. vyzývá Komisi, aby na úrovni EU 

vytvořila stálý jednotný mechanismus 

hodnocení relativní účinnosti nových 

léčivých přípravků na základě 

harmonizovaných požadavků týkajících se 

údajů, tak aby pacienti získali lepší 

přístup k novým způsobům léčby a aby při 

hodnocení léčiv nedocházelo k 

duplikacím; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  509 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

podporovaly hlavní veřejně financované 

investice do výzkumu založeného na 

zdravotních potřebách pacientů a zavedly 

podmíněné financování na základě 

dostupných konečných cen a nevýhradních 

licencí; 

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

podporovaly hlavní veřejně financované 

investice do výzkumu založeného na 

zdravotních potřebách pacientů a zavedly 

podmíněné financování na základě 

dostupných konečných cen a nevýhradních 

licencí; vzhledem k tomu, že násilné 

hospodářské reformy nařízené ze strany 

EU neumožňují každému členskému státu 

zvládat schodky v jeho systému zdravotní 

péče, je toho názoru, že Unie by měla 

přijmout okamžitá opatření, aby tyto 

schodky vyrovnala; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  510 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

podporovaly hlavní veřejně financované 

investice do výzkumu založeného na 

zdravotních potřebách pacientů a zavedly 

podmíněné financování na základě 

dostupných konečných cen a 

nevýhradních licencí; 

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

podporovaly hlavní veřejně financované 

investice do výzkumu založeného na 

zdravotních potřebách pacientů; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  511 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

podporovaly hlavní veřejně financované 

investice do výzkumu založeného na 

zdravotních potřebách pacientů a zavedly 

podmíněné financování na základě 

dostupných konečných cen a nevýhradních 

licencí; 

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

podporovaly hlavní veřejně financované 

investice do výzkumu založeného na 

zdravotních potřebách pacientů a zavedly 

podmíněné financování na základě 

dostupných konečných cen, nevýhradních 

licencí a výsledků biomedicínského 

výzkumu v podobě vhodných a 

dostupných léčiv; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  512 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

podporovaly hlavní veřejně financované 

investice do výzkumu založeného na 

zdravotních potřebách pacientů a zavedly 

podmíněné financování na základě 

dostupných konečných cen a nevýhradních 

licencí; 

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

podporovaly hlavní veřejně financované 

investice do výzkumu založeného na 

nenaplněných zdravotních potřebách 

pacientů a zavedly podmíněné financování 

na základě dostupných konečných cen a 

nevýhradních licencí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  513 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

podporovaly hlavní veřejně financované 

investice do výzkumu založeného na 

zdravotních potřebách pacientů a zavedly 

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

podporovaly hlavní veřejně financované 

investice do výzkumu založeného na 

zdravotních potřebách pacientů; vybízí dále 
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podmíněné financování na základě 

dostupných konečných cen a 

nevýhradních licencí; 

členské státy k tomu, aby zajistily, aby 

jejich rámce pro stanovování cen a 

proplácení léků orientovaly soukromé 

investice na takové inovace, od kterých lze 

očekávat kýžené přínosy a výsledky ve 

prospěch pacientů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  514 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. vyzývá členské státy, aby zajistily, 

že jejich systémy stanovování cen a 

proplácení léků a farmaceutické politiky 

byly výrazem dlouhodobé politické vize, a 

vytvářely tak předvídatelnější prostředí 

pro činnost všech subjektů podílejících se 

na fungování systému zdravotní péče, 

včetně farmaceutických společností, jehož 

nejvyšším cílem by mělo být podporovat 

přístup pacientů k lékům po celou dobu 

životního cyklu přípravků a podněcovat 

inovace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  515 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. vyzývá Evropskou agenturu pro 

léčivé přípravky, aby posoudila přidanou 

hodnotu léků v porovnání s nejlepší 

dostupnou alternativou; rovněž vyzývá 

Evropskou komisi, aby harmonizovala 
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kritéria stanovování cen a proplácení léků 

tak, aby zohledňovala úroveň inovace a 

sociální a ekonomickou analýzu nákladů 

a přínosů, a zavedla evropskou klasifikaci 

úrovně přidané hodnoty léků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  516 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. vyzývá Komisi, aby přijala opatření 

na podporu vývoje léčiv pro preventivní 

a kurativní geriatrii a zajištění přístupu k 

inovativním lékům pro pacienty trpící 

mesotheliomem a amyotrofickou laterální 

sklerózou (ALS); 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  517 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. vyzývá Radu, aby prohloubila 

spolupráci mezi členskými státy, pokud jde 

o postupy stanovování cen, s cílem sdílet 

informace o cenách, proplácení, 

dohodách o vyjednávání a osvědčených 

postupech a vyhnout se zbytečným 

správním požadavkům a zpožděním; 

27. vyzývá Radu, aby prohloubila 

spolupráci mezi členskými státy, pokud jde 

o postupy stanovování cen; zdůrazňuje, že 

pro Evropskou agenturu pro léčivé 

přípravky by bylo přínosné, kdyby bylo 

zavedeno hodnocení léčivých přípravků 

podle „poskytované zdravotní služby“ na 

základě stupnice spokojenosti a „zlepšení 

poskytované zdravotní služby“, tak aby je 

bylo možné srovnávat s již existujícími 

způsoby léčby, jak to v současnosti již činí 

francouzský Nejvyšší zdravotní úřad 
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(Haute autorité de santé); 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  518 

Alberto Cirio 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. vyzývá Radu, aby prohloubila 

spolupráci mezi členskými státy, pokud 

jde o postupy stanovování cen, s cílem 

sdílet informace o cenách, proplácení, 

dohodách o vyjednávání a osvědčených 

postupech a vyhnout se zbytečným 

správním požadavkům a zpožděním; 

