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Amendement 303 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese 
 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. meent dat een eerlijke prijs de 

kosten van de ontwikkeling en de 

productie van het geneesmiddel moet 

dekken, alsook een winstmarge; 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement 304 

Monica Macovei 
 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. meent dat een eerlijke prijs de 

kosten van de ontwikkeling en de 

productie van het geneesmiddel moet 

dekken, alsook een winstmarge; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  305 

Christofer Fjellner 
 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. meent dat een eerlijke prijs de 

kosten van de ontwikkeling en de 

productie van het geneesmiddel moet 

dekken, alsook een winstmarge; 

13. meent dat de prijzen van 

geneesmiddelen de waarde moet 

weerspiegelen die zij patiënten, 

gezondheidsstelsels en de samenleving 

bieden en dat de prijzen een stimulans 

moeten zijn om te investeren in nieuwe 

therapieën; 
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Or. en 

 

Amendement  306 

Nicola Caputo, Marc Tarabell, Soledad Cabezón Ruiz 
 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. meent dat een eerlijke prijs de 

kosten van de ontwikkeling en de 

productie van het geneesmiddel moet 

dekken, alsook een winstmarge; 

13. meent dat een eerlijke prijs in 

overeenstemming dient te zijn met de 

waarde die het geneesmiddel oplevert voor 

patiënten, samenlevingen en systemen en 

als stimulans moet dienen om de toegang 

voor patiënten te verzekeren, innovatie te 

belonen en een duurzame 

gezondheidszorg te bewerkstelligen; 

Or. en 

 

Amendement  307 

Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. meent dat een eerlijke prijs de 

kosten van de ontwikkeling en de productie 

van het geneesmiddel moet dekken, alsook 

een winstmarge; 

13. meent dat een eerlijke prijs 

complexe factoren moet dekken, zoals de 

ontwikkelings- en productiekosten van het 

geneesmiddel, de aan het farmaceutisch 

onderzoek verbonden risico's, de 

meerwaarde van de behandeling en het 

resultaat voor de patiënten; 

Or. fr 

 

Amendement  308 

Margrete Auken 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. meent dat een eerlijke prijs de 

kosten van de ontwikkeling en de 

productie van het geneesmiddel moet 

dekken, alsook een winstmarge; 

13. meent dat het feit dat de markt er 

niet in slaagt om systematisch te 

investeren in noodzakelijke innovatie 

aantoont dat beleid waarin de prijs wordt 

gekoppeld aan de kosten voor O&O niet 

werkt en dat een eerlijke prijs de kosten 

van de productie van het geneesmiddel 

moet dekken, alsook een redelijke 

winstmarge; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten daarom om de invoering van 

ontkoppelingsmechanismen te verkennen, 

waarbij de kosten voor O&O worden 

losgekoppeld van de uiteindelijke prijs van 

het gezondheidsproduct, om onderzoek en 

ontwikkeling te financieren zoals vermeld 

in het verslag van het panel op hoog 

niveau van de secretaris-generaal van de 

VN over de toegang tot geneesmiddelen – 

innovatie en toegang tot 

gezondheidstechnologie bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement  309 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. meent dat een eerlijke prijs de 

kosten van de ontwikkeling en de productie 

van het geneesmiddel moet dekken, alsook 

een winstmarge; 

13. meent dat een eerlijke prijs voor 

een geneesmiddel dat bijkomende 

voordelen oplevert voor patiënten 

rekening moet houden met de kosten van 

de ontwikkeling en de productie van het 

geneesmiddel; 

Or. en 
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Amendement  310 

José Inácio Faria, Marian Harkin, Yana Toom 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. meent dat een eerlijke prijs de 

kosten van de ontwikkeling en de productie 

van het geneesmiddel moet dekken, alsook 

een winstmarge; 

13. meent dat een eerlijke prijs voor 

een geneesmiddel dat bijkomende 

voordelen oplevert voor de patiënten 

rekening moet houden met de kosten van 

de ontwikkeling en de productie van het 

geneesmiddel; 

Or. en 

 

Amendement  311 

Carlos Zorrinho 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. meent dat een eerlijke prijs de 

kosten van de ontwikkeling en de productie 

van het geneesmiddel moet dekken, alsook 

een winstmarge; 

13. meent dat een eerlijke prijs de 

kosten van de ontwikkeling en de productie 

van het geneesmiddel moet dekken, alsook 

een winstmarge, waarbij in voorkomend 

geval rekening moet worden gehouden 

met de overheidsfinanciering die in de 

eerste fasen van de productontwikkeling 

werd ontvangen; 

Or. en 

 

Amendement  312 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. meent dat een eerlijke prijs de 13. meent dat een eerlijke prijs voor 
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kosten van de ontwikkeling en de productie 

van het geneesmiddel moet dekken, alsook 

een winstmarge; 

een geneesmiddel dat bijkomende 

voordelen oplevert voor de patiënten de 

kosten van de ontwikkeling en de productie 

van het geneesmiddel moet dekken, alsook 

een winstmarge; 

Or. en 

 

Amendement  313 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. meent dat een eerlijke prijs de 

kosten van de ontwikkeling en de productie 

van het geneesmiddel moet dekken, alsook 

een winstmarge; 

13. meent dat een eerlijke prijs de 

kosten van de ontwikkeling en de productie 

van het geneesmiddel moet dekken, alsook 

een winstmarge, waarbij ook rekening 

moet worden gehouden met de beoogde 

doelgroep, de werkzaamheid van het 

geneesmiddel en de mate van innovatie; 

Or. en 

 

Amendement  314 

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

Kadenbach 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. meent dat een eerlijke prijs de 

kosten van de ontwikkeling en de 

productie van het geneesmiddel moet 

dekken, alsook een winstmarge; 

13. meent dat de prijzen van 

geneesmiddelen aangepast moeten zijn 

aan de specifieke economische situatie 

van het land waarin zij in de handel 

worden gebracht; 

Or. en 
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Amendement  315 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. meent dat een eerlijke prijs de 

kosten van de ontwikkeling en de productie 

van het geneesmiddel moet dekken, alsook 

een winstmarge; 

13. meent dat een eerlijke prijs de 

kosten van de ontwikkeling en de productie 

van het geneesmiddel moet dekken, alsook 

een billijke winstmarge; 

Or. nl 

 

Amendement  316 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. meent dat een eerlijke prijs de 

kosten van de ontwikkeling en de 

productie van het geneesmiddel moet 

dekken, alsook een winstmarge; 

13. meent dat de prijzen van 

geneesmiddelen fabrikanten moeten 

stimuleren om te investeren in de 

ontwikkeling van nieuwe therapieën en de 

verbetering van bestaande therapieën, 

waarbij de best mogelijke resultaten 

moeten worden verzekerd voor patiënten, 

gezondheidswerkers en betalers; 

Or. en 

 

Amendement  317 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. benadrukt het belang van 

transparantie in het hele vakgebied 

(bijvoorbeeld aangaande klinische 
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gegevens, kosten voor O&O en 

overheidsfinanciering, 

marketingstrategieën, werkelijke prijzen 

en terugbetalingsniveaus) om de toegang 

tot geneesmiddelen te verzekeren en 

tegelijkertijd bijkomende voordelen te 

creëren voor de patiënten en de 

gezondheidsstelsels; 

Or. en 

 

Amendement  318 

Biljana Borzan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. onderstreept het belang van 

transparantie in het hele vakgebied 

(bijvoorbeeld aangaande klinische 

gegevens, kosten voor onderzoek en 

ontwikkeling en overheidsfinanciering, 

marketingstrategieën, prijsstelling en 

terugbetaling) om de toegang tot 

geneesmiddelen te verzekeren en 

tegelijkertijd bijkomende voordelen te 

creëren voor de patiënten en de 

gezondheidsstelsels; 

Or. en 

 

Amendement  319 

Margrete Auken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. verzoekt de Commissie om in 

samenwerking met de lidstaten een 

openbare, regelmatig bijgewerkte 

gegevensbank op te zetten met de 
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verschillende prijzen van geoctrooieerde 

en generieke geneesmiddelen en 

biosimilars in de gehele EU, waarin ook 

de geografische spreiding van de aan- en 

verkoopvolumes van die geneesmiddelen 

wordt vermeld; 

Or. en 

 

Amendement  320 

Kateřina Konečná 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. benadrukt het belang van 

transparantie in het hele vakgebied 

(bijvoorbeeld aangaande klinische 

gegevens, kosten voor O&O en 

overheidsfinanciering, 

marketingstrategieën, werkelijke prijzen 

en terugbetalingsniveaus) om de toegang 

tot geneesmiddelen te verzekeren en 

tegelijkertijd bijkomende voordelen te 

creëren voor de patiënten en de 

gezondheidsstelsels; 

Or. en 

 

Amendement  321 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. benadrukt het belang van 

transparantie aangaande onder meer 

klinische gegevens, kosten voor O&O en 

overheidsfinanciering, 

marketingstrategieën, werkelijke prijzen 

en terugbetalingsniveaus om de toegang 
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tot geneesmiddelen te verbeteren en 

tegelijkertijd relevante bijkomende 

voordelen te creëren voor de patiënten en 

de gezondheidsstelsels; 

Or. en 

 

Amendement  322 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. wijst erop dat zelfs wanneer de 

toegevoegde waarde van een nieuw 

geneesmiddel belangrijk kan zijn, de prijs 

de duurzame toegang tot geneesmiddelen 

in de EU niet in de weg mag staan; 

Or. es 

 

Amendement  323 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. wijst erop dat de toegang van 

patiënten tot innovatieve therapieën in de 

Europese Unie beter kan worden 

ondersteund met een gedifferentieerd 

prijsbeleid, waarin rekening zou kunnen 

worden gehouden met de verschillen in 

betaalbaarheid, de prevalentie van 

bepaalde ziekten en de prioriteiten in de 

gezondheidszorg tussen de lidstaten van 

de EU; verzoekt de Raad en de Commissie 

om voort te bouwen op de denkoefening 

die door het Belgische voorzitterschap van 

de EU in 2010 werd gelanceerd om 

praktische manieren vast te stellen om een 
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gedifferentieerde prijsstelling in te voeren 

binnen het bestaande rechtskader van het 

VWEU; 

Or. en 

 

Amendement  324 

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

Wierinck, Yana Toom 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 ter. spoort de lidstaten ertoe aan om al 

in een vroeg stadium in dialoog te treden 

en de horizon af te tasten met de sector, de 

patiënten en de betalers en om bij het 

bepalen van de kosteneffectiviteit van 

nieuwe geneesmiddelen te anticiperen op 

de voorspelde evoluties in de 

farmaceutische innovatiepijplijn en 

tegelijkertijd voldoende aandacht te 

schenken aan de gevolgen voor de 

begroting; 

Or. en 

 

Amendement  325 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 ter. herinnert eraan dat de patiënten 

de zwakste schakel zijn in de toegang tot 

geneesmiddelen en dat de moeilijkheden 

die hiermee verband houden geen 

negatieve gevolgen mogen hebben voor 

hen; 

Or. es 
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Amendement  326 

Margrete Auken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 ter. verzoekt de Commissie om de 

gedetailleerde controle op het gebruik van 

overheidsfinanciering voor O&O voor 

geneesmiddelen te verbeteren en ervoor te 

zorgen dat middelen voor onderzoek niet 

in marketing worden geïnvesteerd; 

Or. en 

 

Amendement  327 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 ter. benadrukt dat het wijdverbreide 

gebruik van internationale 

referentieprijzen door de lidstaten van de 

EU en nevenhandel gedifferentieerde 

prijzen ontmoedigen en de toegang voor 

patiënten in EU-landen met een laag of 

middeninkomen nadelig kunnen 

beïnvloeden; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om alternatieven voor 

internationale referentieprijzen te 

verkennen of op zijn minst te bekijken hoe 

dit mechanisme op een meer rationele 

manier kan worden gebruikt op basis van 

referentiekorven die clusters van landen 

met een soortgelijk sociaaleconomisch 

profiel vertegenwoordigen; 

Or. en 
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Amendement  328 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 quater. benadrukt dat 

internationale referentieprijzen een van 

de grootste belemmeringen vormen voor 

transparantere geneesmiddelenprijzen; 

wijst erop dat vertrouwelijke contractuele 

overeenkomsten met farmaceutische 

bedrijven een nuttig instrument zijn 

gebleken om problemen met de 

betaalbaarheid aan te pakken en de 

toegang van patiënten tot innovatieve 

therapieën te verbeteren, doordat zij de 

ongewenste effecten van internationale 

referentieprijzen enigszins milderen; 

Or. en 

 

Amendement  329 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 quater. onderstreept dat Richtlijn 

89/105/EEG al 20 jaar niet herzien is, 

terwijl het geneesmiddelensysteem in 

Europa belangrijke wijzigingen heeft 

ondergaan; 

Or. es 

 

Amendement  330 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 quinquies (nieuw) 



 

AM\1107398NL.docx 15/153 PE592.302v01-00 

 NL 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 quinquies. herinnert eraan dat de 

concurrentie van generieke 

geneesmiddelen belangrijk is om de 

overheidsbegrotingen te controleren en 

dat deze zonder onnodige of 

ongerechtvaardigde vertragingen op de 

markt moeten worden gebracht; 

Or. es 

 

Amendement  331 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. verwelkomt initiatieven zoals het 

initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen (IMI), maar betreurt dat 

slechts enkele volledig openbaar zijn; 

14. verwelkomt initiatieven zoals het 

initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen (IMI) die tot doel hebben 

nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen en 

te voorzien in onvervulde medische 

behoeften van patiënten, zoals de 

ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële 

middelen; 

Or. de 

 

Amendement  332 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. verwelkomt initiatieven zoals het 

initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen (IMI), maar betreurt dat 

slechts enkele volledig openbaar zijn; 

14. verwelkomt initiatieven zoals het 

initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen (IMI), waarin de 

particuliere en de publieke sector worden 

samengebracht om het onderzoek te 
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stimuleren en patiënten sneller toegang te 

bieden tot innovatieve therapieën; 

Or. en 

 

Amendement  333 

Lieve Wierinck, Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. verwelkomt initiatieven zoals het 

initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen (IMI), maar betreurt dat 

slechts enkele volledig openbaar zijn; 

14. verwelkomt initiatieven zoals het 

initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen (IMI); 

Or. en 

 

Amendement  334 

Margrete Auken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. verwelkomt initiatieven zoals het 

initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen (IMI), maar betreurt dat 

slechts enkele volledig openbaar zijn; 

14. verwelkomt initiatieven zoals het 

initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen (IMI), maar betreurt dat 

overheidsinvesteringen slechts een 

beperkt rendement opleveren voor de 

volksgezondheid als er geen voorwaarden 

worden opgelegd voor de toegang tot 

openbare financiering door de EU; 

Or. en 

 

Amendement  335 

Notis Marias 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. verwelkomt initiatieven zoals het 

initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen (IMI), maar betreurt dat 

slechts enkele volledig openbaar zijn; 

14. verwelkomt initiatieven zoals het 

initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen (IMI), maar hekelt het feit 

dat slechts enkele volledig openbaar zijn; 

Or. el 

 

Amendement  336 

Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. verwelkomt initiatieven zoals het 

initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen (IMI), maar betreurt dat 

slechts enkele volledig openbaar zijn; 

14. neemt nota van initiatieven zoals 

het initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen (IMI), maar betreurt dat 

slechts enkele volledig openbaar zijn; 

Or. en 

 

Amendement  337 

Kateřina Konečná 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. verwelkomt initiatieven zoals het 

initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen (IMI), maar betreurt dat 

slechts enkele volledig openbaar zijn; 

14. verwelkomt initiatieven zoals het 

initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen (IMI), maar betreurt dat 

slechts enkele volledig openbaar zijn; 

erkent dat farmaceutische innovatie wordt 

aangestuurd door zowel overheids- als 

particuliere investeringen, die elkaar 

aanvullen, en dat particuliere 

investeerders het hoge risico op falen in 

de ontwikkelingsfase dragen; 
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Or. en 

 

Amendement  338 

Nessa Childers 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. verwelkomt initiatieven zoals het 

initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen (IMI), maar betreurt dat 

slechts enkele volledig openbaar zijn; 

14. verwelkomt initiatieven zoals het 

initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen (IMI), maar betreurt dat 

slechts enkele volledig openbaar zijn; 

merkt voorts op dat IMI2 grotendeels 

wordt gefinancierd door de Europese 

belastingbetalers en wijst op de noodzaak 

van een duidelijke leidersrol voor de EU 

bij het bepalen van de prioriteiten voor de 

volksgezondheidsbehoeften van IMI2-

onderzoek, gegevensuitwisseling op ruime 

schaal en een beleid inzake het beheer 

van IE dat de volksgezondheid ten goede 

komt; 

Or. en 

 

Amendement  339 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 – alinea 1 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 wijst erop dat farmaceutische bedrijven 

die originele geneesmiddelen op de markt 

brengen, klagen over de 

herhalingsevaluatie van de toegevoegde 

waarde door elke lidstaat en dat de 

administratieve lasten voor vertragingen 

kunnen zorgen in de toegang tot de 

geneesmiddelen; 

Or. es 
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Amendement  340 

Enrico Gasbarra 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. verzoekt de Commissie een nieuwe 

politieke impuls te geven aan het voorstel 

tot wijziging van Richtlijn 89/105/EEG, 

teneinde de prijzen transparanter en dus 

betaalbaarder te maken; vraagt de 

Commissie om op grond van de bestaande 

regelgeving de inspanningen te vergroten 

om openbare toegang te bieden tot goede 

informatie over de veiligheid en 

werkzaamheid van de geneesmiddelen; 

Or. it 

 

Amendement  341 

Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. wijst er tot zijn bezorgdheid op dat 

de indruk bestaat dat IMI-projecten de 

werkzaamheden overlappen die 

individuele bedrijven hoe dan ook hadden 

moeten verrichten en dat er bijgevolg 

particuliere bedrijven worden 

gesubsidieerd met EU-geld; verzoekt de 

Commissie in dat opzicht om ervoor te 

zorgen dat IMI-projecten een echte 

meerwaarde opleveren voor de burgers 

van de EU; 

Or. en 
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Amendement  342 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. wijst erop dat een versnipperde en 

ondoorzichtige markt, met verschillende 

systemen voor de evaluatie van de 

geneesmiddelen, vergunningen en het 

vaststellen van de prijs en de 

terugbetaling tot een ondoeltreffend 

geheel en ongelijkheid tussen de Europese 

burgers kan leiden; 

Or. es 

 

Amendement  343 

Lynn Boylan, Kateřina Konečná 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 ter. verzoekt de EU om, als openbare 

financierder van onderzoek, te eisen dat 

de kennis die op basis van dergelijk 

onderzoek wordt vergaard vrij en op grote 

schaal beschikbaar wordt gemaakt via 

publicaties en onlinetoegang; 

Or. en 

 

Amendement  344 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 ter. wijst op de noodzaak om het 



 

AM\1107398NL.docx 21/153 PE592.302v01-00 

 NL 

geneesmiddelensysteem op 

gecoördineerde wijze aan te pakken 

tussen de lidstaten en zo in te spelen op 

soortgelijke uitdagingen; 

Or. es 

 

Amendement  345 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. herinnert eraan dat transparantie in 

alle Europese en nationale instellingen en 

organen van essentieel belang is, en dat 

deskundigen die betrokken zijn bij de 

vergunningsprocedure geen 

belangenconflicten mogen hebben; 

15. herinnert eraan dat transparantie in 

alle Europese en nationale instellingen en 

organen van essentieel belang is, en dat 

deskundigen die betrokken zijn bij de 

vergunningsprocedure, de prijsstelling en 

de vaststelling van de 

terugbetalingstarieven geen 

belangenconflicten mogen hebben; 

Or. en 

 

Amendement  346 

Margrete Auken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. herinnert eraan dat transparantie in 

alle Europese en nationale instellingen en 

organen van essentieel belang is, en dat 

deskundigen die betrokken zijn bij de 

vergunningsprocedure geen 

belangenconflicten mogen hebben; 

15. herinnert eraan dat transparantie in 

alle Europese en nationale instellingen en 

organen van essentieel belang is voor de 

goede werking van de democratie, en dat 

deskundigen die betrokken zijn bij de 

vergunningsprocedure geen 

belangenconflicten mogen hebben; 

Or. en 
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Amendement  347 

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

Kadenbach 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. verwijst naar de Europese 

procedure voor de gezamenlijke aankoop 

van geneesmiddelen die wordt gebruikt 

voor de aanschaf van vaccins 

overeenkomstig Besluit nr. 1082/2013/EU; 

16. verwijst naar de Europese 

procedure voor de gezamenlijke aankoop 

van geneesmiddelen die wordt gebruikt 

voor de aanschaf van vaccins 

overeenkomstig Besluit nr. 1082/2013/EU; 

moedigt het mogelijke gebruik van de 

procedures bij tekorten aan vaccins voor 

zuigelingen aan; 

Or. en 

 

Amendement  348 

José Inácio Faria, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. verwijst naar de Europese 

procedure voor de gezamenlijke aankoop 

van geneesmiddelen die wordt gebruikt 

voor de aanschaf van vaccins 

overeenkomstig Besluit nr. 1082/2013/EU; 

16. verwijst naar de Europese 

procedure voor de gezamenlijke aankoop 

van geneesmiddelen die wordt gebruikt 

voor de aanschaf van vaccins 

overeenkomstig Besluit nr. 1082/2013/EU; 

moedigt de lidstaten aan dit instrument 

volledig te benutten; 

Or. en 

 

Amendement  349 

Alberto Cirio 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 
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Ontwerpresolutie Amendement 

16. verwijst naar de Europese 

procedure voor de gezamenlijke aankoop 

van geneesmiddelen die wordt gebruikt 

voor de aanschaf van vaccins 
overeenkomstig Besluit nr. 1082/2013/EU; 

16. verwijst naar de mogelijkheid van 

een vrijwillige Europese procedure voor de 

gezamenlijke aankoop van medische 

tegenmaatregelen om ernstige 

grensoverschrijdende bedreigingen voor 

de gezondheid aan te pakken 
overeenkomstig Besluit nr. 1082/2013/EU; 

Or. en 

 

Amendement  350 

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

Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. verwijst naar de Europese 

procedure voor de gezamenlijke aankoop 

van geneesmiddelen die wordt gebruikt 

voor de aanschaf van vaccins 
overeenkomstig Besluit nr. 1082/2013/EU; 

16. verwijst naar de Europese 

procedure voor de gezamenlijke aankoop 

van medische tegenmaatregelen om 

ernstige grensoverschrijdende 

bedreigingen voor de gezondheid aan te 

pakken overeenkomstig Besluit nr. 