27. vyzývá Radu, aby podporovala 

výměnu osvědčených postupů mezi 

členskými státy v oblastech, kde může 

spolupráce zajistit pacientům širší a 

rychlejší přístup k lékům, a aby zároveň 

zachovala nezbytné pobídky k inovacím;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  519 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. vyzývá Radu, aby prohloubila 

spolupráci mezi členskými státy, pokud jde 

o postupy stanovování cen, s cílem sdílet 

informace o cenách, proplácení, dohodách 

o vyjednávání a osvědčených postupech a 

vyhnout se zbytečným správním 

požadavkům a zpožděním; 

27. vyzývá Radu a Komisi, aby 

podporovala větší spolupráci mezi 

členskými státy, pokud jde o postupy 

stanovování cen, s cílem sdílet informace o 

cenách, proplácení, dohodách o 

vyjednávání a osvědčených postupech a 

vyhnout se zbytečným správním 

požadavkům a zpožděním; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  520 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 
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Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. vyzývá Radu, aby prohloubila 

spolupráci mezi členskými státy, pokud jde 

o postupy stanovování cen, s cílem sdílet 

informace o cenách, proplácení, dohodách 

o vyjednávání a osvědčených postupech a 

vyhnout se zbytečným správním 

požadavkům a zpožděním; 

27. vyzývá Radu, aby prohloubila 

spolupráci mezi členskými státy, pokud jde 

o postupy stanovování cen, s cílem sdílet 

informace o cenách, proplácení a 

osvědčených postupech a vyhnout se 

zbytečným správním požadavkům a 

zpožděním; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  521 

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

Jäätteenmäki, Marian Harkin, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. vyzývá Radu, aby prohloubila 

spolupráci mezi členskými státy, pokud jde 

o postupy stanovování cen, s cílem sdílet 

informace o cenách, proplácení, dohodách 

o vyjednávání a osvědčených postupech a 

vyhnout se zbytečným správním 

požadavkům a zpožděním; 

27. vyzývá Radu, aby prohloubila 

spolupráci mezi členskými státy, pokud jde 

o postupy stanovování cen, s cílem sdílet 

informace o cenách, proplácení, dohodách 

o vyjednávání a osvědčených postupech a 

vyhnout se zbytečným správním 

požadavkům a zpožděním a zajistit tak 

pacientům rychlejší přístup k inovativním 

lékům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  522 

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

Mussolini 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. vyzývá Radu, aby prohloubila 

spolupráci mezi členskými státy, pokud jde 

o postupy stanovování cen, s cílem sdílet 

informace o cenách, proplácení, dohodách 

o vyjednávání a osvědčených postupech a 

vyhnout se zbytečným správním 

požadavkům a zpožděním; 

27. vyzývá Radu, aby prohloubila 

spolupráci mezi členskými státy, pokud jde 

o postupy stanovování cen, s cílem sdílet 

informace o cenách, proplácení, dohodách 

o vyjednávání a osvědčených postupech a 

vyhnout se zbytečným správním 

požadavkům a zpožděním, a to i na 

základě činnosti prováděné v rámci 

projektu EURIPID a stávajících vztahů 

dvoustranné a mnohostranné spolupráce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  523 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. vyzývá Radu, aby prohloubila 

spolupráci mezi členskými státy, pokud jde 

o postupy stanovování cen, s cílem sdílet 

informace o cenách, proplácení, dohodách 

o vyjednávání a osvědčených postupech a 

vyhnout se zbytečným správním 

požadavkům a zpožděním; 

27. vyzývá Radu, aby prohloubila 

spolupráci mezi členskými státy, pokud jde 

o postupy stanovování cen, s cílem sdílet 

informace o cenách, proplácení, dohodách 

o vyjednávání a osvědčených postupech a 

vyhnout se zbytečným správním 

požadavkům a zpožděním, a to i na 

základě činnosti prováděné v rámci 

projektu EURIPID a stávajících vztahů 

dvoustranné a mnohostranné spolupráce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  524 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. vyzývá Radu, aby prohloubila 

spolupráci mezi členskými státy, pokud jde 

o postupy stanovování cen, s cílem sdílet 

informace o cenách, proplácení, dohodách 

o vyjednávání a osvědčených postupech a 

vyhnout se zbytečným správním 

požadavkům a zpožděním; 

27. vyzývá Radu, aby prohloubila 

spolupráci mezi členskými státy, pokud jde 

o postupy stanovování cen, s cílem sdílet 

informace o cenách, proplácení, dohodách 

o vyjednávání a osvědčených postupech a 

vyhnout se zbytečným správním 

požadavkům a zpožděním; a vyzývá rovněž 

Radu, aby zajistila, že členské státy budou 

ve větší míře využívat možnosti 

vzájemného uznávání registrací; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  525 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. vyzývá Radu, aby prohloubila 

spolupráci mezi členskými státy, pokud 

jde o postupy stanovování cen, s cílem 

sdílet informace o cenách, proplácení, 

dohodách o vyjednávání a osvědčených 

postupech a vyhnout se zbytečným 

správním požadavkům a zpožděním; 

27. vyzývá Radu, aby zlepšila 

komunikaci mezi členskými státy, pokud 

jde o postupy stanovování cen, s cílem 

sdílet informace o cenách, proplácení, 

dohodách o vyjednávání a osvědčených 

postupech a vyhnout se zbytečným 

správním požadavkům a zpožděním; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  526 

Monica Macovei 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. vyzývá Radu, aby prohloubila 

spolupráci mezi členskými státy, pokud jde 

o postupy stanovování cen, s cílem sdílet 

27. vyzývá Radu, aby prohloubila 

spolupráci a dialog mezi členskými státy, 

pokud jde o postupy stanovování cen, s 



 

AM\1107398CS.docx 107/145 PE592.302v01-00 

 CS 

informace o cenách, proplácení, dohodách 

o vyjednávání a osvědčených postupech a 

vyhnout se zbytečným správním 

požadavkům a zpožděním; 

cílem sdílet informace o cenách, 

proplácení, dohodách o vyjednávání a 

osvědčených postupech a vyhnout se 

zbytečným správním požadavkům a 

zpožděním; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  527 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. vybízí členské státy, aby 

prozkoumaly možnosti strategií 

dobrovolné spolupráce v oblasti 

společného hodnocení relativní účinnosti 

léčivých přípravků, společných nástrojů 

pro mapování terénu, které by umožnily 

lepší rozpočtové plánování, a v oblasti 

opatření umožňujících společné jednání o 

cenách koalicím členských států, které by 

vyjádřily svůj zájem o účast; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  528 