1082/2013/EU; 

Or. en 

 

Amendement  351 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. wijst op het belang van de digitale 

gezondheidsagenda en op het feit dat de 

ontwikkeling en invoering van 

oplossingen in verband met e-gezondheid 

en m-gezondheid prioriteit moet krijgen 
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om veilige, betrouwbare, toegankelijke, 

moderne en duurzame nieuwe modellen 

voor de gezondheidszorg te verzekeren 

voor patiënten, zorgverleners, 

gezondheidswerkers en betalers; 

Or. en 

 

Amendement  352 

Lynn Boylan, Kateřina Konečná 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. wijst op de weerslag die het 

bezuinigingsbeleid en de bezuinigingen op 

de begrotingen van de lidstaten hebben 

gehad op de toegang voor de burgers tot 

gezondheidszorg en geneesmiddelen; 

keurt het af dat gezondheidszorgstelsels 

een situatie in de hand hebben gewerkt 

waarin de waarde van een mensenleven 

wordt gelijkgesteld met rijkdom, waardoor 

welgestelden sneller een betere 

behandeling kunnen krijgen dan degenen 

met een lager inkomen; 

Or. en 

 

Amendement  353 

Francesc Gambús 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. verzoekt de Commissie de 

coördinatie van de aankoop van 

geneesmiddelen te onderzoeken in de 

lidstaten die de gezamenlijke 

aanbestedingsovereenkomst hebben 

ondertekend, met name voor gevallen van 
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hepatitis C, Krim-Kongo hemorragische 

koorts of enterovirus; 

Or. es 

 

Amendement  354 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. wijst erop dat het op de markt 

brengen van generieke geneesmiddelen 

een prijsvermindering van 25 % het eerste 

jaar en van 40 % het tweede jaar kan 

betekenen, en een besparing voor het 

systeem oplevert van 20 % het eerste jaar 

en 25 % het tweede jaar; er is bezorgdheid 

over het feit dat de markttoegang van deze 

geneesmiddelen niet zo snel verloopt als 

zou moeten, wat gemiddeld 7 maanden 

duurt vanaf het verlies van de exclusiviteit 

van het origineel geneesmiddel; 

Or. es 

 

Amendement  355 

José Inácio Faria 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. stelt met bezorgdheid vast dat de 

EU achterloopt op de VS wat een 

gestandaardiseerd, transparant 

verslagleggingsmechanisme inzake de 

oorzaken van geneesmiddelentekorten 

betreft; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om een dergelijk instrument voor 

beleidsvorming op basis van 

bewijsmateriaal voor te stellen en in te 
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voeren; 

Or. en 

 

Amendement  356 

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

Aldo Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. onderstreept de rol van de 

Europese Unie in het toezicht op en het 

verschaffen van richtsnoeren voor het 

economische beleid in het kader van het 

Europees semester, en is ingenomen met 

de landenspecifieke aanbevelingen 

aangaande de duurzaamheid van de 

gezondheidszorg; 

Or. en 

 

Amendement  357 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. wijst erop dat het gebrek aan 

transparantie tussen de lidstaten over de 

terugbetalingsstelsels en de vertraging bij 

het verlenen van vergunningen voor het 

in de handel brengen indruisen tegen 

Richtlijn 89/105/EEG; 

Or. en 

 

Amendement  358 

Daciana Octavia Sârbu 



 

AM\1107398NL.docx 27/153 PE592.302v01-00 

 NL 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. wijst erop dat een betere 

coördinatie tussen de nationale evaluaties 

van gezondheidstechnologie de tijd die 

nodig is voordat geneesmiddelen 

beschikbaar worden voor patiënten zou 

kunnen verkorten; 

Or. en 

 

Amendement  359 

Carlos Zorrinho 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. onderstreept de noodzaak van 

verdere samenwerking op EU-niveau om 

de toegang tot geneesmiddelen te 

verbeteren; 

Or. en 

 

Amendement  360 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 ter. herinnert aan de Verklaring van 

Doha van 30 augustus 2003 inzake de 

TRIPS-overeenkomst en volksgezondheid, 

waarin werd "uitgelegd" dat de TRIPS-

overeenkomst kan en moet worden 

geïnterpreteerd en uitgevoerd op een wijze 

die het recht van WTO-leden ondersteunt 
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om de algemene toegankelijkheid van 

geneesmiddelen te beschermen en dat de 

TRIPS-overeenkomst WTO-leden er niet 

van mag weerhouden maatregelen te 

treffen ter bescherming van de 

volksgezondheid en met name de 

algemene toegankelijkheid van 

geneesmiddelen; 

Or. es 

 

Amendement  361 

José Inácio Faria 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 ter. onderstreept de rol van de 

Europese Unie in het toezicht op en het 

verschaffen van richtsnoeren voor het 

economische beleid in het kader van het 

Europees semester, en is ingenomen met 

de aanname van landenspecifieke 

aanbevelingen aangaande de 

duurzaamheid van gezondheidsstelsels; 

Or. en 

 

Amendement  362 

Lynn Boylan, Kateřina Konečná 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 ter. keurt het af dat gezondheid van 

een inherent recht voor iedereen is 

verworden tot marktgebaseerde, aan 

kosten en winst onderworpen 

handelswaar, en dat de bevordering van 

gedifferentieerde behandelingen op basis 

van de draagkracht van patiënten 
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daardoor een maatschappelijke kloof doet 

ontstaan; 

Or. en 

 

Amendement  363 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 ter. merkt op dat het ERIPID-project 

meer transparantie van de lidstaten vereist 

om de prijzen die zij werkelijk betalen te 

kunnen opnemen; 

Or. en 

 

Amendement  364 

Herbert Dorfmann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 ter. vraagt dat er regelingen voor de 

grensoverschrijdende handel in 

geneesmiddelen worden vastgesteld om de 

beschikbaarheid van geneesmiddelen te 

garanderen voor patiënten die zich in 

andere lidstaten bevinden dan de lidstaat 

waar zij wonen; 

Or. de 

 

Amendement  365 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 
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Ontwerpresolutie Amendement 

17. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om het recht 

van patiënten op universele, betaalbare, 

doeltreffende, veilige en snelle toegang tot 

essentiële en innoverende therapieën te 

waarborgen en de duurzaamheid van de 

publieke gezondheidszorgstelsels in de EU 

te verzekeren; 

17. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om het recht 

van patiënten op universele, betaalbare, 

doeltreffende, veilige en snelle toegang tot 

essentiële en innoverende therapieën te 

waarborgen en de duurzaamheid van de 

publieke gezondheidszorgstelsels in de EU 

te verzekeren; benadrukt dat de toegang 

van patiënten tot medische producten de 

gedeelde verantwoordelijkheden van alle 

actoren in de gezondheidsstelsels is, 

waaronder nationale autoriteiten, artsen, 

patiëntenorganisaties en fabrikanten, en 

dat optimale oplossingen voor de toegang 

voor patiënten beter tot stand kunnen 

komen via samenwerking tussen die 

belanghebbenden; 

 wijst erop dat de vrijwillige samenwerking 

tussen de lidstaten moet worden verbeterd 

om de transparantie te vergroten, de 

gemeenschappelijke belangen te 

verdedigen en de duurzaamheid van de 

nationale gezondheidsstelsels te 

verzekeren; 

Or. en 

 

Amendement  366 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om het recht 

van patiënten op universele, betaalbare, 

doeltreffende, veilige en snelle toegang tot 

essentiële en innoverende therapieën te 

waarborgen en de duurzaamheid van de 

publieke gezondheidszorgstelsels in de EU 

te verzekeren; 

17. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om het recht 

van patiënten op universele, betaalbare, 

doeltreffende, veilige en snelle toegang tot 

essentiële en innoverende therapieën te 

waarborgen, de duurzaamheid van de 

publieke gezondheidszorgstelsels in de EU 

te verzekeren en toekomstige 

investeringen in farmaceutische innovatie 
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te verzekeren; 

Or. en 

 

Amendement  367 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om het recht 

van patiënten op universele, betaalbare, 

doeltreffende, veilige en snelle toegang tot 

essentiële en innoverende therapieën te 

waarborgen en de duurzaamheid van de 

publieke gezondheidszorgstelsels in de EU 

te verzekeren; 

17. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om het recht 

van patiënten op universele, betaalbare, 

doeltreffende, veilige en snelle toegang tot 

essentiële en innoverende therapieën te 

waarborgen en de duurzaamheid van de 

publieke gezondheidszorgstelsels in de EU 

te verzekeren, bijvoorbeeld door middel 

van investeringssteun van de EU ten 

behoeve van onderzoek naar en 

verbetering van de 

gezondheidszorgstelsels van de lidstaten; 

Or. el 

 

Amendement  368 

Margrete Auken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om het recht 

van patiënten op universele, betaalbare, 

doeltreffende, veilige en snelle toegang tot 

essentiële en innoverende therapieën te 

waarborgen en de duurzaamheid van de 

publieke gezondheidszorgstelsels in de EU 

te verzekeren; 

17. vraagt dat de Commissie verzekert 

dat maatregelen worden genomen om het 

recht van patiënten op universele, 

betaalbare, doeltreffende, veilige en snelle 

toegang tot essentiële en innoverende 

therapieën te waarborgen en de 

duurzaamheid van de publieke 

gezondheidszorgstelsels in de EU te 

verzekeren; 
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Or. en 

 

Amendement  369 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om het recht 

van patiënten op universele, betaalbare, 

doeltreffende, veilige en snelle toegang tot 

essentiële en innoverende therapieën te 

waarborgen en de duurzaamheid van de 

publieke gezondheidszorgstelsels in de EU 

te verzekeren; 

17. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om het recht 

van patiënten op universele, betaalbare, 

doeltreffende, veilige en snelle toegang tot 

essentiële en innoverende therapieën te 

waarborgen, de duurzaamheid van de 

publieke gezondheidszorgstelsels in de EU 

te verzekeren en toekomstige 

investeringen in farmaceutische innovatie 

te verzekeren; 

Or. en 

 

Amendement  370 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om het recht 

van patiënten op universele, betaalbare, 

doeltreffende, veilige en snelle toegang tot 

essentiële en innoverende therapieën te 

waarborgen en de duurzaamheid van de 

publieke gezondheidszorgstelsels in de EU 

te verzekeren; 

17. vraagt dat op nationaal en indien 

nodig EU-niveau maatregelen worden 

genomen om het recht van patiënten op 

universele, betaalbare, doeltreffende, 

veilige en snelle toegang tot essentiële en 

innoverende therapieën te waarborgen en 

de duurzaamheid van de publieke 

gezondheidszorgstelsels in de EU te 

verzekeren; 

Or. de 
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Amendement  371 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om het recht 

van patiënten op universele, betaalbare, 

doeltreffende, veilige en snelle toegang tot 

essentiële en innoverende therapieën te 

waarborgen en de duurzaamheid van de 

publieke gezondheidszorgstelsels in de EU 

te verzekeren; 

17. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om het recht 

van patiënten op universele, betaalbare, 

doeltreffende, veilige en snelle toegang tot 

essentiële en innoverende therapieën te 

waarborgen en de duurzaamheid van de 

publieke gezondheidszorgstelsels en het 

concurrentievermogen van de sector in de 

EU te verzekeren; 

Or. en 

 

Amendement  372 

Georg Mayer 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om het recht 

van patiënten op universele, betaalbare, 

doeltreffende, veilige en snelle toegang tot 

essentiële en innoverende therapieën te 

waarborgen en de duurzaamheid van de 

publieke gezondheidszorgstelsels in de EU 

te verzekeren; 

17. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om het recht 

van patiënten op universele, betaalbare, 

doeltreffende, veilige en snelle toegang tot 

essentiële en innoverende therapieën te 

waarborgen en de duurzaamheid van de 

publieke gezondheidszorgstelsels in de 

lidstaten van de EU te verzekeren; 

Or. de 

 

Amendement  373 

Aldo Patriciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 



 

PE592.302v01-00 34/153 AM\1107398NL.docx 

NL 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om het recht 

van patiënten op universele, betaalbare, 

doeltreffende, veilige en snelle toegang tot 

essentiële en innoverende therapieën te 

waarborgen en de duurzaamheid van de 

publieke gezondheidszorgstelsels in de EU 

te verzekeren; 

17. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om het recht 

van patiënten op universele, betaalbare, 

gelijkwaardige, doeltreffende, veilige en 

snelle toegang tot essentiële en 

innoverende therapieën te waarborgen en 

de duurzaamheid van de publieke 

gezondheidszorgstelsels in de EU te 

verzekeren; 

Or. it 

 

Amendement  374 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om het recht 

van patiënten op universele, betaalbare, 

doeltreffende, veilige en snelle toegang tot 

essentiële en innoverende therapieën te 

waarborgen en de duurzaamheid van de 

publieke gezondheidszorgstelsels in de EU 

te verzekeren; 

17. vraagt dat door de lidstaten 

maatregelen worden genomen om het recht 

van patiënten op universele, betaalbare, 

doeltreffende, veilige en snelle toegang tot 

essentiële en innoverende therapieën te 

waarborgen en de duurzaamheid van de 

publieke gezondheidszorgstelsels in de EU 

te verzekeren; 

Or. fr 

 

Amendement  375 

Christofer Fjellner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om het recht 

van patiënten op universele, betaalbare, 

17. vraagt dat maatregelen worden 

genomen om het recht van patiënten op 

universele, betaalbare, doeltreffende, 
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doeltreffende, veilige en snelle toegang tot 

essentiële en innoverende therapieën te 

waarborgen en de duurzaamheid van de 

publieke gezondheidszorgstelsels in de EU 

te verzekeren; 

veilige en snelle toegang tot essentiële en 

innoverende therapieën te waarborgen en 

de duurzaamheid van de publieke 

gezondheidszorgstelsels in de EU te 

verzekeren; 

Or. en 

 

Amendement  376 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. vraagt de Europese Commissie een 

openbare raadpleging te houden, die 

openstaat voor alle betrokken partijen, 

over de oprichting van een Europese 

publieke farmaceutische onderneming 

met als belangrijkste doel op zijn minst de 

leemtes op te vullen die ontstaan doordat 

de particuliere farmaceutische industrie 

geen brood ziet in ziektes waarvoor de 

markt niet genoeg economisch rendement 

oplevert; 

Or. it 

 

Amendement  377 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. benadrukt dat door de budgettaire 

bezuinigingen en de gevolgen daarvan op 

de gezondheidsstelsels (met name het 

frequente stopzetten van de terugbetaling 

van farmaceutische producten), de 

Europeanen steeds meer dienen af te zien 

van medische zorg en/of farmaceutische 
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behandelingen die ze nochtans nodig 

hebben; 

Or. fr 

 

Amendement  378 

Nicola Caputo, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. spoort de lidstaten ertoe aan om de 

trajecten en het beleid voor de 

gezondheidszorg te evalueren teneinde de 

resultaten voor de patiënten te verbeteren 

en de financiële duurzaamheid van het 

systeem te vergroten door digitale 

oplossingen te stimuleren om de 

verstrekking van gezondheidszorg aan 

patiënten te verbeteren en verspilling van 

middelen op te sporen; 

Or. en 

 

Amendement  379 

Eva Kaili 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. onderstreept de rol van de 

Europese Unie in het toezicht op en het 

verschaffen van richtsnoeren voor het 

economische beleid in het kader van het 

Europees semester, en is ingenomen met 

de landenspecifieke aanbevelingen 

aangaande de duurzaamheid van de 

gezondheidszorg; 

Or. en 
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Amendement  380 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 17 ter. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten een eerste stap te zetten in 

richting van de oprichting van een 

Europese publieke farmaceutische 

onderneming, door één Europese centrale 

in het leven te roepen voor de aankoop 

van geneesmiddelen, om te beginnen met 

geneesmiddelen die als levensreddend 

worden beschouwd en waarvan de 

prijsverschillen binnen de EU 

ontoelaatbaar zijn; 

Or. it 

 

Amendement  381 

Margrete Auken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om de 

onderhandelingspositie van de lidstaten op 

de farmaceutische markt te versterken, 

teneinde eerlijke prijzen voor 

geneesmiddelen te bedingen; 

18. vraagt de lidstaten om, in 

samenwerking met de Commissie, de 

handen in elkaar te slaan om de 

onderhandelingspositie van de lidstaten te 

versterken, teneinde beschikbaarheid en 

eerlijke prijzen voor geneesmiddelen te 

bedingen in de gehele EU; 

Or. en 

 

Amendement  382 

Christofer Fjellner 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om de 

onderhandelingspositie van de lidstaten op 

de farmaceutische markt te versterken, 

teneinde eerlijke prijzen voor 

geneesmiddelen te bedingen; 

18. vraagt dat maatregelen worden 

genomen om de 

onderhandelingscapaciteit van de lidstaten 

te bevorderen, teneinde de toegang van 

patiënten tot geneesmiddelen te 

verzekeren; 

Or. en 

 

Amendement  383 

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

Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om de 

onderhandelingspositie van de lidstaten op 

de farmaceutische markt te versterken, 

teneinde eerlijke prijzen voor 

geneesmiddelen te bedingen; 

18. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om de 

onderhandelingspositie van de lidstaten op 

de farmaceutische markt te versterken, 

teneinde een snelle en billijke toegang tot 

innovatieve geneesmiddelen te verzekeren; 

Or. en 

 

Amendement  384 

Eva Kaili 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om de 

onderhandelingspositie van de lidstaten op 

de farmaceutische markt te versterken, 

teneinde eerlijke prijzen voor 

18. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om de 

onderhandelingspositie van de lidstaten op 

de farmaceutische markt te versterken, 

teneinde een snelle en billijke toegang tot 
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geneesmiddelen te bedingen; innovatieve geneesmiddelen te verzekeren; 

Or. en 

 

Amendement  385 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om de 

onderhandelingspositie van de lidstaten op 

de farmaceutische markt te versterken, 

teneinde eerlijke prijzen voor 

geneesmiddelen te bedingen; 

18. vraagt dat door elke lidstaat 

maatregelen worden genomen betreffende 

de farmaceutische markt; benadrukt dat 
de onderhandelingspositie van de lidstaten 

op de farmaceutische markt moet worden 

versterkt, teneinde eerlijke prijzen voor 

geneesmiddelen te bedingen; 

Or. fr 

 

Amendement  386 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om de 

onderhandelingspositie van de lidstaten op 

de farmaceutische markt te versterken, 

teneinde eerlijke prijzen voor 

geneesmiddelen te bedingen; 

18. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om de 

onderhandelingspositie van de lidstaten op 

de farmaceutische markt te versterken, 

teneinde eerlijke prijzen voor 

geneesmiddelen te bedingen, de 

duurzaamheid van gezondheidsstelsels te 

verzekeren; is van mening dat er eerlijke 

prijzen voor geneesmiddelen moeten 

worden bedongen en duurzame en 

kwaliteitsvolle innovatie en onderzoek 

moet worden bevorderd en dat 

tegelijkertijd het concurrentievermogen 

van de sector moet worden verzekerd; 
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Or. en 

 

Amendement  387 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om de 

onderhandelingspositie van de lidstaten op 

de farmaceutische markt te versterken, 

teneinde eerlijke prijzen voor 

geneesmiddelen te bedingen; 

18. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om de 

onderhandelingspositie van de lidstaten op 

de farmaceutische markt te versterken, 

teneinde eerlijke prijzen voor 

geneesmiddelen te bedingen, o.a. door de 

samenwerking bij de beoordeling van 

gezondheidstechnologieën (HTA) te 

versterken en beoordelingen van de 

relatieve doeltreffendheid op EU-niveau 

uit te voeren; 

Or. de 

 

Amendement  388 

György Hölvényi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om de 

onderhandelingspositie van de lidstaten op 

de farmaceutische markt te versterken, 

teneinde eerlijke prijzen voor 

geneesmiddelen te bedingen; 

18. vraagt dat op EU-niveau en op 

regionaal niveau maatregelen worden 

genomen om de onderhandelingspositie 

van de lidstaten op de farmaceutische 

markt te versterken, teneinde eerlijke 

prijzen voor geneesmiddelen te bedingen; 

Or. en 

 

Amendement  389 

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

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om de 

onderhandelingspositie van de lidstaten op 

de farmaceutische markt te versterken, 

teneinde eerlijke prijzen voor 

geneesmiddelen te bedingen; 

18. vraagt dat op EU-niveau 

maatregelen worden genomen om de 

onderhandelingspositie van de lidstaten op 

de farmaceutische markt te versterken, 

teneinde eerlijke prijzen voor 

geneesmiddelen te bedingen, zoals het 

initiatief van de Benelux-landen en 

Oostenrijk inzake zeldzame ziekten; 

Or. en 

 

Amendement  390 

Glenis Willmott 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. is ingenomen met het verslag van 

het panel op hoog niveau van de 

secretaris-generaal van de VN over de 

toegang tot geneesmiddelen en verzoekt de 

Commissie en de lidstaten om stappen te 

zetten om de aanbevelingen die daarin 

zijn gedaan in de praktijk te brengen; 

Or. en 

 

Amendement  391 

Alberto Cirio 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie om door de 

behoeften van patiënten aangestuurd 

Schrappen 
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O&O aan te moedigen en tegelijkertijd de 

sociale verantwoordelijkheid in de 

farmaceutisch sector te stimuleren, door 

een publiek EU-platform voor O&O op te 

zetten, dat wordt gefinancierd met 

bijdragen uit winsten die de 

farmaceutische industrie puurt uit de 

verkoop aan publieke 

gezondheidszorgstelsels; dringt aan op 

transparantie met betrekking tot de kosten 

van O&O; 

Or. en 

 

Amendement  392 

Margrete Auken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie om door de 

behoeften van patiënten aangestuurd O&O 

aan te moedigen en tegelijkertijd de sociale 

verantwoordelijkheid in de farmaceutisch 

sector te stimuleren, door een publiek EU-

platform voor O&O op te zetten, dat wordt 

gefinancierd met bijdragen uit winsten die 

de farmaceutische industrie puurt uit de 

verkoop aan publieke 

gezondheidszorgstelsels; dringt aan op 

transparantie met betrekking tot de kosten 

van O&O; 

19. verzoekt de Commissie om 

transparantie over de kosten van O&O te 

bevorderen en door de behoeften van 

patiënten aangestuurd O&O aan te 

moedigen en tegelijkertijd de sociale 

verantwoordelijkheid in de farmaceutische 

sector te stimuleren, door een publiek EU-

platform voor O&O op te zetten om de 

behoeften op het gebied van 

volksgezondheid in de EU op 

democratische, inclusieve wijze vast te 

stellen op basis van: 

 – een analyse van de verkoopvolumes 

voor elk geneesmiddel en voor elke 

therapeutische indicatie, in de mate van 

het mogelijke met inbegrip van afwijkend 

gebruik; 

 – een analyse van de lasten van elke 

ziekte, waarin rekening wordt gehouden 

met de sociale en geografische spreiding; 

 – een analyse van de nationale registers 

voor ziekten en syndromen; 

 – overleg met de Raad, het Parlement, 
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EMA en ECDC; 

 – openbaar, transparant overleg met alle 

belanghebbenden, met inbegrip van eerst 

en vooral de patiënten, zorgverleners en 

artsen, ook diegenen die met alternatieven 

voor chemische behandelingen werken; 

Or. en 

 

Amendement  393 

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

La Via, Aldo Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie om door de 

behoeften van patiënten aangestuurd O&O 

aan te moedigen en tegelijkertijd de 

sociale verantwoordelijkheid in de 

farmaceutisch sector te stimuleren, door 

een publiek EU-platform voor O&O op te 

zetten, dat wordt gefinancierd met 

bijdragen uit winsten die de 

farmaceutische industrie puurt uit de 

verkoop aan publieke 

gezondheidszorgstelsels; dringt aan op 

transparantie met betrekking tot de kosten 

van O&O; 

19. verzoekt de Commissie om 

patiënten en hun organisaties te 

betrekken bij het vaststellen van de 

onderzoeksprioriteiten voor al haar 

programma's op het gebied van 

gezondheid en om door de behoeften van 

patiënten aangestuurd O&O aan te 

moedigen; 

Or. en 

 

Amendement  394 

Eva Kaili 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie om door de 

behoeften van patiënten aangestuurd O&O 

aan te moedigen en tegelijkertijd de 

19. verzoekt de Commissie om 

patiënten en hun organisaties te 

betrekken bij het vaststellen van de 
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sociale verantwoordelijkheid in de 

farmaceutisch sector te stimuleren, door 

een publiek EU-platform voor O&O op te 

zetten, dat wordt gefinancierd met 

bijdragen uit winsten die de 

farmaceutische industrie puurt uit de 

verkoop aan publieke 

gezondheidszorgstelsels; dringt aan op 

transparantie met betrekking tot de kosten 

van O&O; 

onderzoeksprioriteiten voor al haar 

programma's op het gebied van 

gezondheid en om door de behoeften van 

patiënten aangestuurd O&O aan te 

moedigen; 

Or. en 

 