Christel Schaldemose 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. vyzývá Komisi, aby uvažovala o 

modelu, podle kterého by se maximální 

cena farmaceutického přípravku stanovila 

poté, co by ji v souladu se směrnicí 

2001/83/ES a nařízením (ES) č. 2004/726 

schválila Evropská agentura pro léčivé 

přípravky (EMA); tato maximální cena by 

se měla stanovit na základě nákladů na 
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výzkum, vývoj a výrobu a na základě 

přiměřeného ziskového rozpětí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  529 

Margrete Auken, Michèle Rivasi 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. vyzývá Evropský patentový úřad 

(EPO) a členské státy, aby patenty 

udělovaly jen takovým zdravotnickým 

přípravkům, které splňují všechny 

podmínky patentovatelnosti, totiž novost, 

vynálezeckou činnost a průmyslovou 

využitelnost; pouhé objevení nové formy 

známé látky, která nezvyšuje účinnost, by 

patentovatelné být nemělo;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  530 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27b. vybízí členské státy, aby zvážily 

možnost uspořádat v průběhu každého 

předsednictví EU neformální setkání 

příslušných představitelů členských států 

zodpovědných na nejvyšší úrovni za 

farmaceutickou politiku (např. 

vnitrostátních náměstků pro 

farmaceutickou politiku), která by 

podnítila strategickou reflexi a diskusi o 

současném a budoucím vývoji 

farmaceutického systému v EU a v jejích 

členských státech; poukazuje na to, že tyto 



 

AM\1107398CS.docx 109/145 PE592.302v01-00 

 CS 

diskuse by mohly případně sloužit i jako 

východisko pro další reflexi v rámci 

příslušných fór EU, zejména Pracovní 

skupiny pro léčiva a zdravotnické 

prostředky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  531 

Damiano Zoffoli 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vyzývá Radu, aby podporovala 

racionální využívání léků v celé EU; 

28. vyzývá Radu, aby podporovala 

racionálnější využívání léků v celé EU a 

aby podporovala informační kampaně a 

vzdělávací programy zaměřené na 

zvyšování občanského povědomí o 

zodpovědném užívání léků a o zpětném 

odběru léků před uplynutím doby jejich 

použitelnosti, neboť tyto léky mohou 

velmi dobře posloužit chudým, ale mohou 

také představovat velké plýtvání a vážnou 

finanční ztrátu pro systémy zdravotní péče 

a opomenout nelze ani negativní důsledky 

vyhození léků na životní prostředí; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  532 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vyzývá Radu, aby podporovala 

racionální využívání léků v celé EU; 

28. vyzývá Radu, aby podporovala 

racionální využívání léků v celé EU, a to i 

omezováním plýtvání v podobě 

nadměrného užívání léků či předepisování 

léků nevhodných k léčbě daných 
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onemocnění; tento problém představuje ve 

skutečnosti částku mnoha milionů eur, 

které by bylo možné lépe využít jinde; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  533 

Nessa Childers 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vyzývá Radu, aby podporovala 

racionální využívání léků v celé EU; 

28. vyzývá Radu, aby podporovala 

racionální využívání léků v celé EU, a to i 

prostřednictvím lepšího využívání 

odborných znalostí farmaceutů při 

zadávání veřejných zakázek a poskytování 

rad pacientům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  534 

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

Jäätteenmäki, Marian Harkin, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vyzývá Radu, aby podporovala 

racionální využívání léků v celé EU; 

28. vyzývá Radu, aby podporovala 

racionální využívání léků v celé EU, tak 

aby například nedocházelo k 

nadměrnému užívání léků, zejména 

antibiotik; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  535 

Biljana Borzan 
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Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vyzývá Radu, aby podporovala 

racionální využívání léků v celé EU; 

28. vyzývá Radu, aby podporovala 

racionální využívání léků v celé EU, a to 

zejména léků antimikrobiálních; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  536 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. zdůrazňuje, že rezistence vůči 

antimikrobiálním látkám se stala vážným 

problémem, který je nutné urychleně 

řešit; vyzývá proto Komisi a členské státy, 

aby se zasadily o řešení vědeckých, 

regulačních a ekonomických problémů, 

které jsou s vývojem antimikrobiálních 

látek spojeny, a to především tím 

způsobem, že vytvoří pobídky k investicím 

do výzkumu a vývoje, jakož i nové modely 

financování, které umožní řešit 

nejnaléhavější potřeby v sektoru veřejné 

zdravotní péče, a zároveň zajistí 

udržitelnost systémů veřejné zdravotní 

péče s cílem zlepšit a zajistit do budoucna 

přístup k vhodným antimikrobiálním 

léčivým přípravkům; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  537 

Margrete Auken 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. vyzývá členské státy, aby v 

oblastech, kde soukromý sektor není 

schopen zajistit přístupnost a/nebo 

dostupnost léčivých přípravků, které jsou 

zařazeny na seznam základních léků 

Světové zdravotnické organizace (WHO), 

spolupracovaly na zřizování veřejných 

zařízení pro výrobu léčivých přípravků, 

tyto léky by však měly být v EU vyráběny a 

prodávány za cenu, která nepřekročí 

výrobní náklady; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  538 

Yana Toom, Ilhan Kyuchyuk, Marian Harkin 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. vyzývá členské státy, aby zajistily 

přístupnost lékáren, jejichž síť by měla 

být dostatečně hustá jak v městských, tak 

venkovských oblastech, s tím, že lékárny 

by měly mít odborný personál, patřičnou 

otevírací dobu a měly by nabízet kvalitní 

poradenské a konzultační služby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  539 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. vyzývá Komisi, Radu a členské 

státy, aby zavedením inovativních modelů 
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založených na oddělení cen léčivých 

přípravků od nákladů na výzkum a vývoj 

operacionalizovaly financování výzkumu 

a vývoje s cílem řešit rezistenci vůči 

antimikrobiálním látkám a problémy, 

které s ní souvisejí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  540 

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

Harkin, Lieve Wierinck, Yana Toom 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zajistily plné provedení právních předpisů 

v oblasti farmakovigilance; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  541 