Amendement  395 

Frédérique Ries, Gesine Meissner, Lieve Wierinck 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie om door de 

behoeften van patiënten aangestuurd O&O 

aan te moedigen en tegelijkertijd de 

sociale verantwoordelijkheid in de 

farmaceutisch sector te stimuleren, door 

een publiek EU-platform voor O&O op te 

zetten, dat wordt gefinancierd met 

bijdragen uit winsten die de 

farmaceutische industrie puurt uit de 

verkoop aan publieke 

gezondheidszorgstelsels; dringt aan op 

transparantie met betrekking tot de kosten 

van O&O; 

19. verzoekt de Commissie om door de 

behoeften van patiënten aangestuurd O&O 

aan te moedigen door een publiek EU-

fonds op te zetten voor de financiering 

van O&O dat gericht is op onvervulde 

medische behoeften, in het bijzonder op 

het gebied van zeldzame ziekten en 

kinderziekten; dringt aan op meer 

transparantie met betrekking tot de kosten 

van O&O; 

Or. en 

 

Amendement  396 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 
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Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie om door de 

behoeften van patiënten aangestuurd O&O 

aan te moedigen en tegelijkertijd de 

sociale verantwoordelijkheid in de 

farmaceutisch sector te stimuleren, door 

een publiek EU-platform voor O&O op te 

zetten, dat wordt gefinancierd met 

bijdragen uit winsten die de 

farmaceutische industrie puurt uit de 

verkoop aan publieke 

gezondheidszorgstelsels; dringt aan op 

transparantie met betrekking tot de kosten 

van O&O; 

19. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om op de onvervulde behoeften 

van de patiënten gericht O&O aan te 

moedigen, zoals onderzoek op het gebied 

van nieuwe antimicrobiële stoffen, dat ze 

de overheidsmiddelen voor onderzoek op 

het gebied van gezondheid doeltreffend 

coördineert en de sociale 

verantwoordelijkheid in de 

farmaceutische sector bevordert door de 

oprichting van een Europees 

onderzoeksplatform; 

Or. es 

 

Amendement  397 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie om door de 

behoeften van patiënten aangestuurd O&O 

aan te moedigen en tegelijkertijd de sociale 

verantwoordelijkheid in de farmaceutisch 

sector te stimuleren, door een publiek EU-

platform voor O&O op te zetten, dat wordt 

gefinancierd met bijdragen uit winsten die 

de farmaceutische industrie puurt uit de 

verkoop aan publieke 

gezondheidszorgstelsels; dringt aan op 

transparantie met betrekking tot de kosten 

van O&O; 

19. verzoekt de Commissie om door 

vereisten van volksgezondheid en de 

behoeften van de patiënten aangestuurd 

O&O aan te moedigen en tegelijkertijd de 

sociale verantwoordelijkheid in de 

farmaceutische sector te stimuleren, door 

een publiek EU-platform voor O&O op te 

zetten, dat wordt gefinancierd met 

bijdragen uit winsten die de farmaceutische 

industrie verwerft uit de verkoop aan 

publieke gezondheidszorgstelsels; dringt 

aan op maximale transparantie met 

betrekking tot de kosten van O&O, met 

inachtneming van legitieme 

wetenschappelijke, publieke en private 

belangen van betrokken actoren; 

Or. nl 
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Amendement  398 

Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie om door de 

behoeften van patiënten aangestuurd O&O 

aan te moedigen en tegelijkertijd de sociale 

verantwoordelijkheid in de farmaceutisch 

sector te stimuleren, door een publiek EU-

platform voor O&O op te zetten, dat wordt 

gefinancierd met bijdragen uit winsten die 

de farmaceutische industrie puurt uit de 

verkoop aan publieke 

gezondheidszorgstelsels; dringt aan op 

transparantie met betrekking tot de kosten 

van O&O; 

19. verzoekt de Commissie om door de 

behoeften van patiënten en de 

volksgezondheid aangestuurd O&O aan te 

moedigen en tegelijkertijd de sociale 

verantwoordelijkheid in de farmaceutische 

sector te stimuleren, door een publiek EU-

platform voor O&O op te zetten, dat wordt 

gefinancierd met bijdragen uit winsten die 

de farmaceutische industrie puurt uit de 

verkoop aan publieke 

gezondheidszorgstelsels; dringt aan op 

transparantie met betrekking tot de kosten 

van O&O; 

Or. en 

 

Amendement  399 

Nessa Childers 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie om door de 

behoeften van patiënten aangestuurd O&O 

aan te moedigen en tegelijkertijd de sociale 

verantwoordelijkheid in de farmaceutisch 

sector te stimuleren, door een publiek EU-

platform voor O&O op te zetten, dat wordt 

gefinancierd met bijdragen uit winsten die 

de farmaceutische industrie puurt uit de 

verkoop aan publieke 

gezondheidszorgstelsels; dringt aan op 

transparantie met betrekking tot de kosten 

van O&O; 

19. verzoekt de Commissie om door de 

behoeften van patiënten en de 

volksgezondheid aangestuurd O&O aan te 

moedigen en tegelijkertijd de sociale 

verantwoordelijkheid in de farmaceutische 

sector te stimuleren, door een publiek EU-

platform voor O&O op te zetten, dat wordt 

gefinancierd met bijdragen uit winsten die 

de farmaceutische industrie puurt uit de 

verkoop aan publieke 

gezondheidszorgstelsels; dringt aan op 

volledige transparantie met betrekking tot 

de kosten van O&O; 

Or. en 
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Amendement  400 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie om door de 

behoeften van patiënten aangestuurd O&O 

aan te moedigen en tegelijkertijd de sociale 

verantwoordelijkheid in de farmaceutisch 

sector te stimuleren, door een publiek EU-

platform voor O&O op te zetten, dat wordt 

gefinancierd met bijdragen uit winsten die 

de farmaceutische industrie puurt uit de 

verkoop aan publieke 

gezondheidszorgstelsels; dringt aan op 

transparantie met betrekking tot de kosten 

van O&O; 

19. verzoekt de Commissie om door de 

behoeften van patiënten aangestuurd O&O 

aan te moedigen en tegelijkertijd de sociale 

verantwoordelijkheid in de farmaceutische 

sector te stimuleren, door een publiek EU-

platform voor O&O op te zetten, dat wordt 

gefinancierd met bijdragen uit winsten die 

de farmaceutische industrie puurt uit de 

verkoop aan publieke 

gezondheidszorgstelsels; dringt aan op 

volledige transparantie met betrekking tot 

de kosten van O&O; 

Or. en 

 

Amendement  401 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie om door de 

behoeften van patiënten aangestuurd O&O 

aan te moedigen en tegelijkertijd de sociale 

verantwoordelijkheid in de farmaceutisch 

sector te stimuleren, door een publiek EU-

platform voor O&O op te zetten, dat wordt 

gefinancierd met bijdragen uit winsten die 

de farmaceutische industrie puurt uit de 

verkoop aan publieke 

gezondheidszorgstelsels; dringt aan op 

transparantie met betrekking tot de kosten 

van O&O; 

19. verzoekt de Commissie om door de 

behoeften van de volksgezondheid 

aangestuurd O&O aan te moedigen en 

tegelijkertijd de sociale 

verantwoordelijkheid in de farmaceutische 

sector te stimuleren, door een publiek EU-

platform voor O&O op te zetten, dat wordt 

gefinancierd met bijdragen uit winsten die 

de farmaceutische industrie puurt uit de 

verkoop aan publieke 

gezondheidszorgstelsels; dringt aan op 

transparantie met betrekking tot de kosten 

van O&O; 
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Or. en 

 

Amendement  402 

Kateřina Konečná, Biljana Borzan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. verzoekt de Europese Commissie 

om het initiatief van EMA inzake het 

veilige gebruik van adaptieve paden te 

stimuleren waar dat passend wordt 

geacht, om zo de tijd voor het in de handel 

brengen van geneesmiddelen die in 

onvervulde medische behoeften voorzien 

te versnellen en ervoor te zorgen dat de 

vergunning voor het in de handel brengen 

wordt verleend zonder de veiligheid van 

de patiënten in het gedrang te brengen en 

enkel als er een positief evenwicht bestaat 

tussen de voordelen en de risico's voor 

een bepaalde patiëntenpopulatie; 

Or. en 

 

Amendement  403 

José Inácio Faria 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. wijst erop dat de toenemende 

antimicrobiële resistentie een ernstige 

bedreiging vormt; verzoekt de Commissie 

om maatregelen voor te stellen om O&O 

in de publieke en de particuliere sector te 

bevorderen en een business case op te 

zetten om de ontwikkeling en het in de 

handel brengen van antibiotica die als 

laatste redmiddel gelden te stimuleren om 

het gebrek aan innovatie op dat gebied 
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tegen te gaan; 

Or. en 

 

Amendement  404 

Elena Gentile, Massimo Paolucci 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. verzoekt de Commissie om 

initiatieven te stimuleren waardoor 

publiek en particulier onderzoek speciaal 

wordt gericht op de introductie van 

innovatieve geneesmiddelen voor de 

behandeling van typische kinderziektes; 

Or. it 

 

Amendement  405 

Elena Gentile, Massimo Paolucci 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 ter. verzoekt de Commissie om publiek 

en particulier onderzoek naar 

geneesmiddelen bij vrouwelijke patiënten 

te stimuleren, teneinde een halt toe te 

roepen aan de ongelijke behandeling van 

mannen en vrouwen in onderzoek en 

ontwikkeling en alle burgers in meer 

gelijkere toegang te bieden tot 

geneesmiddelen; 

Or. it 

 

Amendement  406 

Frédérique Ries, Gesine Meissner, Lieve Wierinck 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. verzoekt de Commissie de 

algemene impact van intellectuele 

eigendomsrechten op de bevordering van 

innovatie te analyseren, met name de 

impact van aanvullende 

beschermingscertificaten, 

gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 

op het concurrentievermogen en de 

kwaliteit van innovatie, en om strikte 

grenzen te stellen aan deze praktijken; 

20. neemt nota van de conclusies van 

de Raad van 17 juni 2016 waarin de 
Commissie wordt verzocht om een op 

feiten en bewijsmateriaal gebaseerde 

analyse van de algemene impact van 

intellectuele-eigendomsrechten op de 

bevordering van innovatie te verrichten, 

met name de impact van aanvullende 

beschermingscertificaten, 

gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 

op het concurrentievermogen en de 

kwaliteit van innovatie, en om deze 

praktijken waar nodig te reglementeren; 

Or. en 

 

Amendement  407 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. verzoekt de Commissie de 

algemene impact van intellectuele 

eigendomsrechten op de bevordering van 

innovatie te analyseren, met name de 

impact van aanvullende 

beschermingscertificaten, 

gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 

op het concurrentievermogen en de 

kwaliteit van innovatie, en om strikte 

grenzen te stellen aan deze praktijken; 

20. verzoekt de Commissie de 

algemene impact van intellectuele-

eigendomsrechten op de bevordering van 

innovatie te analyseren, zoals de Raad ook 

heeft gevraagd in zijn conclusies van 17 

juni 2016, met name de impact van 

aanvullende beschermingscertificaten, 

gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 

op het concurrentievermogen en de 

kwaliteit van innovatie, en om strikte 

grenzen te stellen aan deze praktijken; 

Or. en 

 



 

AM\1107398NL.docx 51/153 PE592.302v01-00 

 NL 

Amendement  408 

Nessa Childers 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. verzoekt de Commissie de 

algemene impact van intellectuele 

eigendomsrechten op de bevordering van 

innovatie te analyseren, met name de 

impact van aanvullende 

beschermingscertificaten, 

gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 

op het concurrentievermogen en de 

kwaliteit van innovatie, en om strikte 

grenzen te stellen aan deze praktijken; 

20. verzoekt de Commissie de 

algemene impact van intellectuele-

eigendomsrechten op de bevordering van 

op behoeften gebaseerde innovatie, 

betaalbaarheid en dienovereenkomstig 

verbeterde therapeutische resultaten te 

analyseren, met name de impact van 

aanvullende beschermingscertificaten, 

gegevensexclusiviteit en marktexclusiviteit 

op het concurrentievermogen en de 

kwaliteit van innovatie, en om de 

regelgeving dienovereenkomst te wijzigen; 

Or. en 

 

Amendement  409 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. verzoekt de Commissie de 

algemene impact van intellectuele 

eigendomsrechten op de bevordering van 

innovatie te analyseren, met name de 

impact van aanvullende 

beschermingscertificaten, 

gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 

op het concurrentievermogen en de 

kwaliteit van innovatie, en om strikte 

grenzen te stellen aan deze praktijken; 

20. verzoekt de Commissie om via een 

diepgaande, objectieve en 

onbevooroordeelde studie de algemene 

impact van intellectuele-

eigendomsrechten op de bevordering van 

innovatie en de toegang voor patiënten te 

analyseren, met name de impact van 

aanvullende beschermingscertificaten, 

gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 

op het concurrentievermogen en de 

kwaliteit van innovatie, en om strikte 

grenzen te stellen aan deze praktijken; 

Or. en 
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Amendement  410 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. verzoekt de Commissie de 

algemene impact van intellectuele 

eigendomsrechten op de bevordering van 

innovatie te analyseren, met name de 

impact van aanvullende 

beschermingscertificaten, 

gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 

op het concurrentievermogen en de 

kwaliteit van innovatie, en om strikte 

grenzen te stellen aan deze praktijken; 

20. verzoekt de Commissie de 

algemene impact van intellectuele-

eigendomsrechten op de bevordering van 

innovatie en de toegang van patiënten tot 

medicijnen te analyseren, met name de 

impact van aanvullende 

beschermingscertificaten, 

gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 

op het concurrentievermogen en de 

kwaliteit van innovatie, en om strikte 

grenzen te stellen aan deze praktijken; 

Or. nl 

 

Amendement  411 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. verzoekt de Commissie de 

algemene impact van intellectuele 

eigendomsrechten op de bevordering van 

innovatie te analyseren, met name de 

impact van aanvullende 

beschermingscertificaten, 

gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 

op het concurrentievermogen en de 

kwaliteit van innovatie, en om strikte 

grenzen te stellen aan deze praktijken; 

20. verzoekt de Commissie de 

algemene impact van intellectuele-

eigendomsrechten op de bevordering van 

innovatie te analyseren, met name op de 

kwaliteit ervan, en met name de impact 

van aanvullende beschermingscertificaten, 

gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 

op het concurrentievermogen en de 

kwaliteit van innovatie, en de impact op de 

toegankelijkheid van geneesmiddelen; 

Or. es 

 

Amendement  412 

Christofer Fjellner 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. verzoekt de Commissie de 

algemene impact van intellectuele 

eigendomsrechten op de bevordering van 
innovatie te analyseren, met name de 

impact van aanvullende 

beschermingscertificaten, 

gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 

op het concurrentievermogen en de 

kwaliteit van innovatie, en om strikte 

grenzen te stellen aan deze praktijken; 

20. verzoekt de Commissie te 

analyseren hoe innovatie het best kan 

worden bevorderd, met name de impact 

van aanvullende beschermingscertificaten, 

gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 

op het concurrentievermogen en de 

kwaliteit van innovatie, en om strikte 

grenzen te stellen aan deze praktijken; 

Or. en 

 

Amendement  413 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. verzoekt de Commissie de 

algemene impact van intellectuele 

eigendomsrechten op de bevordering van 

innovatie te analyseren, met name de 

impact van aanvullende 

beschermingscertificaten, 

gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 

op het concurrentievermogen en de 

kwaliteit van innovatie, en om strikte 

grenzen te stellen aan deze praktijken; 

20. verzoekt de Commissie de 

algemene impact van intellectuele-

eigendomsrechten op de bevordering van 

innovatie en de toegang voor patiënten te 

analyseren, met name de impact van 

aanvullende beschermingscertificaten, 

gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 

op het concurrentievermogen en de 

kwaliteit van innovatie, en om strikte 

grenzen te stellen aan deze praktijken; 

Or. en 

 

Amendement  414 

Biljana Borzan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 
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Ontwerpresolutie Amendement 

20. verzoekt de Commissie de 

algemene impact van intellectuele 

eigendomsrechten op de bevordering van 

innovatie te analyseren, met name de 

impact van aanvullende 

beschermingscertificaten, 

gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 

op het concurrentievermogen en de 

kwaliteit van innovatie, en om strikte 

grenzen te stellen aan deze praktijken; 

20. verzoekt de Commissie de 

algemene impact van intellectuele-

eigendomsrechten op de bevordering van 

innovatie en de toegang voor patiënten te 

analyseren, met name de impact van 

aanvullende beschermingscertificaten, 

gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 

op het concurrentievermogen en de 

kwaliteit van innovatie, en om strikte 

grenzen te stellen aan deze praktijken; 

Or. en 

 

Amendement  415 

Margrete Auken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. verzoekt de Commissie de 

algemene impact van intellectuele 

eigendomsrechten op de bevordering van 

innovatie te analyseren, met name de 

impact van aanvullende 

beschermingscertificaten, 

gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 

op het concurrentievermogen en de 

kwaliteit van innovatie, en om strikte 

grenzen te stellen aan deze praktijken; 

20. verzoekt de Commissie de 

algemene impact van intellectuele-

eigendomsrechten op vertraging bij de 

toegang tot innovatie te analyseren, met 

name de impact van aanvullende 

beschermingscertificaten, 

gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 

op het concurrentievermogen en de 

kwaliteit van innovatie, en om strikte 

grenzen te stellen aan deze praktijken; 

Or. en 

 

Amendement  416 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 
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Ontwerpresolutie Amendement 

20. verzoekt de Commissie de 

algemene impact van intellectuele 

eigendomsrechten op de bevordering van 

innovatie te analyseren, met name de 

impact van aanvullende 

beschermingscertificaten, 

gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 

op het concurrentievermogen en de 

kwaliteit van innovatie, en om strikte 

grenzen te stellen aan deze praktijken; 

20. verzoekt de Commissie de 

algemene impact van intellectuele-

eigendomsrechten op de bevordering van 

innovatie op een neutrale, op feiten 

gebaseerde en grondige wijze te 

analyseren, met name de impact van 

aanvullende beschermingscertificaten, 

gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 

op het concurrentievermogen en de 

kwaliteit van innovatie; 

Or. de 

 

Amendement  417 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. verzoekt de Commissie om zo snel 

mogelijk en in nauw overleg met de 

lidstaten een overzicht samen te stellen 

van de huidige regelgevingsinstrumenten 

van de EU en de bijbehorende initiatieven 

die investeringen in de ontwikkeling van 

geneesmiddelen en de vergunning voor 

het in de handel brengen van 

geneesmiddelen die aan de houders van 

een vergunning voor het in de handel 

brengen wordt verleend, moeten 

bevorderen, zoals zij in de EU worden 

toegepast: aanvullende 

beschermingscertificaten (Verordening 

(EG) nr. 469/2009), geneesmiddelen voor 

menselijk gebruik (Richtlijn 2001/83/EG 

en Verordening (EG) nr. 726/2004), 

weesgeneesmiddelen (Verordening (EG) 

nr. 141/2000) en geneesmiddelen voor 

pediatrisch gebruik (Verordening (EG) 

nr. 1901/2006); verzoekt de Commissie 

ook om een empirisch onderbouwde 

analyse te verrichten van het effect dat de 
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stimulansen in deze EU-

wetgevingsinstrumenten zoals zij worden 

uitgevoerd, hebben op innovatie, evenals 

op de beschikbaarheid, en meer in het 

bijzonder de productschaarste en 

uitgestelde of gemiste marktintroducties, 

en de toegankelijkheid van 

geneesmiddelen, met inbegrip van 

essentiële dure geneesmiddelen voor 

ziekten die zwaar wegen op patiënten en 

gezondheidszorgstelsels, alsmede de 

beschikbaarheid van generieke 

geneesmiddelen; verzoekt de Commissie 

om de komende maanden een tijdschema 

en een te volgen methode te bepalen voor 

het verwezenlijken van de analyse zoals in 

dit punt vermeld; 

Or. en 

 

Amendement  418 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. herinnert eraan dat het belangrijk 

is om stimulansen te handhaven om O&O 

in Europa te houden en patiënten 

kwaliteitsvolle innovatieve behandelingen 

te bieden en moedigt de Commissie er 

daarom toe aan stimuleringskaders die de 

beoogde resultaten hebben opgeleverd, 

zoals de Verordening inzake 

weesgeneesmiddelen, niet te herzien en 

verzoekt de Commissie om in voorkomend 

geval een op bewijsmateriaal gebaseerde 

analyse te verrichten van de impact van 

door het Europese regelgevingskader 

geboden stimulansen, op basis van een 

objectieve, evenwichtige en 

wetenschappelijk onderbouwde methode; 

Or. en 



 

AM\1107398NL.docx 57/153 PE592.302v01-00 

 NL 

 

Amendement  419 

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

Heinz Florenz, Karin Kadenbach 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. verzoekt de Commissie om een 

gerichte vrijstelling van ABC-productie 

voor uitvoerdoeleinden om in de EU 

gevestigde fabrikanten van generieke 

geneesmiddelen en biosimilars de 

mogelijkheid te bieden op gelijke voet te 

concurreren met concurrenten uit niet-

EU-landen en zo te voorkomen dat de 

productie wordt uitbesteed, de 

werkgelegenheid in de EU in stand wordt 

gehouden en bijkomende banen en groei 

worden geschapen; 

Or. en 

 

Amendement  420 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. erkent dat de stimulansen die in de 

pediatrische verordening werden geboden 

ondoeltreffend zijn gebleken om de 

innovatie op het gebied van 

geneesmiddelen voor kinderen aan te 

zwengelen, in het bijzonder in de 

oncologie en neonatalogie; verzoekt de 

Commissie om bestaande belemmeringen 

te bestuderen en maatregelen voor te 

stellen om vorderingen op dit gebied te 

stimuleren; 

Or. en 
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Amendement  421 

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

Mussolini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. verzoekt de EU-lidstaten en de 

farmaceutische sector om het 

prijsstellingsproces en de terugbetaling 

van farmaceutische producten, met 

inbegrip van de kosten van O&O, 

transparanter te maken; 

Or. en 

 

Amendement  422 

Eva Kaili 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. verzoekt de EU-lidstaten en de 

farmaceutische sector om het 

prijsstellingsproces en de terugbetaling 

van farmaceutische producten, met 

inbegrip van de kosten van O&O, 

transparanter te maken; 

Or. en 

 

Amendement  423 

José Inácio Faria 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 20 ter. erkent dat het afwijkende gebruik 

van geneesmiddelen voordelen kan 

opleveren voor de patiënten wanneer er 

geen goedgekeurde alternatieven zijn; 

merkt tot zijn bezorgdheid op dat 

patiënten aan steeds meer risico's worden 

blootgesteld vanwege het gebrek aan 

degelijk bewijsmateriaal om de veiligheid 

en doeltreffendheid van afwijkend 

gebruik aan te tonen, het gebrek aan 

geïnformeerde toestemming en het feit dat 

het steeds moeilijker wordt om 

ongewenste voorvallen te bewaken; 

onderstreept dat bepaalde subgroepen van 

de bevolking, zoals kinderen en ouderen, 

specifiek zijn blootgesteld aan deze 

praktijk; 

Or. en 

 

Amendement  424 

José Inácio Faria 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 quater. verzoekt de Commissie, het 

Europees Geneesmiddelenbureau en de 

lidstaten om richtsnoeren voor het 

correcte afwijkende gebruik te bevorderen 

om de risico's van deze klinische praktijk 

voor de patiënten te beperken; verzoekt de 

Commissie om de factoren die afwijkend 

gebruik in de hand werken te analyseren 

en maatregelen voor te stellen om de 

noodzaak van deze klinische praktijk te 

beperken, door de toegang tot toegelaten 

indicaties voor alle patiëntengroepen te 

verzekeren, bijvoorbeeld via passende 

stimulansen voor de herbestemming van 

geneesmiddelen en de toelating van 

nieuwe indicaties; 
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Or. en 

 

Amendement  425 

José Inácio Faria 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 quinquies. verzoekt de Commissie om 

met het Europees Geneesmiddelenbureau 

en met belanghebbenden samen te werken 

om een gedragscode voor de verplichte 

melding van ongewenste voorvallen en 

van resultaten voor afwijkend gebruik van 

geneesmiddelen in te voeren en te zorgen 

voor patiëntenregisters teneinde de 

kennisbasis uit te breiden en de risico's 

voor de patiënten te beperken; 

Or. en 

 

Amendement  426 

José Inácio Faria, Marian Harkin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 sexies. erkent de aanzienlijke 

ontwikkeling van als weesgeneesmiddel 

aangewezen geneesmiddelen na de 

stimulansen die werden ingevoerd met het 

huidige rechtskader voor 

weesgeneesmiddelen; merkt op dat 

dergelijke geneesmiddelen ook afwijkend 

worden gebruikt of worden herbestemd en 

toegelaten voor aanvullende indicaties, 

waardoor de verkoop en het rendement 

kunnen worden verhoogd; verzoekt de 

Commissie om deze situaties te bestuderen 

en het verkoopvolume van dergelijke 

geneesmiddelen te bewaken teneinde 
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evenwichtige stimulansen te verzekeren 

zonder innovatie op dit gebied te 

ontmoedigen; 

Or. en 

 

Amendement  427 

José Inácio Faria 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 septies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 septies. merkt op dat de 

herbestemming van bestaande 

geneesmiddelen voor nieuwe indicaties 

gepaard kan gaan met een prijsverhoging; 

verzoekt de Commissie om gegevens over 

prijsstijgingen bij herbestemmingen van 

geneesmiddelen te verzamelen en te 

analyseren en om aan het Europees 

Parlement en de Raad verslag uit te 

brengen over de evenwichtigheid en 

evenredigheid van de stimulansen die de 

sector ertoe aanzetten te investeren in de 

herbestemming van geneesmiddelen; 

Or. en 

 

Amendement  428 

José Inácio Faria 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 unvicies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 unvicies. erkent dat de continuïteit 

van de voorziening in geneesmiddelen met 

een bewezen meerwaarde voor patiënten 

en gezondheidsstelsels moet worden 

verzekerd; verzoekt de Commissie om 

toezicht uit te oefenen op het van de markt 

halen van oude moleculen om 
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commerciële redenen, onder meer in de 

vorm van nieuwe vergunningen voor 

nieuwe indicaties tegen een veel hogere 

prijs, en om indien nodig maatregelen 

voor te stellen; 

Or. en 

 

Amendement  429 

Christofer Fjellner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. verzoekt de Commissie om open 

toegang tot gegevens van particulier 

onderzoek te bevorderen, met name 

wanneer onderzoek met publieke middelen 

wordt gefinancierd, en om voorwaarden 

vast te stellen zoals betaalbare prijzen en 

niet-exclusiviteit of gedeelde intellectuele 

eigendom voor projecten die met 

Europese middelen worden 

gecofinancierd, zoals Horizon 2020; 

21. verzoekt de Commissie om open 

toegang tot gegevens te bevorderen 

wanneer onderzoek met publieke middelen 

wordt gefinancierd; 

Or. en 

 

Amendement  430 

Nessa Childers 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. verzoekt de Commissie om open 

toegang tot gegevens van particulier 

onderzoek te bevorderen, met name 

wanneer onderzoek met publieke middelen 

wordt gefinancierd, en om voorwaarden 

vast te stellen zoals betaalbare prijzen en 

niet-exclusiviteit of gedeelde intellectuele 

eigendom voor projecten die met Europese 

21. verzoekt de Commissie om open 

toegang tot gegevens van particulier 

onderzoek te bevorderen, met name 

wanneer onderzoek met publieke middelen 

wordt gefinancierd, en om voorwaarden op 

te leggen om te verzekeren dat 

investeringen in biomedisch onderzoek 

voordelen opleveren voor de 



 

AM\1107398NL.docx 63/153 PE592.302v01-00 

 NL 

middelen worden gecofinancierd, zoals 

Horizon 2020; 

volksgezondheid, zoals betaalbare prijzen 

en niet-exclusiviteit of gedeelde 

intellectuele eigendom voor projecten die 

met Europese middelen worden 

gecofinancierd, zoals Horizon 2020; 

Or. en 

 

Amendement  431 

Frédérique Ries, Gesine Meissner, Lieve Wierinck 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. verzoekt de Commissie om open 

toegang tot gegevens van particulier 

onderzoek te bevorderen, met name 

wanneer onderzoek met publieke middelen 

wordt gefinancierd, en om voorwaarden 

vast te stellen zoals betaalbare prijzen en 

niet-exclusiviteit of gedeelde intellectuele 

eigendom voor projecten die met Europese 

middelen worden gecofinancierd, zoals 

Horizon 2020; 

21. verzoekt de Commissie om in de 

mate van het mogelijke open toegang tot 

gegevens te bevorderen wanneer 

onderzoek met aanzienlijke publieke 

middelen wordt gefinancierd, en om 

voorwaarden aan te moedigen zoals 

betaalbare prijzen en niet-exclusiviteit of 

gedeelde intellectuele eigendom voor 

projecten die met Europese middelen 

worden gecofinancierd, zoals Horizon 

2020; 

Or. en 

 

Amendement  432 

Margrete Auken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. verzoekt de Commissie om open 

toegang tot gegevens van particulier 

onderzoek te bevorderen, met name 

wanneer onderzoek met publieke 

middelen wordt gefinancierd, en om 

voorwaarden vast te stellen zoals 

betaalbare prijzen en niet-exclusiviteit of 

21. verzoekt de Commissie om open 

toegang tot gegevens van onderzoek op het 

gebied van volksgezondheid te bevorderen 

en om voorwaarden vast te stellen zoals 

betaalbare prijzen en niet-exclusiviteit of 

gedeelde intellectuele eigendom voor 

projecten die met Europese middelen 
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gedeelde intellectuele eigendom voor 

projecten die met Europese middelen 

worden gecofinancierd, zoals Horizon 

2020; 

worden gecofinancierd, zoals Horizon 

2020 en IMI; 

Or. en 

 

Amendement  433 

Krzysztof Hetman 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. verzoekt de Commissie om open 

toegang tot gegevens van particulier 

onderzoek te bevorderen, met name 

wanneer onderzoek met publieke middelen 

wordt gefinancierd, en om voorwaarden 

vast te stellen zoals betaalbare prijzen en 

niet-exclusiviteit of gedeelde intellectuele 

eigendom voor projecten die met Europese 

middelen worden gecofinancierd, zoals 

Horizon 2020; 

21. verzoekt de Commissie om open 

toegang tot gegevens van particulier 

onderzoek te bevorderen wanneer 

onderzoek met publieke middelen wordt 

gefinancierd, en om voorwaarden vast te 

stellen zoals betaalbare prijzen en niet-

exclusiviteit of gedeelde intellectuele 

eigendom voor projecten die met Europese 

middelen worden gecofinancierd, zoals 

Horizon 2020; 

Or. en 

 

Amendement  434 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. dringt er bij de Europese 

Commissie op aan een beleidsplan aan te 

nemen om de verspreiding van het HCV-

virus te voorkomen en de hepatitis C-

epidemie uit te roeien met behulp van 

nieuwe en oude geneesmiddelen die 

moeten worden verstrekt aan alle 

patiënten met de diagnose leverfibrose als 

gevolg van hepatitis C, minstens vanaf 
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stadium F2, waarin de schade door 

bindweefsellittekens als aanzienlijk moet 

worden aangemerkt, tot en met de stadia 

F3, waarin de schade door verhard 

littekenweefsel ernstig is, en F4, waarin 

de patiënt als cirrotisch of pre-cirrotisch 

moet worden aangemerkt; 

Or. it 

 

Amendement  435 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. benadrukt dat zowel particuliere 

als overheidsinvesteringen essentieel zijn 

voor het onderzoek naar en de 

ontwikkeling van innovatieve 

geneesmiddelen; merkt op dat in de 

gevallen waarin overheidsinvesteringen 

cruciaal zijn geweest bij de ontwikkeling 

van bepaalde innovatieve geneesmiddelen, 

een billijk aandeel van het rendement van 

die investering bij voorkeur dient te 

worden gebruikt voor verder innovatief 

onderzoek in het belang van de 

volksgezondheid, bijvoorbeeld door het 

sluiten van overeenkomsten over 

winstdeling in het onderzoeksstadium; 

Or. en 

 

Amendement  436 

Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. verlangt dat de randvoorwaarden 
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op het gebied van onderzoek en 

geneesmiddelenbeleid zodanig worden 

vastgesteld dat innovaties worden 

bevorderd, in het bijzonder voor ziekten 

zoals kanker, die nog niet of niet in 

voldoende mate kunnen worden 

behandeld; 

Or. de 

 

Amendement  437 

Margrete Auken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. verzoekt de Commissie om er bij 

bilaterale handels- en 

investeringspartnerschappen voor te 

zorgen dat deze overeenkomsten geen 

bepalingen bevatten die indruisen tegen 

de verplichtingen van de lidstaten om het 

recht op gezondheid te waarborgen;  

Or. en 

 

Amendement  438 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. verzoekt de Commissie het 

regelgevingskader voor 

"weesgeneesmiddelen" te herzien, om het 

concept van onvervulde medische 

behoeften nauwkeurig af te bakenen, de 

impact te beoordelen van 

stimuleringsmaatregelen voor de 

ontwikkeling van doeltreffende, veilige en 

betaalbare geneesmiddelen in vergelijking 

22. verzoekt de Commissie de 

tenuitvoerlegging van het huidige 

regelgevingskader voor 

"weesgeneesmiddelen" te stroomlijnen en 

het indien nodig te herzien om enerzijds 

de ontwikkeling van geneesmiddelen voor 

zeldzame ziekten en anderzijds de correcte 

toepassing van de huidige regels en 

stimulansen te verzekeren, om het concept 
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met het beste beschikbare alternatief, en 

het Europees register van zeldzame ziekten 

alsook referentiecentra te promoten; 

van onvervulde medische behoeften 

nauwkeurig af te bakenen, de impact te 

beoordelen van stimuleringsmaatregelen 

voor de ontwikkeling van doeltreffende, 

veilige en betaalbare geneesmiddelen in 

vergelijking met het beste beschikbare 

alternatief, en het Europees register van 

zeldzame ziekten alsook referentiecentra te 

promoten; 

Or. en 

 

Amendement  439 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. verzoekt de Commissie het 

regelgevingskader voor 

"weesgeneesmiddelen" te herzien, om het 

concept van onvervulde medische 

behoeften nauwkeurig af te bakenen, de 

impact te beoordelen van 

stimuleringsmaatregelen voor de 

ontwikkeling van doeltreffende, veilige en 

betaalbare geneesmiddelen in vergelijking 

met het beste beschikbare alternatief, en 

het Europees register van zeldzame ziekten 

alsook referentiecentra te promoten; 

22. verzoekt de Commissie de 

tenuitvoerlegging van het 

regelgevingskader voor 

"weesgeneesmiddelen" te analyseren en op 

grond daarvan te beslissen of een 

herziening noodzakelijk is, en ook het 

Europees register van zeldzame ziekten 

alsook referentiecentra te promoten; 

Or. de 

 

Amendement  440 

Christel Schaldemose 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. verzoekt de Commissie het 

regelgevingskader voor 

22. verzoekt de Commissie het 

regelgevingskader voor 
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"weesgeneesmiddelen" te herzien, om het 

concept van onvervulde medische 

behoeften nauwkeurig af te bakenen, de 

impact te beoordelen van 

stimuleringsmaatregelen voor de 

ontwikkeling van doeltreffende, veilige en 

betaalbare geneesmiddelen in vergelijking 

met het beste beschikbare alternatief, en 

het Europees register van zeldzame ziekten 

alsook referentiecentra te promoten; 

"weesgeneesmiddelen" te herzien, om het 

concept van onvervulde medische 

behoeften nauwkeurig af te bakenen, het 

niveau van nieuwe ontwikkeling beter te 

bepalen, de impact te beoordelen van 

stimuleringsmaatregelen voor de 

ontwikkeling van doeltreffende, veilige en 

betaalbare geneesmiddelen in vergelijking 

met het beste beschikbare alternatief, het 

Europees register van zeldzame ziekten 

alsook referentiecentra te promoten en de 

correcte tenuitvoerlegging van de 

regelgeving te verzekeren; 

Or. en 

 

Amendement  441 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. verzoekt de Commissie het 

regelgevingskader voor 

"weesgeneesmiddelen" te herzien, om het 

concept van onvervulde medische 

behoeften nauwkeurig af te bakenen, de 

impact te beoordelen van 

stimuleringsmaatregelen voor de 

ontwikkeling van doeltreffende, veilige en 

betaalbare geneesmiddelen in vergelijking 

met het beste beschikbare alternatief, en 

het Europees register van zeldzame ziekten 

alsook referentiecentra te promoten; 

22. verzoekt de Commissie het 

regelgevingskader voor 

"weesgeneesmiddelen" te herzien, om het 

concept van onvervulde medische 

behoeften nauwkeurig af te bakenen, de 

impact te beoordelen van 

stimuleringsmaatregelen voor de 

ontwikkeling van doeltreffende, veilige en 

betaalbare geneesmiddelen in vergelijking 

met het beste beschikbare alternatief, en 

het principe van gelijktijdig op de markt 

brengen van weesgeneesmiddelen in alle 

lidstaten alsmede het Europees register 

van zeldzame ziekten en referentiecentra te 

promoten; 

Or. it 

 

Amendement  442 

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

Patriciello, Alessandra Mussolini 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. verzoekt de Commissie het 

regelgevingskader voor 

"weesgeneesmiddelen" te herzien, om het 

concept van onvervulde medische 

behoeften nauwkeurig af te bakenen, de 

impact te beoordelen van 

stimuleringsmaatregelen voor de 

ontwikkeling van doeltreffende, veilige en 

betaalbare geneesmiddelen in vergelijking 

met het beste beschikbare alternatief, en 

het Europees register van zeldzame ziekten 

alsook referentiecentra te promoten; 

22. verzoekt de Commissie het 

regelgevingskader voor 

"weesgeneesmiddelen" bij te werken, om 

richtsnoeren te verstrekken inzake de 

prioriteit van onvervulde medische 

behoeften en de bestaande 

stimuleringsregelingen te herzien om de 

ontwikkeling van doeltreffende, veilige en 

betaalbare geneesmiddelen voor zeldzame 

ziekten, waaronder zeldzame kankers, te 

bevorderen in vergelijking met het beste 

beschikbare alternatief, en het Europees 

register van zeldzame ziekten alsook 

referentiecentra te promoten; 

Or. en 

 

Amendement  443 

Eva Kaili 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. verzoekt de Commissie het 

regelgevingskader voor 

"weesgeneesmiddelen" te herzien, om het 

concept van onvervulde medische 

behoeften nauwkeurig af te bakenen, de 

impact te beoordelen van 

stimuleringsmaatregelen voor de 

ontwikkeling van doeltreffende, veilige en 

betaalbare geneesmiddelen in vergelijking 

met het beste beschikbare alternatief, en 

het Europees register van zeldzame ziekten 

alsook referentiecentra te promoten; 

22. verzoekt de Commissie het 

regelgevingskader voor 

"weesgeneesmiddelen" bij te werken, om 

richtsnoeren te verstrekken inzake de 

prioriteit van onvervulde medische 

behoeften en de bestaande 

stimuleringsregelingen te herzien om de 

ontwikkeling van doeltreffende, veilige en 

betaalbare geneesmiddelen voor zeldzame 

ziekten, waaronder zeldzame kankers, te 

bevorderen in vergelijking met het beste 

beschikbare alternatief, en het Europees 

register van zeldzame ziekten alsook 

referentiecentra te promoten; 

Or. en 
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Amendement  444 

Nessa Childers 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. verzoekt de Commissie het 

regelgevingskader voor 

"weesgeneesmiddelen" te herzien, om het 

concept van onvervulde medische 

behoeften nauwkeurig af te bakenen, de 

impact te beoordelen van 

stimuleringsmaatregelen voor de 

ontwikkeling van doeltreffende, veilige en 

betaalbare geneesmiddelen in vergelijking 

met het beste beschikbare alternatief, en 

het Europees register van zeldzame ziekten 

alsook referentiecentra te promoten; 

22. verzoekt de Commissie het 

regelgevingskader voor 

"weesgeneesmiddelen" volledig en grondig 

te herzien, om het concept van onvervulde 

medische behoeften nauwkeurig af te 

bakenen, de impact te beoordelen van 

stimuleringsmaatregelen voor de 

ontwikkeling van doeltreffende, veilige en 

betaalbare geneesmiddelen in vergelijking 

met het beste beschikbare alternatief, en 

het Europees register van zeldzame ziekten 

alsook referentiecentra te promoten; 

Or. en 

 

Amendement  445 

Aldo Patriciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. verzoekt de Commissie het 

regelgevingskader voor 

"weesgeneesmiddelen" te herzien, om het 

concept van onvervulde medische 

behoeften nauwkeurig af te bakenen, de 

impact te beoordelen van 

stimuleringsmaatregelen voor de 

ontwikkeling van doeltreffende, veilige en 

betaalbare geneesmiddelen in vergelijking 

met het beste beschikbare alternatief, en 

het Europees register van zeldzame ziekten 

alsook referentiecentra te promoten; 

22. verzoekt de Commissie het 

regelgevingskader voor 

"weesgeneesmiddelen" te herzien, om het 

concept van onvervulde medische 

behoeften nauwkeurig af te bakenen, de 

impact te beoordelen van 

stimuleringsmaatregelen voor de 

ontwikkeling van doeltreffende, veilige en 

betaalbare geneesmiddelen in vergelijking 

met het beste beschikbare alternatief, en 

het tot haar prioriteit te maken het 

Europees register van zeldzame ziekten en 

referentiecentra op te stellen; 
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Or. it 

 

Amendement  446 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. verzoekt de Commissie het 

regelgevingskader voor 

"weesgeneesmiddelen" te herzien, om het 

concept van onvervulde medische 

behoeften nauwkeurig af te bakenen, de 

impact te beoordelen van 

stimuleringsmaatregelen voor de 

ontwikkeling van doeltreffende, veilige en 

betaalbare geneesmiddelen in vergelijking 

met het beste beschikbare alternatief, en 

het Europees register van zeldzame ziekten 

alsook referentiecentra te promoten; 

22. verzoekt de Commissie het 

regelgevingskader voor 

"weesgeneesmiddelen" te evalueren, om 

het concept van onvervulde medische 

behoeften nauwkeurig af te bakenen, de 

impact te beoordelen van 

stimuleringsmaatregelen voor de 

ontwikkeling van doeltreffende, veilige en 

betaalbare geneesmiddelen in vergelijking 

met het beste beschikbare alternatief, en 

het Europees register van zeldzame ziekten 

alsook referentiecentra te promoten; 

Or. en 

 

Amendement  447 

Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. verzoekt de Commissie het 

regelgevingskader voor 
"weesgeneesmiddelen" te herzien, om het 

concept van onvervulde medische 

behoeften nauwkeurig af te bakenen, de 

impact van stimuleringsmaatregelen voor 

de ontwikkeling van doeltreffende, veilige 

en betaalbare geneesmiddelen te 

beoordelen in vergelijking met het beste 

beschikbare alternatief, en het Europees 

register van zeldzame ziekten alsook 

referentiecentra te promoten; 

22. benadrukt het succes van 

Verordening (EG) nr. 141/2000 inzake 

weesgeneesmiddelen, die het mogelijk 

heeft gemaakt talrijke vernieuwende 

producten voor patiënten in de handel te 

brengen in situaties van foutieve diagnose 

of onthouding van behandeling; roept de 

Commissie op het Europees register van 

zeldzame ziekten alsook referentiecentra te 

promoten; 
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Or. fr 

 

Amendement  448 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om de Europese registers inzake 

zeldzame ziekten tot stand te brengen, 

evenals de nationale referentiecentra met 

deskundigen als voorschrijvers en de 

controlecentra om het bewijsmateriaal te 

verbeteren, en verzoekt ze om een 

transparant prijzen- en 

terugbetalingssysteem te overwegen, de 

vergunningsprocedure te verbeteren op 

grond van het beste vergeleken 

bewijsmateriaal en transparantie in de 

gegevens betreffende onderzoek en 

kosten, met name in het geval van 

overheidsfinanciering, toezicht te houden 

op de follow-up aan de hand van studies 

van hoge kwaliteit na de markttoetreding 

indien dit veilig en in het belang van de 

patiënt is, en om de herziening te 

overwegen van de definitie van 

"ongedekte gezondheidszorg", van "geen 

succesvolle behandeling" of van 

"bijkomende voordelen op de bestaande 

alternatieven", het criterium voor de 

doeltreffendheid van de behandeling van 

zeldzame ziekten; 

Or. es 

 

Amendement  449 

Glenis Willmott 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. verzoekt de Commissie om 

onverwijld werk te maken van het in 

artikel 50 van de verordening betreffende 

geneesmiddelen voor pediatrisch 

voorgeschreven verslag en om de 

regelgeving aan te passen om het gebrek 

aan innovatie in pediatrische 

oncologiebehandelingen te remediëren 

door de criteria voor het toestaan van een 

vrijstelling van een plan voor pediatrisch 

onderzoek te herzien en ervoor te zorgen 

dat deze plannen in een vroege fase van 

de ontwikkeling van een geneesmiddel 

worden toegepast zodat kinderen niet 

langer dan nodig hoeven te wachten op 

toegang tot innovatieve nieuwe 

behandelingen; 

Or. en 

 

Amendement  450 

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

Kadenbach 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. verzoekt de Commissie om te 

analyseren of het rechtskader is 

aangepast aan de huidige situatie van 

nevenhandel en wederuitvoer van 

geneesmiddelen en onderstreept dat een 

goed evenwicht moet worden gevonden 

tussen volksgezondheids- en economische 

overwegingen; 

Or. en 

 

Amendement  451 

Elisabetta Gardini 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. verzoekt de Commissie om 

bijkomende maatregelen om de 

ontwikkeling van en de toegang van 

patiënten tot ATMP's te stimuleren en om 

daarbij bijzondere aandacht te schenken 

aan het gebrek aan harmonisering van de 

voorwaarden die de lidstaten hanteren om 

de ziekenhuisvrijstelling toe te passen; 

Or. en 

 

Amendement  452 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. wijst erop dat de meerwaarde op 

het gebied van O&I duidelijk moet 

worden aangetoond bij het verlenen van 

een vergunning voor het in de handel 

brengen voor zogeheten 

weesgeneesmiddelen; 

Or. en 

 

Amendement  453 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. verzoekt de Commissie om het 

concept van lacunes in de 

gezondheidszorg duidelijk te definiëren; 
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Or. de 

 

Amendement  454 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 22 ter. verzoekt de Commissie de 

klinische en socio-economische impact 

van de stimuleringsmaatregelen voor 

onderzoek op gebieden met een lagere 

prevalentie, zoals zeldzame ziekten, 

pediatrie of geavanceerde therapieën te 

herzien; 

Or. es 

 

Amendement  455 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie om de 

veiligheid en doeltreffendheid van 

geneesmiddelen bij versnelde 

vergunningsprocedures te waarborgen en 

het concept van voorlopige vergunning op 

voorwaarde van doeltreffendheid in te 

voeren; 

23. verzoekt de Commissie duidelijke 

regels te handhaven en indien nodig in te 

voeren om de veiligheid en 

doeltreffendheid van geneesmiddelen bij 

versnelde vergunningsprocedures te 

waarborgen en ervoor te zorgen dat 

dergelijke vergunningen enkel mogelijk 

worden gemaakt in uitzonderlijke 

omstandigheden wanneer er een 

duidelijke onvervulde medische behoefte 

is vastgesteld; 

Or. en 
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Amendement  456 

Eva Kaili 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie om de 

veiligheid en doeltreffendheid van 

geneesmiddelen bij versnelde 

vergunningsprocedures te waarborgen en 

het concept van voorlopige vergunning op 

voorwaarde van doeltreffendheid in te 

voeren; 