Yana Toom, Ilhan Kyuchyuk, Marian Harkin 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28b. vyzývá členské státy, aby zajistily, 

že s ohledem na ochranu zdraví a života a 

v zájmu ochrany spotřebitelů budou 

maloobchodní prodejci poskytovat 

příbalové informace o léčivých 

přípravcích nejen v úředním jazyce či 

úředních jazycích daného členského státu, 

ale i v jazycích, které jsou v něm nejvíce 

rozšířené; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  542 

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

Kadenbach 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vyzývá Komisi a Radu, aby 

prozkoumaly možnost přijetí nových 

opatření ke kontrole cen, jako je 

horizontální kontrola a koordinace 

společného zadávání zakázek; 

29. vyzývá Komisi a Radu, aby 

vytvořily rámec pro zajištění 

„spravedlivého přístupu“, který umožní 

maximální přístupnost léčiv ve prospěch 

pacientů a maximální společenský přínos, 

zároveň však nebude mít nepřijatelné 

dopady na rozpočty zdravotnictví; a aby v 

této souvislosti prozkoumaly možnosti 

různých opatření, jako je mapování 

terénu, včasný dialog, inovativní modely 

stanovování cen, mechanismy 

systematického sběru údajů o reálném 

světě a koordinace společného zadávání 

zakázek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  543 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vyzývá Komisi a Radu, aby 

prozkoumaly možnost přijetí nových 

opatření ke kontrole cen, jako je 

horizontální kontrola a koordinace 

společného zadávání zakázek; 

29. vyzývá Komisi a Radu, aby 

prozkoumaly možnost přijetí nových 

iniciativ zaměřených na předvídání vývoje 

farmaceutického trhu a cen 

farmaceutických přípravků, jako je 

horizontální kontrola, dobrovolná 

spolupráce při jednání o cenách a 

společné zadávání veřejných zakázek, jako 

je tomu v případě společné iniciativy zemí 

Beneluxu a Rakouska; 

Or. de 
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Pozměňovací návrh  544 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vyzývá Komisi a Radu, aby 

prozkoumaly možnost přijetí nových 

opatření ke kontrole cen, jako je 

horizontální kontrola a koordinace 

společného zadávání zakázek; 

29. vyzývá Komisi a Radu, aby 

prozkoumaly možnost přijetí nových 

opatření k odstranění nejistoty ohledně 

očekávaných rozpočtových dopadů a aby 

zajistily dostupnost přípravků na trhu, 

jako je mapování terénu a koordinace 

společného zadávání zakázek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  545 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vyzývá Komisi a Radu, aby 

prozkoumaly možnost přijetí nových 

opatření ke kontrole cen, jako je 

horizontální kontrola a koordinace 

společného zadávání zakázek; 

29. vyzývá Komisi a Radu, aby 

prozkoumaly možnost přijetí nových 

opatření ke kontrole cen, jako je 

horizontální kontrola, koordinace 

společného zadávání zakázek a vývoj 

veřejných výdajů na zdravotní péči; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  546 

Christofer Fjellner 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vyzývá Komisi a Radu, aby 

prozkoumaly možnost přijetí nových 

opatření ke kontrole cen, jako je 

horizontální kontrola a koordinace 

společného zadávání zakázek; 

29. vyzývá Komisi a Radu, aby 

prozkoumaly možnost přijetí nových 

opatření ke kontrole veřejných výdajů na 

zdravotní péči, jako je horizontální 

kontrola a koordinace společného zadávání 

zakázek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  547 

Krzysztof Hetman 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vyzývá Komisi a Radu, aby 

prozkoumaly možnost přijetí nových 

opatření ke kontrole cen, jako je 

horizontální kontrola a koordinace 

společného zadávání zakázek; 

29. vyzývá Komisi a Radu, aby v 

odůvodněných případech prozkoumaly 

možnost přijetí nových opatření ke 

kontrole cen, jako je horizontální kontrola 

a koordinace společného zadávání zakázek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  548 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vyzývá Komisi a Radu, aby 

prozkoumaly možnost přijetí nových 

opatření ke kontrole cen, jako je 

horizontální kontrola a koordinace 

společného zadávání zakázek; 

29. vyzývá Komisi a Radu, aby 

prozkoumaly možnost přijetí nových a 

lepších opatření ke kontrole cen, jako je 

horizontální kontrola a koordinace 

společného zadávání zakázek; 

Or. el 
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Pozměňovací návrh  549 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vyzývá Komisi a Radu, aby 

prozkoumaly možnost přijetí nových 

opatření ke kontrole cen, jako je 

horizontální kontrola a koordinace 

společného zadávání zakázek; 

29. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

prozkoumaly možnost přijetí nových 

opatření ke kontrole cen, jako je 

horizontální kontrola a usnadnění 

společného zadávání zakázek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  550 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 29a. vyzývá Komisi, aby za účasti všech 

dotčených zainteresovaných subjektů 

vymezila, jak by se kritérium hospodářsky 

nejvýhodnější nabídky (MEAT), které je 

popsáno ve směrnici o zadávání veřejných 

zakázek a které nepředpokládá pouze 

kritéria nižších nákladů, mohlo 

uplatňovat v nabídkových řízeních, která 

se konají v nemocnicích na vnitrostátní 

úrovni, tak aby byly umožněny udržitelné 

a odpovědné dodávky léčiv; vybízí členské 

státy, aby kritérium hospodářsky 

nejvýhodnější nabídky ve svých 

vnitrostátních právních předpisech 

upravily tak, aby bylo co nejlépe 

použitelné na léčivé přípravky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  551 