23. verzoekt de Commissie om 

versnelde vergunningsprocedures te 

bevorderen voor onvervulde medische 

behoeften en om transparante en 

verantwoorde processen in te voeren om 

toe te zien op de veiligheid en de 

doeltreffendheid; 

Or. en 

 

Amendement  457 

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

Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie om de 

veiligheid en doeltreffendheid van 

geneesmiddelen bij versnelde 

vergunningsprocedures te waarborgen en 

het concept van voorlopige vergunning op 

voorwaarde van doeltreffendheid in te 

voeren; 

23. verzoekt de Commissie om 

versnelde vergunningsprocedures te 

bevorderen voor onvervulde medische 

behoeften en om transparante en 

verantwoorde processen in te voeren om 

toe te zien op de veiligheid en de 

doeltreffendheid; 

Or. en 

 

Amendement  458 

Karl-Heinz Florenz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 
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Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie om de 

veiligheid en doeltreffendheid van 

geneesmiddelen bij versnelde 

vergunningsprocedures te waarborgen en 

het concept van voorlopige vergunning op 

voorwaarde van doeltreffendheid in te 

voeren; 

23. verzoekt de Commissie om de 

zorgvuldige toetsing van kwaliteit, 
veiligheid en doeltreffendheid van 

geneesmiddelen bij versnelde 

vergunningsprocedures te waarborgen en 

ook een systematische monitoring van de 

voorwaarden en sancties bij niet-

nakoming van de voorwaarden in te 

voeren; 

Or. de 

 

Amendement  459 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie om de 

veiligheid en doeltreffendheid van 

geneesmiddelen bij versnelde 

vergunningsprocedures te waarborgen en 

het concept van voorlopige vergunning op 

voorwaarde van doeltreffendheid in te 

voeren; 

23. verzoekt de Commissie om de 

veiligheid en doeltreffendheid van 

geneesmiddelen bij versnelde 

vergunningsprocedures te waarborgen en te 

garanderen dat de bestaande regelingen 

voor vervroegde vergunningen voor het in 

de handel brengen worden beperkt tot een 

beperkte reeks geneesmiddelen die 

tegemoet komen aan een "onvervulde 

medische behoefte" wanneer er geen 

alternatief beschikbaar is; 

Or. en 

 

Amendement  460 

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

Yana Toom 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 
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Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie om de 

veiligheid en doeltreffendheid van 

geneesmiddelen bij versnelde 

vergunningsprocedures te waarborgen en 

het concept van voorlopige vergunning op 

voorwaarde van doeltreffendheid in te 

voeren; 

23. verzoekt de Commissie om de 

veiligheid en doeltreffendheid van 

geneesmiddelen bij versnelde 

vergunningsprocedures te waarborgen en 

ervoor te zorgen dat dergelijke 

vergunningen enkel toelaatbaar zijn in 

uitzonderlijke omstandigheden wanneer 

er een grote onvervulde medische 

behoefte is vastgesteld; 

Or. en 

 

Amendement  461 

Margrete Auken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie om de 

veiligheid en doeltreffendheid van 

geneesmiddelen bij versnelde 

vergunningsprocedures te waarborgen en 

het concept van voorlopige vergunning op 

voorwaarde van doeltreffendheid in te 

voeren; 

23. verzoekt de Commissie om 

versnelde vergunningsprocedures enkel 

toe te laten in uitzonderlijk en terdege 

gemotiveerde gevallen, de veiligheid en 

doeltreffendheid van geneesmiddelen bij 

alle procedures te waarborgen en het 

concept van voorlopige vergunning op 

voorwaarde van doeltreffendheid in te 

voeren; 

Or. en 

 

Amendement  462 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie om de 

veiligheid en doeltreffendheid van 

23. verzoekt de Commissie om de 

veiligheid en doeltreffendheid van 
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geneesmiddelen bij versnelde 

vergunningsprocedures te waarborgen en 

het concept van voorlopige vergunning op 

voorwaarde van doeltreffendheid in te 

voeren; 

geneesmiddelen bij versnelde 

vergunningsprocedures te waarborgen en 

het concept in te voeren van voorlopige 

vergunning op basis van gegevens uit 

klinische proeven die voordelen voor de 

patiënten ten opzichte van bestaande 

behandelingsmogelijkheden en klinische 

relevante resultaten aantonen; 

Or. en 

 

Amendement  463 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie om de 

veiligheid en doeltreffendheid van 

geneesmiddelen bij versnelde 

vergunningsprocedures te waarborgen en 

het concept van voorlopige vergunning op 

voorwaarde van doeltreffendheid in te 

voeren; 

23. verzoekt de Commissie om de 

veiligheid, kwaliteit en doeltreffendheid 

van geneesmiddelen bij versnelde 

vergunningsprocedures te waarborgen en 

verzoekt de Commissie en de lidstaten om 

synergieën tussen toezichthoudende 

instanties, organen voor de evaluatie van 

gezondheidstechnologie en betalers te 

verkennen om de tijdige toegang van 

patiënten tot innovatieve technologieën te 

bevorderen en om voorwaarden en 

eventuele uitstapstrategieën vast te stellen 

voor producten die op de markt komen via 

dergelijke vergunningsprocessen en om 

het concept van voorlopige vergunning op 

voorwaarde van doeltreffendheid in te 

voeren; 

Or. en 

 

Amendement  464 

György Hölvényi, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 
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Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie om de 

veiligheid en doeltreffendheid van 

geneesmiddelen bij versnelde 

vergunningsprocedures te waarborgen en 

het concept van voorlopige vergunning op 

voorwaarde van doeltreffendheid in te 

voeren; 

23. verzoekt de Commissie om 

bijzonder behoedzaam te werk te gaan en 

de veiligheid en doeltreffendheid van 

geneesmiddelen bij versnelde 

vergunningsprocedures te waarborgen en 

het concept van voorlopige vergunning op 

voorwaarde van doeltreffendheid in te 

voeren; verzoekt de Commissie in dat 

opzicht om rekening te houden met het 

standpunt van belanghebbenden buiten de 

sector; 

Or. en 

 

Amendement  465 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie om de 

veiligheid en doeltreffendheid van 

geneesmiddelen bij versnelde 

vergunningsprocedures te waarborgen en 

het concept van voorlopige vergunning op 

voorwaarde van doeltreffendheid in te 

voeren; 

23. verzoekt de Commissie om de 

veiligheid en doeltreffendheid van 

geneesmiddelen bij versnelde 

vergunningsprocedures te waarborgen en 

ervoor te zorgen dat dergelijke 

vergunningen enkel mogelijk worden 

gemaakt in uitzonderlijke 

omstandigheden wanneer er een 

duidelijke onvervulde medische behoefte 

is vastgesteld; 

Or. en 

 

Amendement  466 

Nessa Childers 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 
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Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie om de 

veiligheid en doeltreffendheid van 

geneesmiddelen bij versnelde 

vergunningsprocedures te waarborgen en 

het concept van voorlopige vergunning op 

voorwaarde van doeltreffendheid in te 

voeren; 

23. verzoekt de Commissie om de 

veiligheid en doeltreffendheid van 

geneesmiddelen bij versnelde 

vergunningsprocedures te waarborgen en 

het concept van voorlopige vergunning op 

voorwaarde van doeltreffendheid in te 

voeren, binnen de reikwijdte van de in 

Verordening EG/507/2006 vastgestelde 

voorwaarden; 

Or. en 

 

Amendement  467 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 23 bis. verzoekt de Commissie om bij de 

procedures voor snelle toegang degelijk 

bewijsmateriaal ter onderbouwing van het 

mogelijke voordeel voor de gezondheid en 

de wezenlijke behoefte aan behandeling 

door gebrek aan doeltreffende 

alternatieven in acht te nemen, zonder de 

veiligheid van de patiënt, de kwaliteit en 

de doeltreffendheid van de behandeling in 

het gedrang te brengen en waarbij de 

criteria van "evidence-based medicine" 

worden toegepast; wijst erop dat de 

transparantie van elke procedure en van 

de klinische gegevens moet worden 

gewaarborgd, met inbegrip van de 

geneesmiddelenbewaking, informatie en 

het recht op schadevergoeding van de 

burger; 

 verzoekt de Commissie en het Europees 

Parlement alle belanghebbenden, met 

inbegrip van de HTA-agentschappen, de 

patiënten en degenen die voor de 

geneesmiddelen betalen, te betrekken bij 

het door het EMA gestarte 
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proefonderzoek in 2014 inzake adaptieve 

vergunningen, gezien het mogelijke 

belang van deze nieuwe onderzoeks- en 

vergunningsmodellen; 

Or. es 

 

Amendement  468 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 23 bis. verzoekt de Commissie om te 

garanderen dat de agentschappen voor 

het toezicht op geneesmiddelen 

onafhankelijk zijn van inmenging en 

financiering door het bedrijfsleven; 

Or. en 

 

Amendement  469 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 23 ter. verzoekt de Commissie verdere 

vooruitgang te boeken bij de opvolging en 

bewaking van geneesmiddelen met 

systemen voor de evaluatie van de 

doeltreffendheid en de secundaire 

effecten ervan na de vergunning, aan de 

hand van een register van alle secundaire 

effecten met een betere samenwerking 

tussen de agentschappen van de lidstaten, 

dat beschikbaar moet worden gesteld aan 

de patiënten en de artsen, en verzoekt ze 

om een jaarlijks verslag voor te leggen, 

evenals een herziening en harmonisatie 

van de labelingsystemen van de 
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geneesmiddelen ter verhoging van de 

patiëntveiligheid en die tracering van de 

geneesmiddelen in de EU mogelijk 

maken; 

Or. es 

 

Amendement  470 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 23 ter. verzoekt de Commissie om voor 

strikte en proactieve voorschriften op het 

gebied van geneesmiddelenbewaking te 

zorgen, onder meer door ontradende 

sancties toe te passen als niet aan de 

voorschriften na het in de handel brengen 

wordt voldaan; 

Or. en 

 

Amendement  471 

Christofer Fjellner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om het 

concurrentievermogen van generieke 

geneesmiddelen te bevorderen, te 

verzekeren en te versterken, een snellere 

markttoegang van deze geneesmiddelen te 

waarborgen en toe te zien op oneerlijke 

praktijken krachtens de artikelen 101 en 

102 van het VWEU, en hierover een 

halfjaarlijks verslag in te dienen; 

24. verzoekt de Commissie om het 

concurrentievermogen van generieke 

geneesmiddelen te vergroten door toe te 

zien op oneerlijke praktijken krachtens de 

artikelen 101 en 102 van het VWEU; 

Or. en 
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Amendement  472 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om het 

concurrentievermogen van generieke 

geneesmiddelen te bevorderen, te 

verzekeren en te versterken, een snellere 

markttoegang van deze geneesmiddelen te 

waarborgen en toe te zien op oneerlijke 

praktijken krachtens de artikelen 101 en 

102 van het VWEU, en hierover een 

halfjaarlijks verslag in te dienen; 

24. verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om het 

concurrentievermogen en het gebruik van 

generieke geneesmiddelen en biosimilars 

te bevorderen, te verzekeren en te 

versterken onder duurzame 

marktvoorwaarden, een snellere 

markttoegang van deze geneesmiddelen te 

waarborgen en toe te zien op oneerlijke 

praktijken krachtens de artikelen 101 en 02 

van het VWEU, en hierover een 

halfjaarlijks verslag in te dienen; 

Or. en 

 

Amendement  473 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om het 

concurrentievermogen van generieke 

geneesmiddelen te bevorderen, te 

verzekeren en te versterken, een snellere 

markttoegang van deze geneesmiddelen te 

waarborgen en toe te zien op oneerlijke 

praktijken krachtens de artikelen 101 en 

102 van het VWEU, en hierover een 

halfjaarlijks verslag in te dienen; 

24. verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om het 

concurrentievermogen en het gebruik van 

generieke geneesmiddelen en biosimilars 

te bevorderen, te verzekeren en te 

versterken onder duurzame 

marktvoorwaarden, een snellere 

markttoegang van deze geneesmiddelen te 

waarborgen en toe te zien op oneerlijke 

praktijken krachtens de artikelen 101 en 

102 van het VWEU, en hierover een 

halfjaarlijks verslag in te dienen; 

Or. en 
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Amendement  474 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om het 

concurrentievermogen van generieke 

geneesmiddelen te bevorderen, te 

verzekeren en te versterken, een snellere 

markttoegang van deze geneesmiddelen te 

waarborgen en toe te zien op oneerlijke 

praktijken krachtens de artikelen 101 en 

102 van het VWEU, en hierover een 

halfjaarlijks verslag in te dienen; 

24. verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om het 

concurrentievermogen van generieke 

geneesmiddelen en biosimilars te 

bevorderen, te verzekeren en te versterken 

onder duurzame marktvoorwaarden, een 

snellere markttoegang van deze 

geneesmiddelen te waarborgen en toe te 

zien op oneerlijke praktijken krachtens de 

artikelen 101 en 102 van het VWEU, en 

hierover een halfjaarlijks verslag in te 

dienen; 

Or. en 

 

Amendement  475 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om het 

concurrentievermogen van generieke 

geneesmiddelen te bevorderen, te 

verzekeren en te versterken, een snellere 

markttoegang van deze geneesmiddelen te 

waarborgen en toe te zien op oneerlijke 

praktijken krachtens de artikelen 101 en 

102 van het VWEU, en hierover een 

halfjaarlijks verslag in te dienen; 

24. verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om het 

concurrentievermogen van generieke en 

biosimilaire geneesmiddelen te 

bevorderen, te verzekeren en te versterken, 

een snellere markttoegang van deze 

geneesmiddelen en duurzame 

voorwaarden te waarborgen en toe te zien 

op oneerlijke praktijken krachtens de 

artikelen 101 en 102 van het VWEU, en 

hierover een halfjaarlijks verslag in te 

dienen; 

Or. it 
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Amendement  476 

Nicola Caputo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om het 

concurrentievermogen van generieke 

geneesmiddelen te bevorderen, te 

verzekeren en te versterken, een snellere 

markttoegang van deze geneesmiddelen te 

waarborgen en toe te zien op oneerlijke 

praktijken krachtens de artikelen 101 en 

102 van het VWEU, en hierover een 

halfjaarlijks verslag in te dienen; 

24. verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om het 

concurrentievermogen van generieke 

geneesmiddelen te bevorderen, te 

verzekeren en te versterken, een snellere 

markttoegang van deze geneesmiddelen te 

waarborgen en toe te zien op oneerlijke 

praktijken krachtens de artikelen 101 en 

102 van het VWEU, en hierover een 

halfjaarlijks verslag in te dienen; vraagt de 

Commissie voorts een duidelijk en 

transparant informatiesysteem te 

bevorderen en te coördineren, zodat de 

consumenten de verschillende 

gelijkwaardige geneesmiddelen kunnen 

vergelijken met het originele 

geneesmiddel en het product kunnen 

kiezen op basis van de werkzame stof en 

de excipiënten die in het geneesmiddel 

zitten; 

Or. it 

 

Amendement  477 

Nessa Childers 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om het 

concurrentievermogen van generieke 

geneesmiddelen te bevorderen, te 

verzekeren en te versterken, een snellere 

markttoegang van deze geneesmiddelen te 

24. verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om het 

concurrentievermogen van generieke 

geneesmiddelen en biosimilars te 

bevorderen, te verzekeren en te versterken, 

een snellere markttoegang van deze 
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waarborgen en toe te zien op oneerlijke 

praktijken krachtens de artikelen 101 en 

102 van het VWEU, en hierover een 

halfjaarlijks verslag in te dienen; 

geneesmiddelen te waarborgen en toe te 

zien op oneerlijke praktijken krachtens de 

artikelen 101 en 102 van het VWEU, en 

hierover een halfjaarlijks verslag in te 

dienen; 

Or. en 

 

Amendement  478 

Biljana Borzan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om het 

concurrentievermogen van generieke 

geneesmiddelen te bevorderen, te 

verzekeren en te versterken, een snellere 

markttoegang van deze geneesmiddelen te 

waarborgen en toe te zien op oneerlijke 

praktijken krachtens de artikelen 101 en 

102 van het VWEU, en hierover een 

halfjaarlijks verslag in te dienen; 

24. verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om het 

concurrentievermogen van generieke 

geneesmiddelen en biosimilars te 

bevorderen, te verzekeren en te versterken, 

een snellere markttoegang van deze 

geneesmiddelen te waarborgen en toe te 

zien op oneerlijke praktijken krachtens de 

artikelen 101 en 102 van het VWEU, en 

hierover een halfjaarlijks verslag in te 

dienen; 

Or. en 

 

Amendement  479 

Nicola Caputo, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om het 

concurrentievermogen van generieke 

geneesmiddelen te bevorderen, te 

verzekeren en te versterken, een snellere 

markttoegang van deze geneesmiddelen te 

waarborgen en toe te zien op oneerlijke 

24. verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om het 

concurrentievermogen van generieke 

geneesmiddelen en biosimilars te 

bevorderen, te verzekeren en te versterken, 

een snellere markttoegang van deze 

geneesmiddelen te waarborgen en toe te 
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praktijken krachtens de artikelen 101 en 

102 van het VWEU, en hierover een 

halfjaarlijks verslag in te dienen; 

zien op oneerlijke praktijken krachtens de 

artikelen 101 en 102 van het VWEU, en 

hierover een halfjaarlijks verslag in te 

dienen; 

Or. en 

 

Amendement  480 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om het 

concurrentievermogen van generieke 

geneesmiddelen te bevorderen, te 

verzekeren en te versterken, een snellere 

markttoegang van deze geneesmiddelen te 

waarborgen en toe te zien op oneerlijke 

praktijken krachtens de artikelen 101 en 

102 van het VWEU, en hierover een 

halfjaarlijks verslag in te dienen; 

24. verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om het 

concurrentievermogen van generieke 

geneesmiddelen en biosimilars te 

bevorderen, te verzekeren en te versterken, 

een snellere markttoegang van deze 

geneesmiddelen te waarborgen en toe te 

zien op oneerlijke praktijken krachtens de 

artikelen 101 en 102 van het VWEU, en 

hierover een halfjaarlijks verslag in te 

dienen; 

Or. en 

 

Amendement  481 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om het 

concurrentievermogen van generieke 

geneesmiddelen te bevorderen, te 

verzekeren en te versterken, een snellere 

markttoegang van deze geneesmiddelen te 

waarborgen en toe te zien op oneerlijke 

praktijken krachtens de artikelen 101 en 

24. verzoekt de Commissie het 

concurrentievermogen van generieke 

geneesmiddelen te bevorderen, te 

verzekeren en te versterken, een snellere 

markttoegang van deze geneesmiddelen te 

waarborgen en toe te zien op oneerlijke 

praktijken krachtens de artikelen 101 en 

102 van het VWEU, en hierover een 
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102 van het VWEU, en hierover een 

halfjaarlijks verslag in te dienen; 

halfjaarlijks verslag in te dienen; 

Or. fr 

 

Amendement  482 

Kateřina Konečná 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. verzoekt de Commissie om de 

impact te analyseren van de bestaande 

regels die in Richtlijn 2001/83/EG zijn 

vastgesteld inzake de procedures voor het 

verlenen van vergunningen voor het in de 

handel brengen van niet-receptplichtige 

homeopathische geneesmiddelen waar de 

patiënt zelf voor kiest, de vrije keuze van 

de behandelmethode en tot slot ook de 

toegang tot geneesmiddelen bestemd voor 

zelfmedicatie; 

Or. en 

 

Amendement  483 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. benadrukt dat de evaluatie van 

gezondheidstechnologie (HTA) een 

belangrijk en doeltreffend instrument is 

dat bijdraagt aan de duurzaamheid van de 

nationale gezondheidsstelsels en 

tegelijkertijd prikkels geeft voor 

innovaties doordat technologieën met een 

hoge meerwaarde worden beloond; 

Or. de 
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Amendement  484 

Nicola Caputo, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. onderstreept dat het belangrijk is 

tijdig te kunnen beschikken over 

generieke geneesmiddelen en biosimilars 

om de toegang van patiënten tot 

farmaceutische behandelingen en de 

houdbaarheid van de nationale 

gezondheidszorgstelsels te verbeteren; 

Or. en 

 

Amendement  485 

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

Heinz Florenz, Karin Kadenbach 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. herhaalt dat Europese 

samenwerking bij de evaluatie van 

gezondheidstechnologie de lidstaten in 

staat stelt om hun deskundigheid te 

bundelen en hun middelen efficiënter te 

gebruiken, waardoor zij beter tegemoet 

zouden kunnen komen aan de 

toenemende vraag naar beoordelingen; 

Or. en 

 

Amendement  486 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. verzoekt de Commissie en spoort 

de lidstaten ertoe aan om een strategie te 

ontwikkelen om het nieuwe gebruik van 

oude geneesmiddelen te stimuleren met 

als einddoel het suboptimale gebruik van 

bestaande behandelingen te bestrijden en 

daarmee samenhangende inefficiënte 

benaderingen die het leven van de patiënt 

en de duurzaamheid van de 

gezondheidsstelsels beïnvloeden aan te 

pakken; 

Or. en 

 

Amendement  487 

Christel Schaldemose 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. verzoekt de Commissie om de 

mededingingswetgeving van de EU en 

haar bevoegdheden op de 

geneesmiddelenmarkt in acht te nemen en 

te versterken om misbruik tegen te gaan 

en eerlijke prijzen voor patiënten te 

bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement  488 

Kateřina Konečná, Biljana Borzan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 ter. verzoekt de Europese Commissie 

om de dialoog over onvervulde medische 
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behoeften te versterken tussen alle 

relevante belanghebbenden, patiënten, 

gezondheidswerkers, regelgevers, 

instanties voor de evaluatie van 

gezondheidstechnologie, betalers en 

ontwikkelaars gedurende de levensduur 

van de geneesmiddelen; 

Or. en 

 

Amendement  489 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. verzoekt de Commissie zo spoedig 

mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met 

het oog op een Europees systeem voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologieën, 

en de meerwaarde van geneesmiddelen te 

evalueren in vergelijking met het beste 

beschikbare alternatief; vraagt de 

Commissie tevens om de criteria voor 

prijsstelling en terugbetaling te 

harmoniseren, teneinde rekening te 

houden met het niveau van innovatie en 

de sociale en economische kosten-

batenanalyse, en om een Europese 

classificatie van de meerwaarde van 

geneesmiddelen vast te stellen; 

25. verzoekt de Commissie om de 

samenwerking tussen de lidstaten bij de 

evaluatie van gezondheidstechnologie via 

het HTA-netwerk en EUnetHTA te blijven 

ondersteunen en om de haalbaarheid en 

de meerwaarde van een verdere 

stroomlijning van de nationale 

beoordeling van gezondheidstechnologie 

verder te onderzoeken en daarbij rekening 

te houden met de specifieke 

eigenschappen van de nationale 

prijsstellings- en terugbetalingssystemen; 

Or. en 

 

Amendement  490 

Margrete Auken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. verzoekt de Commissie zo spoedig 25. verzoekt de Commissie een verslag 
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mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met 

het oog op een Europees systeem voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologieën, 

en de meerwaarde van geneesmiddelen te 

evalueren in vergelijking met het beste 

beschikbare alternatief; vraagt de 

Commissie tevens om de criteria voor 

prijsstelling en terugbetaling te 

harmoniseren, teneinde rekening te 

houden met het niveau van innovatie en 

de sociale en economische kosten-

batenanalyse, en om een Europese 

classificatie van de meerwaarde van 

geneesmiddelen vast te stellen; 

op te stellen waarin de verschillende 

bestaande nationale stelsels voor de 

indeling van de meerwaarde van 

geneesmiddelen in de EU en daarbuiten 

worden geanalyseerd; 

Or. en 

 

Amendement  491 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. verzoekt de Commissie zo spoedig 

mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met 

het oog op een Europees systeem voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologieën, 

en de meerwaarde van geneesmiddelen te 

evalueren in vergelijking met het beste 

beschikbare alternatief; vraagt de 

Commissie tevens om de criteria voor 

prijsstelling en terugbetaling te 

harmoniseren, teneinde rekening te 

houden met het niveau van innovatie en 

de sociale en economische kosten-

batenanalyse, en om een Europese 

classificatie van de meerwaarde van 

geneesmiddelen vast te stellen; 

25. verzoekt de Commissie zo spoedig 

mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met 

het oog op een Europees systeem voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologieën; 

Or. en 

 

Amendement  492 

Eva Kaili 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. verzoekt de Commissie zo spoedig 

mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met 

het oog op een Europees systeem voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologieën, 

en de meerwaarde van geneesmiddelen te 

evalueren in vergelijking met het beste 

beschikbare alternatief; vraagt de 

Commissie tevens om de criteria voor 

prijsstelling en terugbetaling te 

harmoniseren, teneinde rekening te 

houden met het niveau van innovatie en 

de sociale en economische kosten-

batenanalyse, en om een Europese 

classificatie van de meerwaarde van 

geneesmiddelen vast te stellen; 

25. verzoekt de Commissie zo spoedig 

mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met 

het oog op een Europees systeem voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologieën; 

Or. en 

 

Amendement  493 

Mireille D'Ornano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. verzoekt de Commissie zo spoedig 

mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met 

het oog op een Europees systeem voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologieën, 

en de meerwaarde van geneesmiddelen te 

evalueren in vergelijking met het beste 

beschikbare alternatief; vraagt de 

Commissie tevens om de criteria voor 

prijsstelling en terugbetaling te 

harmoniseren, teneinde rekening te 

houden met het niveau van innovatie en 

de sociale en economische kosten-

batenanalyse, en om een Europese 

classificatie van de meerwaarde van 

geneesmiddelen vast te stellen; 

25. verzoekt de Commissie om te 

bevorderen dat rekening wordt gehouden 
met de meerwaarde van geneesmiddelen in 

vergelijking met het beste beschikbare 

alternatief; verzoekt de Commissie tevens 

om een Europese classificatie van de 

meerwaarde van geneesmiddelen te 

steunen; 
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Or. fr 

 

Amendement  494 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. verzoekt de Commissie zo spoedig 

mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met 

het oog op een Europees systeem voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologieën, 

en de meerwaarde van geneesmiddelen te 

evalueren in vergelijking met het beste 

beschikbare alternatief; vraagt de 

Commissie tevens om de criteria voor 

prijsstelling en terugbetaling te 

harmoniseren, teneinde rekening te 

houden met het niveau van innovatie en 

de sociale en economische kosten-

batenanalyse, en om een Europese 

classificatie van de meerwaarde van 

geneesmiddelen vast te stellen; 

25. verzoekt de Commissie zo spoedig 

mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met 

het oog op een Europees systeem voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologieën, 

om de beoordeling in vergelijking met het 

beste beschikbare alternatief te 

vergemakkelijken; is van mening dat 

dergelijke regelgeving ervoor zal zorgen 

dat de output van de evaluatie van 

gezondheidstechnologie die gezamenlijk 

wordt geproduceerd op EU-niveau wordt 

gebruikt in de nationale 

besluitvormingsprocessen; wijst erop dat 

deze regelgeving de verschillen tussen 

geneesmiddelen en andere medische 

technologieën en procedures moet 

weerspiegelen; onderstreept dat zij moet 

voorzien in een gezamenlijke snelle 

beoordeling van de relatieve 

doeltreffendheid van geneesmiddelen, 

vroegtijdige besprekingen moet 

versterken, een coördinatiemechanisme 

moet overwegen op basis van een 

onafhankelijke instantie, die de 

samenwerking tussen de nationale 

instanties voor de evaluatie van 

gezondheidstechnologie zou kunnen 

bevorderen, en er tegelijkertijd voor moet 

zorgen dat de deskundigheid voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologie bij 

de nationale (en regionale) instanties voor 

de evaluatie van gezondheidstechnologie 

blijft; acht het nuttig om een Europese 

classificatie van de meerwaarde van 

geneesmiddelen vast te stellen; 

Or. en 
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Amendement  495 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. verzoekt de Commissie zo spoedig 

mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met 

het oog op een Europees systeem voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologieën, 

en de meerwaarde van geneesmiddelen te 

evalueren in vergelijking met het beste 

beschikbare alternatief; vraagt de 

Commissie tevens om de criteria voor 

prijsstelling en terugbetaling te 

harmoniseren, teneinde rekening te 

houden met het niveau van innovatie en 

de sociale en economische kosten-

batenanalyse, en om een Europese 

classificatie van de meerwaarde van 

geneesmiddelen vast te stellen; 

25. verzoekt de Commissie een 

wetsvoorstel in te dienen met het oog op 

een Europees systeem voor de evaluatie 

van gezondheidstechnologieën, en de 

meerwaarde van geneesmiddelen te 

evalueren in vergelijking met het beste 

beschikbare alternatief; vraagt de 

Commissie wat dit betreft een vroegtijdige 

dialoog te bevorderen met de 

ondernemingen die nieuwe 

gezondheidstechnologieën ontwikkelen, 

op Europees niveau verplichte Relative 

Effectiveness Assessments in te voeren als 

eerste stap voor nieuwe geneesmiddelen, 

er zorg voor te dragen dat de 

gemeenschappelijk verkregen HTA-

informatie ook op nationaal niveau kan 

worden gebruikt, de procedures en 

methoden te harmoniseren om dubbel 

werk te voorkomen en vraagstukken over 

financiering en organisatie met 

betrekking tot dit nieuwe systeem op te 

lossen; vraagt de Commissie bovendien 

om rekening te houden met de mate van 

innovatie, en om een Europese classificatie 

van de meerwaarde van geneesmiddelen 

vast te stellen; 

Or. de 

 

Amendement  496 

Christofer Fjellner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 
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Ontwerpresolutie Amendement 

25. verzoekt de Commissie zo spoedig 

mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met 

het oog op een Europees systeem voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologieën, 

en de meerwaarde van geneesmiddelen te 

evalueren in vergelijking met het beste 

beschikbare alternatief; vraagt de 

Commissie tevens om de criteria voor 

prijsstelling en terugbetaling te 

harmoniseren, teneinde rekening te 

houden met het niveau van innovatie en 

de sociale en economische kosten-

batenanalyse, en om een Europese 

classificatie van de meerwaarde van 

geneesmiddelen vast te stellen; 

25. verzoekt de Commissie zo spoedig 

mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met 

het oog op een Europees systeem voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologieën, 

en de meerwaarde van geneesmiddelen te 

evalueren in vergelijking met het beste 

beschikbare alternatief en om een Europese 

classificatie van de meerwaarde van 

geneesmiddelen vast te stellen; 

Or. en 

 

Amendement  497 

Monica Macovei 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. verzoekt de Commissie zo spoedig 

mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met 

het oog op een Europees systeem voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologieën, 

en de meerwaarde van geneesmiddelen te 

evalueren in vergelijking met het beste 

beschikbare alternatief; vraagt de 

Commissie tevens om de criteria voor 

prijsstelling en terugbetaling te 

harmoniseren, teneinde rekening te houden 

met het niveau van innovatie en de sociale 

en economische kosten-batenanalyse, en 

om een Europese classificatie van de 

meerwaarde van geneesmiddelen vast te 

stellen; 

25. verzoekt de Commissie zo spoedig 

mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met 

het oog op een Europees systeem voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologieën, 

en de meerwaarde van geneesmiddelen te 

evalueren in vergelijking met het beste 

beschikbare alternatief; vraagt de 

Commissie tevens om de criteria voor 

prijsstelling en terugbetaling te 

harmoniseren in de gehele EU, teneinde 

rekening te houden met het niveau van 

innovatie en de sociale en economische 

kosten-batenanalyse, en om een Europese 

classificatie van de meerwaarde van 

geneesmiddelen vast te stellen; verzoekt 

om de criteria en het proces voor de 

terugbetaling van medische kosten in een 

ander land dan het eigen land te 
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vereenvoudigen; 

Or. en 

 

Amendement  498 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. verzoekt de Commissie zo spoedig 

mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met 

het oog op een Europees systeem voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologieën, 

en de meerwaarde van geneesmiddelen te 

evalueren in vergelijking met het beste 

beschikbare alternatief; vraagt de 

Commissie tevens om de criteria voor 

prijsstelling en terugbetaling te 

harmoniseren, teneinde rekening te 

houden met het niveau van innovatie en de 

sociale en economische kosten-

batenanalyse, en om een Europese 

classificatie van de meerwaarde van 

geneesmiddelen vast te stellen; 

25. verzoekt de Commissie te 

overwegen om een wetsvoorstel in te 

dienen over die aspecten van de evaluatie 

van gezondheidstechnologieën die relevant 

zijn voor de EU, in het bijzonder de 

klinische evaluatie, teneinde de 

meerwaarde van geneesmiddelen in 

vergelijking met het beste beschikbare 

alternatief beter te evalueren; vraagt de 

Commissie tevens om werk te maken van 

criteria voor prijsstelling en terugbetaling, 

en om daarbij rekening te houden met het 

niveau van innovatie en de sociale en 

economische kosten-batenanalyse voor alle 

lidstaten, en om een Europese classificatie 

van de meerwaarde van geneesmiddelen 

vast te stellen; 

Or. en 

 

Amendement  499 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. verzoekt de Commissie zo spoedig 

mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met 

het oog op een Europees systeem voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologieën, 

en de meerwaarde van geneesmiddelen te 

25. verzoekt de Commissie zo spoedig 

mogelijk een effectbeoordeling te 

verrichten met het oog op een Europees 

systeem voor de evaluatie van 

gezondheidstechnologieën, en de 
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evalueren in vergelijking met het beste 

beschikbare alternatief; vraagt de 

Commissie tevens om de criteria voor 

prijsstelling en terugbetaling te 

harmoniseren, teneinde rekening te 

houden met het niveau van innovatie en 

de sociale en economische kosten-

batenanalyse, en om een Europese 

classificatie van de meerwaarde van 

geneesmiddelen vast te stellen; 

meerwaarde van geneesmiddelen te 

evalueren in vergelijking met het beste 

beschikbare alternatief en om een Europese 

classificatie van de meerwaarde van 

geneesmiddelen vast te stellen; 

Or. en 

 

Amendement  500 

Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. verzoekt de Commissie zo spoedig 

mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met 

het oog op een Europees systeem voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologieën, 

en de meerwaarde van geneesmiddelen te 

evalueren in vergelijking met het beste 

beschikbare alternatief; vraagt de 

Commissie tevens om de criteria voor 

prijsstelling en terugbetaling te 

harmoniseren, teneinde rekening te 

houden met het niveau van innovatie en 

de sociale en economische kosten-

batenanalyse, en om een Europese 

classificatie van de meerwaarde van 

geneesmiddelen vast te stellen; 

25. verheugt zich over de publicatie 

van het meerjarig werkprogramma 2016-

2020 over HTA en erkent de meerwaarde 

van een Europese samenwerking op het 

gebied van de evaluatie van medische 

technieken; verzoekt de Commissie zo 

spoedig mogelijk een wetsvoorstel in te 

dienen met het oog op de invoering van 

een dergelijk systeem, dat uitsluitend moet 

worden ontwikkeld in nauwe 

samenwerking met het Europees 

Geneesmiddelenbureau. 

Or. fr 

 

Amendement  501 

Krzysztof Hetman 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 
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Ontwerpresolutie Amendement 

25. verzoekt de Commissie zo spoedig 

mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met 

het oog op een Europees systeem voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologieën, 

en de meerwaarde van geneesmiddelen te 

evalueren in vergelijking met het beste 

beschikbare alternatief; vraagt de 

Commissie tevens om de criteria voor 

prijsstelling en terugbetaling te 

harmoniseren, teneinde rekening te houden 

met het niveau van innovatie en de sociale 

en economische kosten-batenanalyse, en 

om een Europese classificatie van de 

meerwaarde van geneesmiddelen vast te 

stellen; 

25. verzoekt de Commissie zo spoedig 

mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met 

het oog op een Europees systeem voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologieën, 

en de meerwaarde van geneesmiddelen te 

evalueren in vergelijking met het beste 

beschikbare alternatief; vraagt de 

Commissie tevens om de criteria voor de 

prijsstellingsprocedure en voor 

terugbetaling te harmoniseren, teneinde 

rekening te houden met het niveau van 

innovatie en de sociale en economische 

kosten-batenanalyse, en om een Europese 

classificatie van de meerwaarde van 

geneesmiddelen vast te stellen; 

Or. en 

 

Amendement  502 

Biljana Borzan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. verzoekt de Commissie zo spoedig 

mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met 

het oog op een Europees systeem voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologieën, 

en de meerwaarde van geneesmiddelen te 

evalueren in vergelijking met het beste 

beschikbare alternatief; vraagt de 

Commissie tevens om de criteria voor 

prijsstelling en terugbetaling te 

harmoniseren, teneinde rekening te houden 

met het niveau van innovatie en de sociale 

en economische kosten-batenanalyse, en 

om een Europese classificatie van de 

meerwaarde van geneesmiddelen vast te 

stellen; 

25. verzoekt de Commissie zo spoedig 

mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met 

het oog op een Europees systeem voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologieën, 

en de meerwaarde van geneesmiddelen te 

evalueren in vergelijking met het beste 

beschikbare alternatief; vraagt de 

Commissie tevens om de criteria voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologie te 

harmoniseren, teneinde rekening te houden 

met het niveau van innovatie en de sociale 

en economische kosten-batenanalyse, en 

om een Europese classificatie van de 

meerwaarde van geneesmiddelen vast te 

stellen; 

Or. en 
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Amendement  503 

Kateřina Konečná 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om kaders, structuren en 

methoden vast te stellen en/of te 

ontwikkelen om bewijsmateriaal van 

patiënten op een zinvolle manier te 

verwerken in alle fasen van de O&O-

cyclus van het geneesmiddel, van de 

vroegtijdige besprekingen tot de 

goedkeuring van de regelgevende 

instanties, de beoordeling van de 

gezondheidstechnologie, de beoordeling 

van de relatieve doeltreffendheid en de 

besluitvorming inzake prijzen en 

terugbetaling in samenspraak met 

patiënten en de organisaties die hen 

vertegenwoordigen; 

Or. en 

 

Amendement  504 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om kaders, structuren en 

methoden vast te stellen en te ontwikkelen 

om bewijsmateriaal van patiënten op een 

zinvolle manier te verwerken in alle fasen 

van de O&O-cyclus van het geneesmiddel, 

van de vroegtijdige besprekingen tot de 

goedkeuring van de regelgevende 

instanties, de beoordeling van de 

gezondheidstechnologie, de beoordeling 
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van de relatieve doeltreffendheid en de 

besluitvorming inzake prijzen en 

terugbetaling in samenspraak met 

patiënten en de organisaties die hen 

vertegenwoordigen; 

Or. en 

 

Amendement  505 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. roept de Commissie op om de 

economische, sociale en ethische criteria 

die reeds worden gehanteerd door 

bepaalde HTA van de lidstaten te 

analyseren en hiervoor 

gemeenschappelijke beginselen of een 

gids uit te werken op grond van het nut 

van deze criteria bij de vaststelling van de 

prijzen en de terugbetaling, aangezien het 

belangrijk is de kwaliteit van de innovatie 

te bepalen om de economische waarde 

ervan vast te stellen, maar niet voldoende 

om een passende kosteneffectiviteit te 

waarborgen; 

Or. es 

 

Amendement  506 

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

Mussolini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. verzoekt het Europees 

Geneesmiddelenbureau om de 

meerwaarde van geneesmiddelen in 
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vergelijking met het best beschikbare 

alternatief te beoordelen; vraagt de 

Commissie tevens om de criteria voor 

prijsstelling en terugbetaling te 

harmoniseren, teneinde rekening te 

houden met het niveau van innovatie en 

de sociale en economische kosten-

batenanalyse, en om een Europese 

classificatie van de meerwaarde van 

geneesmiddelen vast te stellen; 

Or. en 

 

Amendement  507 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. verzoekt de Commissie om een 

permanent, gemeenschappelijk 

mechanisme in te stellen om de relatieve 

doeltreffendheid van nieuwe 

geneesmiddelen op EU-niveau te 

beoordelen op basis van geharmoniseerde 

gegevensvereisten, om zo de toegang van 

patiënten tot nieuwe behandelingen te 

verbeteren en overlappingen bij de 

beoordeling van geneesmiddelen te 

voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement  508 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. verzoekt de Commissie om een 

permanent, gemeenschappelijk 
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mechanisme in te stellen om de relatieve 

doeltreffendheid van nieuwe 

geneesmiddelen op EU-niveau te 

beoordelen op basis van geharmoniseerde 

gegevensvereisten, om zo de toegang van 

patiënten tot nieuwe behandelingen te 

verbeteren en overlappingen bij de 

beoordeling van geneesmiddelen te 

voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement  509 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om aanzienlijke, met publieke 

middelen gefinancierde investeringen in op 

medische behoeften gebaseerd onderzoek 

te bevorderen, en om financiering 

afhankelijk te stellen van betaalbare 

eindprijzen en niet-exclusieve 

vergunningen; 

26. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om aanzienlijke, met publieke 

middelen gefinancierde investeringen in op 

medische behoeften gebaseerd onderzoek 

te bevorderen, en om financiering 

afhankelijk te stellen van betaalbare 

eindprijzen en niet-exclusieve 

vergunningen; wijst er daarnaast op dat 

als gevolg van de drastische budgettaire 

aanpassingen die de EU heeft opgelegd, 

niet alle lidstaten in staat zijn om de 

tekortkomingen in hun 

gezondheidzorgstelsels aan te pakken en 

meent dat de Unie onmiddellijk 

maatregelen moet treffen om deze 

tekortkomingen te verhelpen; 

Or. el 

 

Amendement  510 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 
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Ontwerpresolutie Amendement 

26. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om aanzienlijke, met publieke 

middelen gefinancierde investeringen in op 

medische behoeften gebaseerd onderzoek 

te bevorderen, en om financiering 

afhankelijk te stellen van betaalbare 

eindprijzen en niet-exclusieve 

vergunningen; 

26. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om aanzienlijke, met publieke 

middelen gefinancierde investeringen in op 

medische behoeften gebaseerd onderzoek 

te bevorderen; 

Or. fr 

 

Amendement  511 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om aanzienlijke, met publieke 

middelen gefinancierde investeringen in op 

medische behoeften gebaseerd onderzoek 

te bevorderen, en om financiering 

afhankelijk te stellen van betaalbare 

eindprijzen en niet-exclusieve 

vergunningen; 

26. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om aanzienlijke, met publieke 

middelen gefinancierde investeringen in op 

medische behoeften gebaseerd onderzoek 

te bevorderen, en om financiering 

afhankelijk te stellen van betaalbare 

eindprijzen, niet-exclusieve vergunningen 

en de beschikbaarheid van de resultaten 

van biomedisch onderzoek in de vorm van 

geschikte en toegankelijke 

geneesmiddelen; 

Or. it 

 

Amendement  512 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. verzoekt de Commissie en de 26. verzoekt de Commissie en de 
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lidstaten om aanzienlijke, met publieke 

middelen gefinancierde investeringen in op 

medische behoeften gebaseerd onderzoek 

te bevorderen, en om financiering 

afhankelijk te stellen van betaalbare 

eindprijzen en niet-exclusieve 

vergunningen; 

lidstaten om aanzienlijke, met publieke 

middelen gefinancierde investeringen in op 

onvervulde medische behoeften gebaseerd 

onderzoek te bevorderen, en om 

financiering afhankelijk te stellen van 

betaalbare eindprijzen en niet-exclusieve 

vergunningen; 

Or. en 

 

Amendement  513 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om aanzienlijke, met publieke 

middelen gefinancierde investeringen in op 

medische behoeften gebaseerd onderzoek 

te bevorderen, en om financiering 

afhankelijk te stellen van betaalbare 

eindprijzen en niet-exclusieve 

vergunningen; 

26. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om aanzienlijke, met publieke 

middelen gefinancierde investeringen in op 

medische behoeften gebaseerd onderzoek 

te bevorderen; spoort de lidstaten er voorts 

toe aan om ervoor te zorgen dat hun 

prijsstellings- en terugbetalingskaders 

particuliere investeringen in de richting 

sturen van die innovaties die naar 

verwachting de gewenste voordelen en 

resultaten voor de patiënten zullen 

opleveren; 

Or. en 

 

Amendement  514 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 26 bis. verzoekt de lidstaten om ervoor te 

zorgen dat hun prijsstellings- en 

terugbetalingssystemen en hun 

geneesmiddelenbeleid effectief een 
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beleidsvisie op de lange termijn uitdragen 

en zo een meer voorspelbaar klimaat 

scheppen voor alle actoren in de 

gezondheidszorg, met inbegrip van de 

farmaceutische bedrijven, teneinde de 

toegang van patiënten tot geneesmiddelen 

gedurende de volledige levenscyclus van 

de moleculen te ondersteunen en 

innovatie te stimuleren; 

Or. en 

 

Amendement  515 

Eva Kaili 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 26 bis. verzoekt het Europees 

Geneesmiddelenbureau om de 

meerwaarde van geneesmiddelen in 

vergelijking met het best beschikbare 

alternatief te beoordelen; vraagt de 

Europese Commissie tevens om de criteria 

voor prijsstelling en terugbetaling te 

harmoniseren, teneinde rekening te 

houden met het niveau van innovatie en 

de sociale en economische kosten-

batenanalyse, en om een Europese 

classificatie van de meerwaarde van 

geneesmiddelen vast te stellen; 

Or. en 

 

Amendement  516 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 26 bis. verzoekt de Commissie om 
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maatregelen te nemen om de ontwikkeling 

van medicijnen voor de preventieve en 

curatieve geriatrie, alsmede de toegang tot 

innovatieve medicijnen voor patiënten 

lijdend aan mesothelioom en amyotrofe 

laterale sclerose (ALS), te bevorderen; 

Or. nl 

 

Amendement  517 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. verzoekt de Raad de samenwerking 

tussen de lidstaten wat betreft prijsstelling 

te intensiveren, teneinde informatie over 

prijzen, terugbetaling, onderhandelde 

overeenkomsten en goede praktijken uit te 

wisselen en onnodige administratieve 

vereisten en vertragingen te voorkomen; 

27. verzoekt de Raad de samenwerking 

tussen de lidstaten wat betreft prijsstelling 

te intensiveren; benadrukt dat het 

Europees Geneesmiddelenbureau baat 

zou hebben bij het bevorderen van de 

evaluatie van de "geleverde medische 

dienst" van geneesmiddelen in functie 

van meerdere tevredenheidsniveaus, en de 

verbetering van de "geleverde medische 

dienst", waarbij de dienst wordt 

vergeleken met de voordien al bestaande 

behandelingen, zoals al gebeurt door de 

Hoge Gezondheidsautoriteit in Frankrijk; 

Or. fr 

 

Amendement  518 

Alberto Cirio 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. verzoekt de Raad de samenwerking 

tussen de lidstaten wat betreft prijsstelling 

te intensiveren, teneinde informatie over 

prijzen, terugbetaling, onderhandelde 

27. verzoekt de Raad om de 

uitwisseling van goede praktijken tussen 

de lidstaten over die aspecten waarvoor 

samenwerking tot een bredere, snellere 
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overeenkomsten en goede praktijken uit te 

wisselen en onnodige administratieve 

vereisten en vertragingen te voorkomen; 

toegang voor patiënten kan leiden te 

ondersteunen en tegelijkertijd de nodige 

stimulansen te blijven bieden voor 

innovatie;  