Lieve Wierinck, Frédérique Ries, Gesine Meissner, José Inácio Faria, Marian Harkin, 
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Ulrike Müller, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 29a. vyzývá členské státy, aby zahájily 

dialog se všemi dotčenými 

zainteresovanými subjekty, jako jsou 

organizace pacientů, platební agentury, 

zdravotničtí pracovníci a průmysl, s cílem 

stanovit krátkodobé, střednědobé a 

dlouhodobé holistické strategie 

zabezpečení přístupu k lékům, které zajistí 

udržitelnost systémů zdravotní péče a 

konkurenceschopnost farmaceutického 

průmyslu a které povedou k rychlejšímu 

zpřístupňování léků pacientům za 

dostupné ceny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  552 

Françoise Grossetête 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 29a. vyzývá Komisi, aby zahájila nový 

evropský strategický dialog na vysoké 

úrovni o farmaceutickém odvětví, kterého 

se zúčastní zástupci Komise, Evropského 

parlamentu a členských států spolu s 

klíčovými zainteresovanými subjekty z 

oblasti zdravotní péče: plátci, pacienti, 

zástupci akademického a vědeckého světa 

a výrobci včetně malých a středních 

podniků; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  553 

Monica Macovei 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. vyzývá Komisi a Radu, aby 

definovaly jasná pravidla týkající se 

inkompatibility, střetu zájmů a 

transparentnosti orgánů EU, jakož i 

pravidla pro odborníky, kteří se podílejí na 

řešení otázek souvisejících s léky; 

30. vyzývá Komisi a Radu, aby 

definovaly jasná pravidla týkající se 

inkompatibility, střetu zájmů a 

transparentnosti orgánů EU, jakož i 

pravidla pro odborníky, kteří se podílejí na 

řešení otázek souvisejících s léky; vyzývá 

odborníky zapojené do procesu registrace, 

aby zveřejnili své životopisy a podepsali 

prohlášení o vyloučení střetu zájmů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  554 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30a. vyzývá členské státy, aby pod 

dohledem Komise schválily nařízení o 

klinických hodnocení transparentnosti a 

aby se zabývaly možnostmi volného 

přístupu k těmto hodnocením po schválení 

registrace a prosazovaly zveřejňování 

všech výsledků klinických hodnocení 

včetně negativních údajů v zájmu podpory 

výzkumu a hospodářského růstu; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  555 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 30a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30a. vyzývá Komisi a vnitrostátní 

antimonopolní orgány, aby sledovaly 

nekalé praktiky, a chránily tak 

spotřebitele před umělým navyšováním 

cen léků; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  556 

György Hölvényi 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá Komisi, aby navrhla novou 

směrnici o transparentnosti postupů 

stanovování cen a systémů proplácení s 

přihlédnutím k problémům na trhu; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  557 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá Komisi, aby navrhla novou 

směrnici o transparentnosti postupů 

stanovování cen a systémů proplácení s 

přihlédnutím k problémům na trhu; 

31. vyzývá Komisi, aby navrhla novou 

směrnici o transparentnosti, která bude 

obsahovat opatření upravující stanovování 

cen speciálních léků určených k lidské 

spotřebě a jejich zahrnutí do 

vnitrostátních systémů zdravotního 

pojištění s cílem zaručit úplnou 

transparentnost a účinnou kontrolu všech 

postupů stanovování cen a proplácení léků 

v členských státech EU; 
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Or. it 

 

Pozměňovací návrh  558 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá Komisi, aby navrhla novou 

směrnici o transparentnosti postupů 

stanovování cen a systémů proplácení s 

přihlédnutím k problémům na trhu; 

31. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 

stávající evropskou směrnici 89/105/EHS 

a především zavedla účinnější prováděcí 

opatření s cílem zajistit, aby členské státy 

dodržovaly 180denní lhůtu pro stanovení 

ceny nových léčivých přípravků 

schválených Evropskou agenturou pro 

léčivé přípravky (článek 6); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  559 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá Komisi, aby navrhla novou 

směrnici o transparentnosti postupů 

stanovování cen a systémů proplácení s 

přihlédnutím k problémům na trhu; 

31. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 

stávající evropskou směrnici 89/105/EHS 

a především zavedla účinnější prováděcí 

opatření s cílem zajistit, aby členské státy 

dodržovaly 180denní lhůtu pro stanovení 

ceny nových léčivých přípravků 

schválených Evropskou agenturou pro 

léčivé přípravky (článek 6); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  560 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 
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Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá Komisi, aby navrhla novou 

směrnici o transparentnosti postupů 

stanovování cen a systémů proplácení s 

přihlédnutím k problémům na trhu; 

31. vyzývá Komisi, aby navrhla novou 

směrnici o transparentnosti postupů 

stanovování cen a systémů proplácení za 

účelem rozšíření transparentnosti na 

držitele rozhodnutí o registraci a s 

přihlédnutím k problémům na trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  561 

Biljana Borzan 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá Komisi, aby navrhla novou 

směrnici o transparentnosti postupů 

stanovování cen a systémů proplácení s 

přihlédnutím k problémům na trhu; 

31. vyzývá Komisi, aby navrhla novou 

směrnici o transparentnosti postupů 

stanovování cen a systémů proplácení za 

účelem rozšíření transparentnosti na 

držitele rozhodnutí o registraci a s 

přihlédnutím k problémům na trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  562 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá Komisi, aby navrhla novou 

směrnici o transparentnosti postupů 

stanovování cen a systémů proplácení s 

přihlédnutím k problémům na trhu; 

31. vyzývá Komisi, aby navrhla novou 

směrnici o transparentnosti postupů 

stanovování cen a systémů proplácení s 

přihlédnutím k problémům na trhu a k 

rozdělení pravomocí mezi EU a její 

členské státy; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  563 

Margrete Auken 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá Komisi, aby navrhla novou 

směrnici o transparentnosti postupů 

stanovování cen a systémů proplácení s 

přihlédnutím k problémům na trhu; 