Or. en 

 

Amendement  519 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. verzoekt de Raad de samenwerking 

tussen de lidstaten wat betreft prijsstelling 

te intensiveren, teneinde informatie over 

prijzen, terugbetaling, onderhandelde 

overeenkomsten en goede praktijken uit te 

wisselen en onnodige administratieve 

vereisten en vertragingen te voorkomen; 

27. verzoekt de Raad en de Commissie 

om een nauwere samenwerking tussen de 

lidstaten wat betreft prijsstelling te 

bevorderen, teneinde informatie over 

prijzen, terugbetaling, onderhandelde 

overeenkomsten en goede praktijken uit te 

wisselen en onnodige administratieve 

vereisten en vertragingen te voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement  520 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. verzoekt de Raad de samenwerking 

tussen de lidstaten wat betreft prijsstelling 

te intensiveren, teneinde informatie over 

prijzen, terugbetaling, onderhandelde 

overeenkomsten en goede praktijken uit te 

wisselen en onnodige administratieve 

vereisten en vertragingen te voorkomen; 

27. verzoekt de Raad de samenwerking 

tussen de lidstaten wat betreft prijsstelling 

te intensiveren, teneinde informatie over 

prijzen, terugbetaling en goede praktijken 

uit te wisselen en onnodige administratieve 

vereisten en vertragingen te voorkomen; 

Or. en 
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Amendement  521 

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

Jäätteenmäki, Marian Harkin, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. verzoekt de Raad de samenwerking 

tussen de lidstaten wat betreft prijsstelling 

te intensiveren, teneinde informatie over 

prijzen, terugbetaling, onderhandelde 

overeenkomsten en goede praktijken uit te 

wisselen en onnodige administratieve 

vereisten en vertragingen te voorkomen; 

27. verzoekt de Raad de samenwerking 

tussen de lidstaten wat betreft prijsstelling 

te intensiveren, teneinde informatie over 

prijzen, terugbetaling, onderhandelde 

overeenkomsten en goede praktijken uit te 

wisselen en onnodige administratieve 

vereisten en vertragingen te voorkomen en 

patiënten zo sneller toegang te bieden tot 

innovatieve geneesmiddelen; 

Or. en 

 

Amendement  522 

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

Mussolini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. verzoekt de Raad de samenwerking 

tussen de lidstaten wat betreft prijsstelling 

te intensiveren, teneinde informatie over 

prijzen, terugbetaling, onderhandelde 

overeenkomsten en goede praktijken uit te 

wisselen en onnodige administratieve 

vereisten en vertragingen te voorkomen; 

27. verzoekt de Raad de samenwerking 

tussen de lidstaten wat betreft prijsstelling 

te intensiveren, teneinde informatie over 

prijzen, terugbetaling, onderhandelde 

overeenkomsten en goede praktijken uit te 

wisselen en onnodige administratieve 

vereisten en vertragingen te voorkomen, 

ook op basis van de werkzaamheden van 

het EURIPID-project en bestaande 

bilaterale en multilaterale 

samenwerkingen; 

Or. en 

 



 

AM\1107398NL.docx 111/153 PE592.302v01-00 

 NL 

Amendement  523 

Eva Kaili 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. verzoekt de Raad de samenwerking 

tussen de lidstaten wat betreft prijsstelling 

te intensiveren, teneinde informatie over 

prijzen, terugbetaling, onderhandelde 

overeenkomsten en goede praktijken uit te 

wisselen en onnodige administratieve 

vereisten en vertragingen te voorkomen; 

27. verzoekt de Raad de samenwerking 

tussen de lidstaten wat betreft prijsstelling 

te intensiveren, teneinde informatie over 

prijzen, terugbetaling, onderhandelde 

overeenkomsten en goede praktijken uit te 

wisselen en onnodige administratieve 

vereisten en vertragingen te voorkomen, 

ook op basis van de werkzaamheden van 

het EURIPID-project en bestaande 

bilaterale en multilaterale 

samenwerkingen; 

Or. en 

 

Amendement  524 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. verzoekt de Raad de samenwerking 

tussen de lidstaten wat betreft prijsstelling 

te intensiveren, teneinde informatie over 

prijzen, terugbetaling, onderhandelde 

overeenkomsten en goede praktijken uit te 

wisselen en onnodige administratieve 

vereisten en vertragingen te voorkomen; 

27. verzoekt de Raad de samenwerking 

tussen de lidstaten wat betreft prijsstelling 

te intensiveren, teneinde informatie over 

prijzen, terugbetaling, onderhandelde 

overeenkomsten en goede praktijken uit te 

wisselen en onnodige administratieve 

vereisten en vertragingen te voorkomen; en 

vraagt om meer gebruik te maken van de 

onderlinge erkenning van vergunningen; 

Or. es 

 

Amendement  525 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. verzoekt de Raad de samenwerking 

tussen de lidstaten wat betreft prijsstelling 

te intensiveren, teneinde informatie over 

prijzen, terugbetaling, onderhandelde 

overeenkomsten en goede praktijken uit te 

wisselen en onnodige administratieve 

vereisten en vertragingen te voorkomen; 

27. verzoekt de Raad de uitwisseling 

tussen de lidstaten wat betreft prijsstelling 

te intensiveren, teneinde informatie over 

prijzen, terugbetaling, onderhandelde 

overeenkomsten en goede praktijken uit te 

wisselen en onnodige administratieve 

vereisten en vertragingen te voorkomen; 

Or. de 

 

Amendement  526 

Monica Macovei 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. verzoekt de Raad de samenwerking 

tussen de lidstaten wat betreft prijsstelling 

te intensiveren, teneinde informatie over 

prijzen, terugbetaling, onderhandelde 

overeenkomsten en goede praktijken uit te 

wisselen en onnodige administratieve 

vereisten en vertragingen te voorkomen; 

27. verzoekt de Raad de samenwerking 

en de dialoog tussen de lidstaten wat 

betreft prijsstelling te intensiveren, 

teneinde informatie over prijzen, 

terugbetaling, onderhandelde 

overeenkomsten en goede praktijken uit te 

wisselen en onnodige administratieve 

vereisten en vertragingen te voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement  527 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 27 bis. verzoekt de lidstaten om mogelijke 

strategieën voor vrijwillige samenwerking 

te verkennen om gezamenlijk werk te 
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maken van de beoordeling van de 

relatieve doeltreffendheid van 

geneesmiddelen, van gemeenschappelijke 

verkennende instrumenten om de 

begroting beter te kunnen plannen en van 

maatregelen die gezamenlijke 

prijsonderhandelingen mogelijk maken 

voor coalities van lidstaten die daarvoor 

belangstelling hebben getoond; 

Or. en 

 

Amendement  528 

Christel Schaldemose 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 27 bis. verzoekt de Commissie om een 

model te overwegen waarin een 

maximumprijs voor een geneesmiddel 

wordt bepaald zodra het door EMA wordt 

goedgekeurd voor de Europese markt in 

overeenstemming met Richtlijn 

2001/83/EG en Verordening 

2004/726/EG; deze maximumprijs dient 

gebaseerd te zijn op de kosten van 

onderzoek, ontwikkeling en producten, 

plus een billijke winstmarge; 

Or. en 

 

Amendement  529 

Margrete Auken, Michèle Rivasi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 27 bis. vraagt het EPO en de lidstaten om 

octrooien op gezondheidsproducten alleen 

te verlenen indien strikt voldaan is aan de 



 

PE592.302v01-00 114/153 AM\1107398NL.docx 

NL 

octrooieerbaarheidsvereisten: nieuwheid, 

uitvinderswerkzaamheid en industriële 

toepasbaarheid; de loutere ontdekking 

van een nieuwe vorm van een bekende 

stof die de doeltreffendheid niet verbetert, 

zou niet octrooieerbaar mogen zijn;  

Or. en 

 

Amendement  530 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 27 ter. verzoekt de lidstaten te overwegen 

om tijdens elk EU-voorzitterschap een 

informele bijeenkomst te organiseren voor 

de relevante voor het farmaceutisch beleid 

verantwoordelijke vertegenwoordigers op 

hoog niveau van de lidstaten (bijvoorbeeld 

nationale beleidsmakers op het gebied van 

farmaceutisch beleid), om strategische 

reflectie en debat over de huidige en de 

toekomstige ontwikkelingen in het 

farmaceutisch systeem in de EU en haar 

lidstaten te bevorderen; merkt op dat deze 

discussies waar relevant als input zouden 

kunnen worden gebruikt voor verdere 

denkoefeningen in de passende EU-fora, 

in het bijzonder de werkgroep 

geneesmiddelen en medische 

hulpmiddelen; 

Or. en 

 

Amendement  531 

Damiano Zoffoli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 
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Ontwerpresolutie Amendement 

28. verzoekt de Raad een verantwoord 

gebruik van geneesmiddelen in de EU te 

bevorderen; 

28. verzoekt de Raad een meer 

verantwoord gebruik van geneesmiddelen 

in de EU te bevorderen, campagnes en 

educatieve programma’s te stimuleren die 

erop zijn gericht de burgers bewust te 

maken van een verantwoord gebruik van 

geneesmiddelen en recycling van 

deugdelijke geneesmiddelen waarvan de 

houdbaarheidsdatum niet is verstreken, 

die een waardevol goed voor de meest 

behoeftigen zijn en een enorme verspilling 

en een ernstige economisch verlies voor 

de nationale gezondheidsstelsels vormen, 

terwijl ook de nadelige gevolgen van de 

verwijdering ervan voor het milieu niet 

mogen worden vergeten; 

Or. it 

 

Amendement  532 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. verzoekt de Raad een verantwoord 

gebruik van geneesmiddelen in de EU te 

bevorderen; 

28. verzoekt de Raad een verantwoord 

gebruik van geneesmiddelen in de EU te 

bevorderen, door verspilling door 

buitensporig gebruik van geneesmiddelen 

of door geneesmiddelenvoorschriften die 

niet aangepast zijn aan het ziektebeeld 

tegen te gaan; stelt namelijk vast dat het 

hier om meerdere miljoenen euro's gaat 

die op een betere wijze kunnen worden 

toegewezen. 

Or. fr 

 

Amendement  533 

Nessa Childers 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. verzoekt de Raad een verantwoord 

gebruik van geneesmiddelen in de EU te 

bevorderen; 

28. verzoekt de Raad een verantwoord 

gebruik van geneesmiddelen in de EU te 

bevorderen, onder meer door de 

deskundigheid van apothekers beter te 

benutten bij aanbestedingen en advies aan 

patiënten; 

Or. en 

 

Amendement  534 

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

Jäätteenmäki, Marian Harkin, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. verzoekt de Raad een verantwoord 

gebruik van geneesmiddelen in de EU te 

bevorderen; 

28. verzoekt de Raad een verantwoord 

gebruik van geneesmiddelen in de EU te 

bevorderen, onder meer door 

overconsumptie van geneesmiddelen, in 

het bijzonder antibiotica, te voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement  535 

Biljana Borzan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. verzoekt de Raad een verantwoord 

gebruik van geneesmiddelen in de EU te 

bevorderen; 

28. verzoekt de Raad een verantwoord 

gebruik van geneesmiddelen en vooral van 

antimicrobiële middelen in de EU te 

bevorderen; 
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Or. en 

 

Amendement  536 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 28 bis. benadrukt dat resistentie tegen 

antibiotica is uitgegroeid tot een ernstig 

probleem dat dringend moet worden 

aangepakt; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten daarom de voornaamste 

wetenschappelijke, regelgevende en 

economische problemen die de 

ontwikkeling van antimicrobiële middelen 

in de weg staan uit de weg te ruimen, in 

het bijzonder door stimulansen te geven 

voor investeringen in onderzoek en 

ontwikkeling dan wel voor nieuwe 

financieringsmodellen en voor de 

afstemming daarvan op de meest 

dringende behoeften in de 

volksgezondheid bij gelijktijdig behoud 

van duurzame nationale 

gezondheidsstelsels, om zo de toegang tot 

geschikte antimicrobiële middelen te 

verbeteren en ook in de toekomst te 

waarborgen; 

Or. de 

 

Amendement  537 

Margrete Auken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 28 bis. verzoekt de lidstaten om, wanneer 

de particuliere sector er niet in slaagt om 

de beschikbaarheid en/of betaalbaarheid 
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van geneesmiddelen op de WHO-lijst van 

essentiële geneesmiddelen te garanderen, 

samen te werken om openbare 

voorzieningen voor de productie van 

geneesmiddelen op te zetten, terwijl die 

geneesmiddelen in de EU dienen te 

worden geproduceerd en verkocht tegen 

een prijs die de productiekosten niet 

overschrijdt; 

Or. en 

 

Amendement  538 

Yana Toom, Ilhan Kyuchyuk, Marian Harkin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 28 bis. verzoekt de lidstaten de 

toegankelijkheid van apotheken te 

waarborgen, met inbegrip van de 

verspreidingsdichtheid van apotheken in 

zowel stedelijke als plattelandsgebieden, 

het aantal vakbekwame personeelsleden, 

passende openingstijden, alsook advies- 

en begeleidingsdiensten; 

Or. en 

 

Amendement  539 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 28 bis. verzoekt de Commissie, de Raad en 

de lidstaten om middelen vrij te maken 

voor O&O door innovatiemodellen te 

ontkoppelen teneinde antimicrobiële 

resistentie en de uitdagingen die ermee 

samenhangen, aan te pakken; 
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Or. en 

 

Amendement  540 

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

Harkin, Lieve Wierinck, Yana Toom 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 28 bis. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten ervoor te zorgen dat de 

regelgeving inzake 

geneesmiddelenbewaking volledig wordt 

toegepast; 

Or. en 

 

Amendement  541 

Yana Toom, Ilhan Kyuchyuk, Marian Harkin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 28 ter. verzoekt de lidstaten om ervoor te 

zorgen dat detailhandelaren, met het oog 

op de bescherming van leven en 

gezondheid en ten behoeve van de 

consumentenbescherming, bij 

geneesmiddelen informatiefolders voegen 

die zijn opgesteld in alle officiële 

landstalen, alsook in andere talen die veel 

worden gesproken in bepaalde lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement  542 

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

Kadenbach 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. verzoekt de Commissie en de Raad 

nieuwe maatregelen te onderzoeken om de 

prijzen te controleren, zoals horizontale 

screening en de coördinatie van 

gezamenlijke aanbestedingen; 

29. verzoekt de Commissie en de Raad 

een kader voor "billijke toegang" te 

ontwikkelen dat de toegang voor patiënten 

en de voordelen voor de samenleving 

maximaliseert en tegelijkertijd 

onaanvaardbare gevolgen voor de 

begroting voor gezondheidszorg vermijdt, 

onder meer door verschillende 

maatregelen te verkennen, zoals het 

aftasten van de horizon, vroegtijdige 

besprekingen, innovatieve prijsmodellen, 

mechanismen voor het systematisch 

vergaren van feitelijke gegevens en de 

coördinatie van gezamenlijke 

aanbestedingen; 

Or. en 

 

Amendement  543 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. verzoekt de Commissie en de Raad 

nieuwe maatregelen te onderzoeken om de 

prijzen te controleren, zoals horizontale 

screening en de coördinatie van 

gezamenlijke aanbestedingen; 

29. verzoekt de Commissie en de Raad 

nieuwe initiatieven om de 

voorspelbaarheid van ontwikkelingen op 

de geneesmiddelenmarkt en van prijzen te 

onderzoeken, zoals horizontale screening 

en vrijwillige samenwerking bij 

prijsonderhandelingen en gezamenlijke 

aanbestedingen, zoals het initiatief van de 

Benelux-landen met Oostenrijk; 

Or. de 

 

Amendement  544 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. verzoekt de Commissie en de Raad 

nieuwe maatregelen te onderzoeken om de 

prijzen te controleren, zoals horizontale 

screening en de coördinatie van 

gezamenlijke aanbestedingen; 

29. verzoekt de Commissie en de Raad 

nieuwe maatregelen te onderzoeken om 

onzekerheid over de verwachte effecten 

voor de begroting aan te pakken en ervoor 

te zorgen dat producten beschikbaar zijn 

op de markt, zoals het aftasten van de 

horizon en de coördinatie van 

gezamenlijke aanbestedingen; 

Or. en 

 

Amendement  545 

Carlos Zorrinho 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. verzoekt de Commissie en de Raad 

nieuwe maatregelen te onderzoeken om de 

prijzen te controleren, zoals horizontale 

screening en de coördinatie van 

gezamenlijke aanbestedingen; 

29. verzoekt de Commissie en de Raad 

nieuwe maatregelen te onderzoeken om de 

prijzen te controleren, zoals horizontale 

screening, de coördinatie van gezamenlijke 

aanbestedingen en de evolutie van de 

overheidsuitgaven voor gezondheidszorg; 

Or. en 

 

Amendement  546 

Christofer Fjellner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. verzoekt de Commissie en de Raad 

nieuwe maatregelen te onderzoeken om de 

prijzen te controleren, zoals horizontale 

29. verzoekt de Commissie en de Raad 

nieuwe maatregelen te onderzoeken om de 

overheidsuitgaven voor gezondheidszorg 
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screening en de coördinatie van 

gezamenlijke aanbestedingen; 

te controleren, zoals horizontale screening 

en de coördinatie van gezamenlijke 

aanbestedingen; 

Or. en 

 

Amendement  547 

Krzysztof Hetman 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. verzoekt de Commissie en de Raad 

nieuwe maatregelen te onderzoeken om de 

prijzen te controleren, zoals horizontale 

screening en de coördinatie van 

gezamenlijke aanbestedingen; 

29. verzoekt de Commissie en de Raad 

om in gemotiveerde gevallen nieuwe 

maatregelen te onderzoeken om de prijzen 

te controleren, zoals horizontale screening 

en de coördinatie van gezamenlijke 

aanbestedingen; 

Or. en 

 

Amendement  548 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. verzoekt de Commissie en de Raad 

nieuwe maatregelen te onderzoeken om de 

prijzen te controleren, zoals horizontale 

screening en de coördinatie van 

gezamenlijke aanbestedingen; 

29. verzoekt de Commissie en de Raad 

nieuwe, verbeterde maatregelen te 

onderzoeken om de prijzen te controleren, 

zoals horizontale screening en de 

coördinatie van gezamenlijke 

aanbestedingen; 

Or. el 

 

Amendement  549 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. verzoekt de Commissie en de Raad 

nieuwe maatregelen te onderzoeken om de 

prijzen te controleren, zoals horizontale 

screening en de coördinatie van 

gezamenlijke aanbestedingen; 

29. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten nieuwe maatregelen te 

onderzoeken om de prijzen te controleren, 

zoals horizontale screening en de 

bevordering van gezamenlijke 

aanbestedingen; 

Or. en 

 

Amendement  550 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 29 bis. verzoekt de Commissie om samen 

met alle relevante belanghebbenden vast 

te stellen hoe het criterium van de 

economisch voordeligste inschrijving, dat 

is beschreven in de richtlijn 

overheidsopdrachten en niet alleen het 

criterium van de laagste kosten omvat, het 

best kan worden toegepast op 

aanbestedingen voor geneesmiddelen in 

ziekenhuizen op het nationale niveau, 

teneinde een duurzame, verantwoorde 

levering van geneesmiddelen mogelijk te 

maken; spoort de lidstaten ertoe aan om 

het criterium van de economisch 

voordeligste inschrijving voor 

geneesmiddelen zo goed mogelijk om te 

zetten in hun nationale wetgeving; 

Or. en 

 

Amendement  551 

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

Ulrike Müller, Yana Toom, Jasenko Selimovic 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 29 bis. verzoekt de lidstaten om in dialoog 

te treden met alle relevante 

belanghebbenden, zoals 

patiëntenorganisaties, betaalorganen, 

gezondheidswerkers en de sector, teneinde 

holistische strategieën voor de toegang tot 

geneesmiddelen op de korte, middellange 

en lange termijn vast te stellen, om zo de 

duurzaamheid van de stelsels voor 

gezondheidszorg en het 

concurrentievermogen van de 

farmaceutische industrie te verzekeren, 

waardoor patiënten sneller toegang 

krijgen tot geneesmiddelen en prijzen 

betaalbaar blijven; 

Or. en 

 

Amendement  552 

Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 29 bis. verzoekt de Commissie een nieuwe 

Europese strategische dialoog op hoog 

niveau voor de farmaceutische sector op 

te starten, waarbij vertegenwoordigers van 

de Commissie, het Europees Parlement en 

de lidstaten worden betrokken, alsook alle 

belangrijke actoren uit de 

gezondheidswereld: betalers, patiënten, 

vertegenwoordigers van de academische 

en wetenschappelijke wereld en 

vertegenwoordigers van de industrie, met 

inbegrip van de kmo's; 

Or. fr 
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Amendement  553 

Monica Macovei 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

30. verzoekt de Commissie en de Raad 

om duidelijke regels vast te stellen 

betreffende incompatibiliteit, 

belangenconflicten en transparantie in de 

EU-instellingen en voor deskundigen die 

betrokken zijn bij geneesmiddelenkwesties; 

30. verzoekt de Commissie en de Raad 

om duidelijke regels vast te stellen 

betreffende incompatibiliteit, 

belangenconflicten en transparantie in de 

EU-instellingen en voor deskundigen die 

betrokken zijn bij geneesmiddelenkwesties; 

verzoekt de deskundigen die bij het 

vergunningsproces zijn betrokken om hun 

cv's te publiceren en een verklaring 

inzake de afwezigheid van 

belangenconflicten te ondertekenen; 

Or. en 

 

Amendement  554 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 30 bis. vraagt de lidstaten om, onder 

toezicht van de Europese Commissie, de 

regulering inzake klinische proeven op 

het gebied van transparantie op de juiste 

wijze uit te voeren en om de open toegang 

ertoe te bestuderen zodra de vergunning 

voor het in de handel brengen is verleend, 

en om alle resultaten van de klinische 

proeven te publiceren, met inbegrip van 

de ongunstige informatie, teneinde het 

onderzoek en de economische 

ontwikkeling te bevorderen; 

Or. es 
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Amendement  555 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 30 bis. Vraagt de Commissie en de 

nationale antitrustautoriteiten controle uit 

te oefenen op oneerlijke praktijken 

teneinde de consumenten te beschermen 

tegen kunstmatig hoge prijzen van 

geneesmiddelen; 

Or. it 

 

Amendement  556 

György Hölvényi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. verzoekt de Commissie een nieuwe 

richtlijn betreffende de doorzichtigheid 

van de prijsstellingsprocedures en 

terugbetalingsregelingen voor te stellen 

en hierbij rekening te houden met de 

uitdagingen op de markt; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  557 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. verzoekt de Commissie een nieuwe 31. roept de Commissie op om een 
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richtlijn betreffende de doorzichtigheid 

van de prijsstellingsprocedures en 

terugbetalingsregelingen voor te stellen en 

hierbij rekening te houden met de 

uitdagingen op de markt; 

nieuwe transparantierichtlijn voor te 

stellen die maatregelen bevat ter regeling 

van de prijsstelling van geneesmiddelen 

voor menselijk gebruik en de opneming 

daarvan in de nationale stelsels van 

gezondheidszorg, met als doel de volledige 

transparantie en effectieve controles te 

verzekeren voor alle procedures voor 

prijsstelling en vergoeding van 

geneesmiddelen in de EU-lidstaten; 

Or. it 

 

Amendement  558 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. verzoekt de Commissie een nieuwe 

richtlijn betreffende de doorzichtigheid 

van de prijsstellingsprocedures en 

terugbetalingsregelingen voor te stellen 

en hierbij rekening te houden met de 

uitdagingen op de markt; 

31. verzoekt de Commissie de 

bestaande EU-richtlijn 89/105/EEG te 

herzien, en in het bijzonder meer solide 

uitvoeringsmaatregelen in te voeren om 

ervoor te zorgen dat de lidstaten zich 

houden aan de limiet van 180 dagen om 

de prijs van nieuwe, door EMA 

goedgekeurde geneesmiddelen te bepalen 

(artikel 6); 