31. vyzývá Komisi, aby navrhla novou 

směrnici o transparentnosti postupů 

stanovování cen, reálných nákladů na 

výzkum, vývoj a uvádění na trh a systémů 

proplácení s přihlédnutím k problémům 

veřejných rozpočtů a problémům na trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  564 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá Komisi, aby navrhla novou 

směrnici o transparentnosti postupů 

stanovování cen a systémů proplácení s 

přihlédnutím k problémům na trhu; 

31. vyzývá Komisi, aby navrhla novou 

směrnici o transparentnosti postupů 

stanovování cen a systémů proplácení s 

přihlédnutím ke změnám na trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  565 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá Komisi, aby navrhla novou 31. vyzývá Komisi, aby podporovala 
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směrnici o transparentnosti postupů 

stanovování cen a systémů proplácení s 

přihlédnutím k problémům na trhu; 

transparentnost postupů stanovování cen 

a systémů proplácení s přihlédnutím k 

problémům na trhu; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  566 

Monica Macovei 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. vyzývá Komisi a Soudní dvůr 

Evropské unie, aby upřesnily v souladu s 

článkem 102 SFEU, co se rozumí 

zneužíváním dominantního postavení v 

souvislosti s vysokými cenami; 

32. vyzývá Komisi a Soudní dvůr 

Evropské unie, aby upřesnily v souladu s 

článkem 102 SFEU, co se rozumí 

zneužíváním dominantního postavení v 

souvislosti s vysokými cenami, a omezily 

paralelní obchod s léčivými přípravky, 

protože vede k jejich nedostatku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  567 

Margrete Auken 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. vyzývá Komisi a Soudní dvůr 

Evropské unie, aby upřesnily v souladu s 

článkem 102 SFEU, co se rozumí 

zneužíváním dominantního postavení v 

souvislosti s vysokými cenami; 

32. vyzývá Komisi a Soudní dvůr 

Evropské unie, aby upřesnily v souladu s 

článkem 102 SFEU, co se rozumí 

zneužíváním dominantního postavení v 

souvislosti s vysokými cenami v případě 

léčivého přípravku pro vzácná 

onemocnění, jakým je Peyona; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  568 

Christel Schaldemose 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32a. vyzývá Komisi, aby i nadále a 

pokud možno ještě intenzivněji 

monitorovala a vyšetřovala možné případy 

zneužívání trhu, kdy jde o tzv. „placené 

zpoždění“, stanovení nadměrně vysokých 

cen či další tržní omezení ve smyslu 

článků 101 a 102 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, která se týkají konkrétně 

farmaceutických společností působících v 

EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  569 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

přestaly uzavírat dohody o volném 

obchodu, které by mohly mít závažné 

škodlivé dopady na systémy zdravotní péče 

a narušovat zásadu všeobecného přístupu 

k lékům a zásadu všeobecného přístupu 

ke službám zdravotní péče; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  570 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32a. vyzývá Komisi, aby vzala na 

vědomí rozsah problému, které 

představuje paralelní vývoz léčivých 

přípravků v rámci EU, jakož i prostor pro 

rozhodování členských států, když svá 

opatření odůvodňují s odvoláním na 

zájmy veřejného zdraví; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  571 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

využívaly pružných ustanovení v dohodě 

TRIPS Světové obchodní organizace a 

koordinovaly a upřesnily jejich použití, 

pokud to bude nutné; 

33. jednoznačně podporuje členské 

státy, které chtějí za účelem ochrany a 

podpory veřejného zdraví využívat 

ochranných doložek a doložek flexibility v 

dohodě TRIPS Světové obchodní 

organizace, a vyzývá Komisi, aby 

koordinovala úsilí, které je v tomto ohledu 

vynakládáno; vyzývá Evropskou unii, aby 

prostřednictvím svého seznamu 

sledovaných „prioritních zemí“ přestala 

diskriminovat země, jako je Indie, které v 

oblasti práv duševního vlastnictví zavedly 

pokroková opatření podporující v zájmu 

zdraví jejich občanů přístup k lékům; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  572 

Margrete Auken 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

využívaly pružných ustanovení v dohodě 

TRIPS Světové obchodní organizace a 

koordinovaly a upřesnily jejich použití, 

pokud to bude nutné; 

33. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

využívaly pružných ustanovení v dohodě 

TRIPS Světové obchodní organizace a 

koordinovaly a upřesnily jejich použití, 

pokud to bude nutné; připomíná, že na 

vlády by neměl být vyvíjen žádný politický 

či hospodářský nátlak, který by je měl 

odradit od využití flexibilních ustanovení 

jako možné ochrany veřejného zdraví; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  573 

Nessa Childers 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33a. vyzývá Radu a Komisi, aby 

zajistily, že přístup k údajům získaným na 

základě klinických hodnocení a 

farmakovigilance nebude v 

mezinárodních obchodních smlouvách 

předmětem ustanovení o obchodním 

tajemství či důvěrnosti obchodních 

informací, stejně jako informace týkající 

se bezpečnosti a nadřazeného veřejného 

zájmu, které si mezi sebou předávají 

vnitrostátní orgány smluvních stran; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  574 

Nessa Childers 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33b. vyzývá Radu a Komisi, aby jako 

předmět jednání týkajících se 

mezinárodního obchodu vyloučily veškerá 

ustanovení týkající se kritérií či postupů 

stanovování cen a proplácení léků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  575 

Nessa Childers 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33c. vyzývá Radu a Komisi, aby v rámci 

jednání týkajících se mezinárodního 

obchodu spolehlivě zajistily uplatnitelnost 

inovativních biomedicínských modelů, 

odlišných od režimů duševního vlastnictví 

založeného na patentech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  576 

György Hölvényi 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. vyzývá Komisi, aby prozkoumala a 

porovnala ceny léků v EU a předložila v 

tomto ohledu Parlamentu výroční zprávu; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  577 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. vyzývá Komisi, aby prozkoumala a 

porovnala ceny léků v EU a předložila v 

tomto ohledu Parlamentu výroční zprávu; 

34. vyzývá Komisi, aby prozkoumala a 

porovnala přístupnost léků v EU a 

předložila v tomto ohledu Parlamentu 

výroční zprávu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  578 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. vyzývá Komisi, aby prozkoumala a 

porovnala ceny léků v EU a předložila v 

tomto ohledu Parlamentu výroční zprávu; 

34. vyzývá Komisi, aby prozkoumala a 

porovnala současné ceny léků v EU a 

předložila v tomto ohledu Radě a 

Evropskému parlamentu výroční zprávu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  579 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. vyzývá Komisi, aby prozkoumala a 

porovnala ceny léků v EU a předložila v 

tomto ohledu Parlamentu výroční zprávu; 

34. vyzývá Komisi, aby prozkoumala a 

porovnala ceny a přístupnost léků v EU a 

předložila v tomto ohledu Parlamentu 

výroční zprávu; 

Or. es 
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Pozměňovací návrh  580 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. vyzývá Komisi, aby prozkoumala a 

porovnala ceny léků v EU a předložila v 

tomto ohledu Parlamentu výroční zprávu; 

34. vyzývá Komisi, aby prozkoumala a 

porovnala v co nejširším měřítku ceny 

léků v EU a předložila v tomto ohledu 

Parlamentu výroční zprávu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  581 

Karin Kadenbach 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. vyzývá Komisi, aby prozkoumala a 

porovnala ceny léků v EU a předložila v 

tomto ohledu Parlamentu výroční zprávu; 

34. vyzývá Komisi, aby prozkoumala a 

porovnala současné ceny léků v EU a 

předložila v tomto ohledu Parlamentu 

výroční zprávu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  582 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. vyzývá Komisi, aby prozkoumala a 

porovnala ceny léků v EU a předložila v 

tomto ohledu Parlamentu výroční zprávu; 

34. vyzývá Komisi, aby prozkoumala a 

porovnala přístupnost léků v EU a 

předložila v tomto ohledu Parlamentu 

výroční zprávu; 



 

AM\1107398CS.docx 131/145 PE592.302v01-00 

 CS 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  583 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. žádá o vytvoření pracovní skupiny 

Evropského parlamentu s cílem 

monitorovat ceny léků; 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  584 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. žádá o vytvoření pracovní skupiny 

Evropského parlamentu s cílem 

monitorovat ceny léků; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  585 

Margrete Auken 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. žádá o vytvoření pracovní skupiny 

Evropského parlamentu s cílem 

monitorovat ceny léků; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  586 

Christofer Fjellner 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. žádá o vytvoření pracovní skupiny 

Evropského parlamentu s cílem 

monitorovat ceny léků; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  587 

José Inácio Faria 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. žádá o vytvoření pracovní skupiny 

Evropského parlamentu s cílem 

monitorovat ceny léků; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  588 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. žádá o vytvoření pracovní skupiny 

Evropského parlamentu s cílem 

monitorovat ceny léků; 

35. žádá o vytvoření pracovní skupiny 

Evropského parlamentu s cílem 

monitorovat přístupnost léků; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  589 

Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 35a. vyzývá Komisi, aby doporučila 

opatření na zvýšení počtu schválených 

nových léčebných postupů a jejich 

zpřístupnění pacientům; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  590 

Nessa Childers 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

generických léčivých přípravků; 

36. vyzývá Komisi, aby lépe vymezila 

pojem nedostatečného zásobování léky a 

analyzovala jeho příčiny z hlediska 

včasného zpřístupnění léků pacientům, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování, o nichž má být Komisi 

každoročně podávána zpráva, podporovala 

dodávku generických léčivých přípravků a 

hledala řešení, která zajistí trvalou 

dostupnost účinných, ale z obchodních 

důvodů již nedodávaných léčivých 

přípravků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  591 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

generických léčivých přípravků; 

36. vyzývá Komisi, aby podala definici 

a analyzovala příčiny nedostatečného 

zásobování v EU, sestavila evropský 

seznam základních léků, který bude jako 

svůj referenční seznam využívat seznam 

základních léků Světové zdravotnické 

organizace (WHO) a databázi léčivých 

přípravků, kterou spravuje Evropská 

agentura pro léčivé přípravky (EMA), 
monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/ES o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

generických léčivých přípravků a 

vypracovala o tom každoročně zprávu; 

Or. es 

Pozměňovací návrh  592 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

generických léčivých přípravků; 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování, prozkoumala možnosti 

mechanismů umožňujících řešení 

problému, který představuje stažení 

účinných léčivých přípravků z trhu z čistě 

obchodních důvodů, jako je jejich nové 

uvedení na trh pro nové indikace, a 

podporovala dodávku generických léčivých 

přípravků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  593 

Biljana Borzan 
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Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

generických léčivých přípravků; 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování, prozkoumala možnosti 

mechanismů umožňujících řešení 

problému, který představuje stažení 

účinných léčivých přípravků z trhu z čistě 

obchodních důvodů, a podporovala 

dodávku generických léčivých přípravků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  594 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

generických léčivých přípravků; 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečných 

dodávkách léčiv a stažení účinných léčiv z 

trhu z čistě obchodních důvodů a 

podporovala dodávku generických léčivých 

přípravků; 

Or. nl 

Pozměňovací návrh  595 

Kateřina Konečná 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

generických léčivých přípravků; 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, ve 

spolupráci s členskými státy, Evropskou 

agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a 

dotčenými zúčastněnými subjekty sestavila 

a aktualizovala seznam základních léků, 

které jsou dodávány v nedostatečném 

množství, a monitorovala dodržování 

článku 81 směrnice 2001/83/EU o 

nedostatečném zásobování a podporovala 

dodávku generických léčivých přípravků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  596 

Monica Macovei 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

generických léčivých přípravků; 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a po vydání zprávy o 

nákladech a přínosech přístupu ke 

generickým léčivým přípravkům 

podporovala dodávku generických léčivých 

přípravků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  597 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

generických léčivých přípravků; 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

zejména konkrétní dopady paralelního 

obchodu s léky, sestavila seznam 

základních léků a monitorovala dodržování 

článku 81 směrnice 2001/83/EU o 

nedostatečném zásobování a podporovala 

dodávku generických léčivých přípravků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  598 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

generických léčivých přípravků; 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a přijala opatření, která 

nedostatek léků odstraní, a podporovala 

dodávku generických léčivých přípravků; 