Or. en 

 

Amendement  559 

Eva Kaili 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. verzoekt de Commissie een nieuwe 

richtlijn betreffende de doorzichtigheid 

van de prijsstellingsprocedures en 

terugbetalingsregelingen voor te stellen 

31. verzoekt de Commissie de 

bestaande EU-richtlijn 89/105/EEG te 

herzien, en in het bijzonder meer solide 

uitvoeringsmaatregelen in te voeren om 



 

PE592.302v01-00 128/153 AM\1107398NL.docx 

NL 

en hierbij rekening te houden met de 

uitdagingen op de markt; 
ervoor te zorgen dat de lidstaten zich 

houden aan de limiet van 180 dagen om 

de prijs van nieuwe, door EMA 

goedgekeurde geneesmiddelen te bepalen 

(artikel 6); 

Or. en 

 

Amendement  560 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. verzoekt de Commissie een nieuwe 

richtlijn betreffende de doorzichtigheid van 

de prijsstellingsprocedures en 

terugbetalingsregelingen voor te stellen en 

hierbij rekening te houden met de 

uitdagingen op de markt; 

31. verzoekt de Commissie een nieuwe 

richtlijn betreffende de doorzichtigheid van 

de prijsstellingsprocedures en 

terugbetalingsregelingen voor te stellen om 

de transparantie uit te breiden naar de 

houder van de vergunning voor het in de 

handel brengen en hierbij rekening te 

houden met de uitdagingen op de markt; 

Or. en 

 

Amendement  561 

Biljana Borzan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. verzoekt de Commissie een nieuwe 

richtlijn betreffende de doorzichtigheid van 

de prijsstellingsprocedures en 

terugbetalingsregelingen voor te stellen en 

hierbij rekening te houden met de 

uitdagingen op de markt; 

31. verzoekt de Commissie een nieuwe 

richtlijn betreffende de doorzichtigheid van 

de prijsstellingsprocedures en 

terugbetalingsregelingen voor te stellen om 

de transparantie uit te breiden naar de 

houder van de vergunning voor het in de 

handel brengen en hierbij rekening te 

houden met de uitdagingen op de markt; 

Or. en 
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Amendement  562 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. verzoekt de Commissie een nieuwe 

richtlijn betreffende de doorzichtigheid van 

de prijsstellingsprocedures en 

terugbetalingsregelingen voor te stellen en 

hierbij rekening te houden met de 

uitdagingen op de markt; 

31. verzoekt de Commissie een nieuwe 

richtlijn betreffende de doorzichtigheid van 

de prijsstellingsprocedures en 

terugbetalingsregelingen voor te stellen en 

hierbij rekening te houden met de 

uitdagingen op de markt en de verdeling 

van bevoegdheden tussen de EU en de 

lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement  563 

Margrete Auken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. verzoekt de Commissie een nieuwe 

richtlijn betreffende de doorzichtigheid van 

de prijsstellingsprocedures en 

terugbetalingsregelingen voor te stellen en 

hierbij rekening te houden met de 

uitdagingen op de markt; 

31. verzoekt de Commissie een nieuwe 

richtlijn betreffende de doorzichtigheid van 

de prijsstellingsprocedures, de werkelijke 

kosten van O&O en marketing en 

terugbetalingsregelingen voor te stellen en 

hierbij rekening te houden met de 

uitdagingen voor de overheidsbegrotingen 

en op de markt; 

Or. en 

 

Amendement  564 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 
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Ontwerpresolutie Amendement 

31. verzoekt de Commissie een nieuwe 

richtlijn betreffende de doorzichtigheid van 

de prijsstellingsprocedures en 

terugbetalingsregelingen voor te stellen en 

hierbij rekening te houden met de 

uitdagingen op de markt; 

31. verzoekt de Commissie een nieuwe 

richtlijn betreffende de doorzichtigheid van 

de prijsstellingsprocedures en 

terugbetalingsregelingen voor te stellen en 

hierbij rekening te houden met de 

veranderingen op de markt; 

Or. en 

 

Amendement  565 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. verzoekt de Commissie een nieuwe 

richtlijn betreffende de doorzichtigheid 

van de prijsstellingsprocedures en 

terugbetalingsregelingen voor te stellen en 

hierbij rekening te houden met de 

uitdagingen op de markt; 

31. verzoekt de Commissie de 

doorzichtigheid van de 

prijsstellingsprocedures en 

terugbetalingsregelingen te ondersteunen 

en hierbij rekening te houden met de 

uitdagingen op de markt; 

Or. fr 

 

Amendement  566 

Monica Macovei 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. verzoekt de Commissie en het Hof 

van Justitie van de Europese Unie te 

verduidelijken wat krachtens artikel 102 

van het VWEU neerkomt op misbruik van 

een machtspositie wegens te hoge prijzen; 

32. verzoekt de Commissie en het Hof 

van Justitie van de Europese Unie te 

verduidelijken wat krachtens artikel 102 

van het VWEU neerkomt op misbruik van 

een machtspositie wegens te hoge prijzen 

en om de nevenhandel van 

geneesmiddelen te beperken aangezien die 

tot tekorten leidt; 
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Or. en 

 

Amendement  567 

Margrete Auken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. verzoekt de Commissie en het Hof 

van Justitie van de Europese Unie te 

verduidelijken wat krachtens artikel 102 

van het VWEU neerkomt op misbruik van 

een machtspositie wegens te hoge prijzen; 

32. verzoekt de Commissie en het Hof 

van Justitie van de Europese Unie te 

verduidelijken wat krachtens artikel 102 

van het VWEU neerkomt op misbruik van 

een machtspositie wegens te hoge prijzen 

in het geval van het weesgeneesmiddel 

Peyona; 

Or. en 

 

Amendement  568 

Christel Schaldemose 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 32 bis. verzoekt de Commissie om het 

toezicht op en het onderzoek naar 

potentiële gevallen van marktmisbruik 

voort te zetten en waar mogelijk te 

intensiveren en daarbij onder meer te 

kijken naar het "betalen voor 

vertraging", buitensporige prijzen en 

andere marktbeperkingen die met name 

relevant zijn voor de farmaceutische 

bedrijven die in de EU actief zijn, in 

overeenstemming met de artikelen 101 en 

102 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie; 

Or. en 
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Amendement  569 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 32 bis. roept de Commissie en de lidstaten 

op geen vrijhandelsovereenkomsten te 

sluiten die ernstige schade kunnen 

toebrengen aan de gezondheidsstelsels en 

het principe van universele toegang tot 

geneesmiddelen en het principe van 

universele toegang tot dienst van de 

gezondheidszorg in gevaar kunnen 

brengen; 

Or. it 

 

Amendement  570 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 32 bis. verzoekt de Commissie om nota te 

nemen van de omvang van het probleem 

van nevenhandel van geneesmiddelen 

binnen de EU en van de 

beoordelingsmarge van de lidstaten bij het 

motiveren van maatregelen om 

volksgezondheidsredenen; 

Or. en 

 

Amendement  571 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 
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Ontwerpresolutie Amendement 

33. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten gebruik te maken van de 

mogelijkheden die de TRIPS-

overeenkomst van de WTO biedt en het 

gebruik daarvan indien nodig te 

coördineren en te verduidelijken; 

33. ondersteunt uitdrukkelijk de 

lidstaten die gebruik willen maken van de 

vrijwaringsclausules en de mogelijkheden 

die de TRIPS-overeenkomst van de WTO 

biedt om de volksgezondheid te 

beschermen en te bevorderen en verzoekt 

de Commissie hun inspanningen te 

coördineren; vraagt de EU om niet te 

discrimineren via de toezichtlijst van 

"prioritaire landen" landen, zoals India, 

die op het gebied van intellectueel 

eigendom een progressief beleid voeren 

om de toegang tot geneesmiddelen in het 

belang van de gezondheid van hun 

burgers te bevorderen; 

Or. it 

 

Amendement  572 

Margrete Auken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

33. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten gebruik te maken van de 

mogelijkheden die de TRIPS-

overeenkomst van de WTO biedt en het 

gebruik daarvan indien nodig te 

coördineren en te verduidelijken; 

33. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten gebruik te maken van de 

mogelijkheden die de TRIPS-

overeenkomst van de WTO biedt en het 

gebruik daarvan indien nodig te 

coördineren en te verduidelijken; herinnert 

eraan dat er geen ongerechtvaardigde 

politieke en economische druk mag 

worden uitgeoefend om regeringen te 

ontraden de mogelijkheden tot flexibiliteit 

te gebruiken die de volksgezondheid 

zouden kunnen beschermen; 

Or. en 
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Amendement  573 

Nessa Childers 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 33 bis. verzoekt de Raad en de Commissie 

om de toegang tot gegevens over klinische 

proeven en geneesmiddelenbewaking te 

vrijwaren van bepalingen inzake het 

handelsgeheim of commerciële 

vertrouwelijkheid in internationale 

handelsovereenkomsten, net als de 

toegang tot informatie die werd 

uitgewisseld door de nationale instanties 

van de partijen op het gebied van 

veiligheid en het hoger openbaar belang; 

Or. en 

 

Amendement  574 

Nessa Childers 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 33 ter. verzoekt de Raad en de Commissie 

om alle bepalingen inzake prijsstellings- 

en terugbetalingscriteria of -procedures te 

weren uit internationale 

handelsbesprekingen; 

Or. en 

 

Amendement  575 

Nessa Childers 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 quater (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 33 quater. verzoekt de Raad en de 

Commissie om de werkbaarheid van 

andere modellen voor biomedische 

innovatie dan intellectuele-

eigendomsregelingen op basis van 

octrooien volledig te vrijwaren in 

internationale handelsbesprekingen; 

Or. en 

 

Amendement  576 

György Hölvényi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. verzoekt de Commissie de prijzen 

van geneesmiddelen in de EU te 

onderzoeken en te vergelijken, en hierover 

jaarlijks een verslag aan het Parlement 

voor te legen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  577 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. verzoekt de Commissie de prijzen 

van geneesmiddelen in de EU te 

onderzoeken en te vergelijken, en hierover 

jaarlijks een verslag aan het Parlement 

voor te legen; 

34. verzoekt de Commissie de toegang 

tot geneesmiddelen in de EU te 

onderzoeken en te vergelijken, en hierover 

jaarlijks een verslag aan het Parlement 

voor te leggen; 

Or. en 



 

PE592.302v01-00 136/153 AM\1107398NL.docx 

NL 

 

Amendement  578 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. verzoekt de Commissie de prijzen 

van geneesmiddelen in de EU te 

onderzoeken en te vergelijken, en hierover 

jaarlijks een verslag aan het Parlement 

voor te legen; 

34. verzoekt de Commissie de 

werkelijke prijzen van geneesmiddelen in 

de EU te onderzoeken en te vergelijken, en 

hierover jaarlijks een verslag aan de Raad 

en het Europees Parlement voor te leggen; 

Or. en 

 

Amendement  579 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. verzoekt de Commissie de prijzen 

van geneesmiddelen in de EU te 

onderzoeken en te vergelijken, en hierover 

jaarlijks een verslag aan het Parlement 

voor te legen; 

34. verzoekt de Commissie de prijzen 

van geneesmiddelen in de EU en de 

toegang ertoe te onderzoeken en te 

vergelijken, en hierover jaarlijks een 

verslag aan het Parlement voor te leggen; 

Or. es 

 

Amendement  580 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. verzoekt de Commissie de prijzen 

van geneesmiddelen in de EU te 

onderzoeken en te vergelijken, en hierover 

34. verzoekt de Commissie de prijzen 

van geneesmiddelen in de EU te 

onderzoeken en in de mate van het 
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jaarlijks een verslag aan het Parlement 

voor te legen; 

mogelijke te vergelijken, en hierover 

jaarlijks een verslag aan het Parlement 

voor te leggen; 

Or. en 

 

Amendement  581 

Karin Kadenbach 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. verzoekt de Commissie de prijzen 

van geneesmiddelen in de EU te 

onderzoeken en te vergelijken, en hierover 

jaarlijks een verslag aan het Parlement 

voor te legen; 

34. verzoekt de Commissie de 

werkelijke prijzen van geneesmiddelen in 

de EU te onderzoeken en te vergelijken, en 

hierover jaarlijks een verslag aan het 

Parlement voor te leggen; 

Or. en 

 

Amendement  582 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. verzoekt de Commissie de prijzen 

van geneesmiddelen in de EU te 

onderzoeken en te vergelijken, en hierover 

jaarlijks een verslag aan het Parlement 

voor te legen; 

34. verzoekt de Commissie de toegang 

tot geneesmiddelen in de EU te 

onderzoeken en te vergelijken, en hierover 

jaarlijks een verslag aan het Parlement 

voor te leggen; 

Or. en 

 

Amendement  583 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 
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Ontwerpresolutie Amendement 

35. dringt aan op de oprichting van 

een taskforce van het Europees Parlement 

om toezicht te houden op de prijzen van 

geneesmiddelen; 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement  584 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. dringt aan op de oprichting van 

een taskforce van het Europees Parlement 

om toezicht te houden op de prijzen van 

geneesmiddelen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  585 

Margrete Auken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. dringt aan op de oprichting van 

een taskforce van het Europees Parlement 

om toezicht te houden op de prijzen van 

geneesmiddelen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  586 

Christofer Fjellner 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. dringt aan op de oprichting van 

een taskforce van het Europees Parlement 

om toezicht te houden op de prijzen van 

geneesmiddelen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  587 

José Inácio Faria 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. dringt aan op de oprichting van 

een taskforce van het Europees Parlement 

om toezicht te houden op de prijzen van 

geneesmiddelen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  588 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. dringt aan op de oprichting van een 

taskforce van het Europees Parlement om 

toezicht te houden op de prijzen van 

geneesmiddelen; 

35. dringt aan op de oprichting van een 

taskforce van het Europees Parlement om 

toezicht te houden op de toegang tot 

geneesmiddelen; 

Or. en 
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Amendement  589 

Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 35 bis. verzoekt de Commissie om 

maatregelen voor te stellen over de wijze 

waarop de toelating van nieuwe 

therapieën en de terbeschikkingstelling 

daarvan aan patiënten kunnen worden 

verbeterd; 

Or. de 

 

Amendement  590 

Nessa Childers 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen; 

36. verzoekt de Commissie om vanuit 

het oogpunt van tijdige toegang voor 

patiënten een onderzoek in te stellen naar 

de oorzaken van bevoorradingstekorten 

voor geneesmiddelen en om dat begrip 

beter te definiëren, een lijst van essentiële 

geneesmiddelen vast te stellen en toezicht 

te houden op de naleving van artikel 81 

van Richtlijn 2001/83/EU met betrekking 

tot tekorten, waarover de Commissie 

jaarlijks verslag dient uit te brengen, de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen en 

oplossingen te zoeken om de verdere 

beschikbaarheid van doeltreffende, maar 

om commerciële redenen uit de handel 

genomen geneesmiddelen te verzekeren; 

Or. en 
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Amendement  591 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen; 

36. verzoekt de Commissie het concept 

"bevoorradingstekorten" te definiëren en 

de oorzaken ervan in de EU te 

onderzoeken, een Europese lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen 

die verwijst naar de lijst van essentiële 

geneesmiddelen van de WHO, en naar 

een databank over essentiële middelen die 

wordt beheerd door het EMA, en toezicht 

te houden op de naleving van artikel 81 

van Richtlijn 2001/83/EG met betrekking 

tot tekorten, alsook de bevoorrading met 

generieke geneesmiddelen te bevorderen, 

en hierover een jaarlijks verslag op te 

stellen; 

Or. es 

Amendement  592 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen; 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, mechanismen te 

verkennen om het uit de handel nemen 

van doeltreffende geneesmiddelen om 

louter commerciële redenen, bijvoorbeeld 

om ze opnieuw in de handel te brengen 

voor nieuwe indicaties, aan te pakken 

alsook de bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen; 
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Or. en 

 

Amendement  593 

Biljana Borzan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen; 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, mechanismen te 

verkennen om het uit de handel nemen 

van doeltreffende geneesmiddelen om 

louter commerciële redenen aan te 

pakken alsook de bevoorrading met 

generieke geneesmiddelen te bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement  594 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen; 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot medicijntekorten en het van 

de markt halen van effectieve medicijnen 

vanwege uitsluitend commerciële 

redenen, alsook de bevoorrading met 

generieke geneesmiddelen te bevorderen; 
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Or. nl 

Amendement  595 

Kateřina Konečná 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen; 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, samen met de 

lidstaten, EMA en relevante 

belanghebbenden een lijst van essentiële 

geneesmiddelen waaraan een tekort 

bestaat vast te stellen en bij te werken en 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement  596 

Monica Macovei 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen; 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen nadat zij 

een kosten-batenverslag heeft overgelegd 

over de toegang tot generieke 

geneesmiddelen; 
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Or. en 

 

Amendement  597 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen; 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, en in het 

bijzonder naar de specifieke effecten van 

de nevenhandel in geneesmiddelen, een 

lijst van essentiële geneesmiddelen vast te 

stellen en toezicht te houden op de 

naleving van artikel 81 van Richtlijn 

2001/83/EU met betrekking tot tekorten, 

alsook de bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement  598 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen 

en toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen; 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen, 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten en maatregelen te 

treffen om deze tekorten aan te pakken, 

alsook de bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen; 

Or. el 
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Amendement  599 

Karl-Heinz Florenz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen 

en toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen; 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, de 

haalbaarheid en het doel van een lijst van 

essentiële geneesmiddelen te onderzoeken, 

de naleving van artikel 81 van Richtlijn 

2001/83/EU met betrekking tot tekorten 

door de lidstaten te controleren, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen; 

Or. de 

Amendement  600 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen; 

36. verzoekt de Commissie, door 

middel van onafhankelijke studies, een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen; 

Or. fr 

Amendement  601 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 
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Ontwerpresolutie Amendement 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

toezicht te houden op de naleving van 
artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen; 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

een voorstel in te dienen om artikel 81 van 

Richtlijn 2001/83/EU met betrekking tot 

tekorten nader te specificeren, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen en biosimilars te 

bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement  602 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen; 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen en biosimilars te 

bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement  603 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 
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Ontwerpresolutie Amendement 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen; 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen en biosimilars te 

bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement  604 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen; 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, alsook de 

bevoorrading met generieke en 

biosimilaire geneesmiddelen te 

bevorderen; 

Or. it 

Amendement  605 

Cristian-Silviu Buşoi, Mairead McGuinness 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. verzoekt de Commissie een 36. verzoekt de Commissie een 
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onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen; 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, in het 

bijzonder vanwege de effecten van de 

nevenhandel in geneesmiddelen, de 

gevolgen van nevenhandel doeltreffend 

aan te pakken door een lijst van essentiële 

geneesmiddelen en een mechanisme om 

de stabiele levering van deze 

geneesmiddelen vast te stellen en toezicht 

te houden op de naleving van artikel 81 

van Richtlijn 2001/83/EU met betrekking 

tot tekorten, alsook de bevoorrading met 

generieke geneesmiddelen te bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement  606 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten, een lijst van 

essentiële geneesmiddelen vast te stellen en 

toezicht te houden op de naleving van 

artikel 81 van Richtlijn 2001/83/EU met 

betrekking tot tekorten, alsook de 

bevoorrading met generieke 

geneesmiddelen te bevorderen; 

36. verzoekt de Commissie een 

onderzoek in te stellen naar de oorzaken 

van bevoorradingstekorten voor 

geneesmiddelen, een lijst van essentiële 

geneesmiddelen vast te stellen en toezicht 

te houden op de naleving van artikel 81 

van Richtlijn 2001/83/EU met betrekking 

tot tekorten, alsook de bevoorrading met 

generieke geneesmiddelen te bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement  607 

Eva Kaili 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 36 bis. verzoekt de Europese Commissie 
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om de effecten van nevenhandel, die de 

toegang tot behandelingen belemmert en 

aanzienlijke tekorten creëert in bepaalde 

lidstaten, te beoordelen teneinde een 

wetgevingsvoorstel op te stellen om het 

fenomeen van nevenhandel te controleren 

en te beperken; 

Or. en 

 

Amendement  608 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 36 bis. merkt op dat de stelsels in de EU 

momenteel sterk versnipperd zijn, 

waardoor inspanningen worden 

overgedaan en middelen in de EU voor de 

lidstaten en de sector verkeerd worden 

besteed; wijst erop dat ook het gebrek aan 

voorspelbaarheid nadelige gevolgen heeft; 

Or. en 

 

Amendement  609 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 36 bis. verzoekt de Europese Commissie 

om de effecten van nevenhandel, die de 

toegang tot behandelingen belemmert, te 

beoordelen teneinde een 

wetgevingsvoorstel op te stellen om het 

fenomeen van nevenhandel te controleren 

en te beperken; 

Or. en 
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Amendement  610 

Christel Schaldemose 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 36 bis. verzoekt de Commissie om in nauw 

overleg met de belanghebbenden een 

duidelijke reeks definities voor 

geneesmiddelentekorten voor te stellen en 

een beleidsdialoog over dit thema te 

stimuleren; 

Or. en 

 

Amendement  611 

Monica Macovei 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 36 bis. verzoekt de Commissie om het 

belang van eenzelfde samenstelling van 

geneesmiddelen in de hele EU te 

bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement  612 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 36 bis. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om een gemeenschappelijk 

stappenplan voor e-gezondheid en m-
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gezondheid uit te werken, met bijzondere 

aandacht voor de ontwikkeling en 

valorisatie van pilotprojecten op het 

nationale niveau, de modernisering van 

de terugbetalingsmodellen om een 

verschuiving naar op 

gezondheidsresultaten gebaseerde 

gezondheidsstelsels te bewerkstelligen en 

de vaststelling van stimulansen om de 

gezondheidsgemeenschap ertoe aan te 

zetten om deel te nemen aan deze digitale 

revolutie, en om meer werk te maken van 

de voorlichting van gezondheidswerkers, 

patiënten en alle relevante 

belanghebbenden om hen zo mondiger te 

maken; 

Or. en 

 

Amendement  613 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 36 ter. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om een mogelijke gezamenlijke 

Europese aanbesteding op te zetten in de 

context van een Europees plan om 

hepatitis C uit te roeien; 

Or. en 

 

Amendement  614 

Cristian-Silviu Buşoi, Mairead McGuinness, Andrey Kovatchev 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 36 ter. verzoekt de Commissie en de Raad 

om een mechanisme in te stellen om 
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jaarlijks verslag uit te brengen over 

geneesmiddelentekorten in de EU;  

Or. en 

 

Amendement  615 

Cristian-Silviu Buşoi, Mairead McGuinness, Andrey Kovatchev 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 36 quater. verzoekt de Commissie en 

de Raad om de rechtsgrond voor het 

Europees Geneesmiddelenbureau te 

herzien en te overwegen de opdracht van 

het Bureau uit te breiden naar de 

coördinatie van pan-Europese activiteiten 

om geneesmiddelentekorten in EU-

lidstaten aan te pakken; 

Or. en 

 

Amendement  616 

Christel Schaldemose 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 36 ter. verzoekt de Commissie om 

jaarlijks een verslag op te stellen over de 

stand van zaken op het gebied van 

geneesmiddelentekorten in de EU; 

Or. en 

 

Amendement  617 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 37 bis. wijst erop dat de onlangs door de 

VN erkende bedreiging van 

antimicrobiële resistentie dringend moet 

worden aangepakt, verzoekt de Commissie 

om meer te doen om antimicrobiële 

resistentie tegen te gaan en om een nieuw 

en omvattend EU-actieplan voor te stellen 

op basis van de "One Health"-benadering 

en acht het naast de drie bestaande 

verordeningen van cruciaal belang om te 

voorzien in wetgevend overleg. 

Or. en 

 