Or. el 

Pozměňovací návrh  599 

Karl-Heinz Florenz 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

prověřila praktičnost a účelnost seznamu 

základních léků a monitorovala, zda 

členské státy dodržují článek 81 směrnice 

2001/83/EU o nedostatečném zásobování, 



 

PE592.302v01-00 138/145 AM\1107398CS.docx 

CS 

generických léčivých přípravků; a podporovala dodávku generických 

léčivých přípravků; 

Or. de 

Pozměňovací návrh  600 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

generických léčivých přípravků; 

36. vyzývá Komisi, aby formou 

nezávislých studií analyzovala příčiny 

nedostatečného zásobování, sestavila 

seznam základních léků a monitorovala 

dodržování článku 81 směrnice 

2001/83/EU o nedostatečném zásobování a 

podporovala dodávku generických léčivých 

přípravků; 

Or. fr 

Pozměňovací návrh  601 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

generických léčivých přípravků; 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

předložila návrh na upřesnění článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

generických a biologicky podobných 

léčivých přípravků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  602 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 
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Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

generických léčivých přípravků; 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

generických a biologicky podobných 

léčivých přípravků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  603 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

generických léčivých přípravků; 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

generických a biologicky podobných 

léčivých přípravků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  604 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 
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sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

generických léčivých přípravků; 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

generických a biologicky podobných 

léčivých přípravků; 

Or. it 

Pozměňovací návrh  605 

Cristian-Silviu Buşoi, Mairead McGuinness 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

generických léčivých přípravků; 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, které 

je způsobováno především paralelním 

obchodem, přijala účinné řešení důsledků 

paralelního obchodu sestavením seznamu 
základních léků a zřízením mechanismu, 

který umožní stálé dodávky těchto léků, a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

generických léčivých přípravků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  606 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

generických léčivých přípravků; 

36. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

příčiny nedostatečného zásobování léky, 

sestavila seznam základních léků a 

monitorovala dodržování článku 81 

směrnice 2001/83/EU o nedostatečném 

zásobování a podporovala dodávku 

generických léčivých přípravků; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  607 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36a. vyzývá Evropskou komisi, aby 

posoudila dopady paralelního obchodu, 

který zabraňuje v přístupu k určitým 

léčebným postupům a v některých 

členských státech způsobuje značné 

nedostatky v zásobování, a aby na základě 

tohoto posouzení vypracovala legislativní 

návrh na kontrolu paralelního obchodu a 

omezení tohoto jevu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  608 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36a. poukazuje, že jednotlivé systémy 

existující v rámci EU jsou v současnosti 

velmi nejednotné, což v EU vede ke 

zdvojování úsilí a nesprávnému 

rozdělování prostředků pro členské státy a 

průmysl. Nepříznivý dopad má také 

nepředvídatelnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  609 

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

Bod 36 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36a. vyzývá Evropskou komisi, aby 

posoudila dopady paralelního obchodu, 

který zabraňuje v přístupu k určitým 

léčebným postupům, a aby na základě 

tohoto posouzení vypracovala legislativní 

návrh na kontrolu paralelního obchodu a 

omezení tohoto jevu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  610 

Christel Schaldemose 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36a. vyzývá Komisi, aby s využitím co 

nejširších podnětů od zúčastněných stran 

předložila soubor jasných definicí 

nedostatečného zásobování léky a aby 

posílila politický dialog na toto téma; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  611 

Monica Macovei 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36a. vyzývá Komisi, aby propagovala, že 

je důležité, aby léčivé přípravky měly v 

celé EU totéž složení; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  612 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

vypracovaly jednotný plán rozvoje 

elektronického a mobilního zdravotnictví, 

jehož součástí bude zejména vývoj a 

zhodnocení pilotních projektů 

uskutečněných na vnitrostátní úrovni, 

modernizace modelů proplácení léků, 

která bude podněcovat k přechodu na 

systémy zdravotní péče založené na 

výsledcích zdravotní péče, vymezení 

pobídek, které povedou společenství 

subjektů působících v oblasti zdravotní 

péče k zapojení do této digitální revoluce, 

a aby zvyšovala vzdělání zdravotnických 

pracovníků, pacientů a všech dotčených 

zainteresovaných subjektů, tak aby mohli 

získat silnější postavení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  613 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

koordinovaly případné společné zadávání 

veřejných zakázek v rámci evropského 

plánu na vymýcení hepatitidy typu C; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  614 

Cristian-Silviu Buşoi, Mairead McGuinness, Andrey Kovatchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36b. vyzývá Komisi a Radu, aby 

vytvořily mechanismus, který umožní, aby 

o nedostatečném zásobování léky v celé 

EU byla každoročně podána zpráva;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  615 

Cristian-Silviu Buşoi, Mairead McGuinness, Andrey Kovatchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36c. vyzývá Komisi a Radu, aby 

přezkoumaly právní základ Evropské 

agentury pro léčivé přípravky a zvážily 

rozšíření oblasti její působnosti, tak aby 

mohla koordinovat celoevropskou činnost 

zaměřenou na odstranění nedostatečného 

zásobování léky v členských státech EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  616 

Christel Schaldemose 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36b. vyzývá Komisi, aby jednou za rok 

vypracovala zprávu o stavu 

nedostatečného zásobení léky v rámci celé 

EU; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  617 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 37 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 37a. poukazuje na naléhavost hrozeb 

rezistence vůči antimikrobiálním látkám, 

kterou v nedávné době potvrdila OSN; 

vyzývá Komisi, aby posílila své úsilí v 

oblasti boje proti antimikrobiální 

rezistenci a aby předložila nový a ucelený 

akční plán EU, který bude založený na 

přístupu „jedno zdraví“, neboť je zcela 

klíčové, aby trojici nařízení zastřešovala 

jednotná legislativa; 

Or. en 

 


