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Poprawka  303 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że uczciwa cena powinna 

pokrywać koszt opracowania i produkcji 

leku, powiększony o marżę zysku; 

skreśla się 

Or. de 

 

Poprawka  304Monica Macovei 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że uczciwa cena powinna 

pokrywać koszt opracowania i produkcji 

leku, powiększony o marżę zysku; 

skreśla się 

Or. en 

Poprawka  305 

Christofer Fjellner 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że uczciwa cena powinna 

pokrywać koszt opracowania i produkcji 

leku, powiększony o marżę zysku; 

13. uważa, że ceny leków powinny 

odzwierciedlać wartość leków dla 

pacjentów, systemów opieki zdrowotnej 

oraz społeczeństwa, a ponadto stanowić 

zachętę to inwestowania w nowe metody 

leczenia; 

Or. en 

 

Poprawka  306 

Nicola Caputo, Marc Tarabell, Soledad Cabezón Ruiz 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że uczciwa cena powinna 

pokrywać koszt opracowania i produkcji 

leku, powiększony o marżę zysku; 

13. uważa, że uczciwa cena powinna 

odpowiadać wartości, jakiej leki 

dostarczają pacjentom, społeczeństwom i 

systemom, stanowić czynnik zapewniający 

dostępność dla pacjentów oraz nagradzać 

innowacyjność i stabilność opieki 

zdrowotnej; 

Or. en 

 

Poprawka  307 

Françoise Grossetête 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że uczciwa cena powinna 

pokrywać koszt opracowania i produkcji 

leku, powiększony o marżę zysku; 

13. uważa, że uczciwa cena powinna 

pokrywać złożone czynniki, takie jak koszt 

opracowania i produkcji leku, ryzyko 

właściwe badaniom farmaceutycznym, 

wartość dodaną wnoszoną przez leczenie i 

jego skutki dla pacjentów; 

Or. fr 

 

Poprawka  308 

Margrete Auken 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że uczciwa cena powinna 

pokrywać koszt opracowania i produkcji 

leku, powiększony o marżę zysku; 

13. uważa, że brak systematycznych 

inwestycji w konieczne innowacje ze 

strony rynku wykazuje, że polityki 

uzależniające cenę od kosztów badań 

naukowych i rozwoju okazały się 
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nieskuteczne, oraz że uczciwa cena 

powinna pokrywać koszt produkcji leku, 

powiększony o uzasadnioną marżę zysku; 

wzywa zatem Komisję i państwa 

członkowskie do rozważenia wdrożenia 

mechanizmów uniezależnienia 

polegających na zniesieniu związku 

między kosztami badań i rozwoju a 

końcowymi cenami produktów leczniczych 

oraz do finansowania badań i rozwoju w 

sposób określony w sprawozdaniu Panelu 

wysokiego szczebla ONZ ds. dostępu do 

leków pt. „Promoting innovation and 

access to health technologies” 

[„Promocja innowacji i dostępu do 

technologii medycznych”]; 

Or. en 

 

Poprawka  309 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że uczciwa cena powinna 

pokrywać koszt opracowania i produkcji 

leku, powiększony o marżę zysku; 

13. uważa, że uczciwa cena leku 

przynoszącego pacjentom dodatkowe 

korzyści powinna uwzględniać koszt 

opracowania i produkcji leku; 

Or. en 

 

Poprawka  310 

José Inácio Faria, Marian Harkin, Yana Toom 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że uczciwa cena powinna 

pokrywać koszt opracowania i produkcji 

leku, powiększony o marżę zysku; 

13. uważa, że uczciwa cena leku 

przynoszącego pacjentom dodatkowe 

korzyści powinna uwzględniać koszt 
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opracowania i produkcji leku; 

Or. en 

 

Poprawka  311 

Carlos Zorrinho 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że uczciwa cena powinna 

pokrywać koszt opracowania i produkcji 

leku, powiększony o marżę zysku; 

13. uważa, że uczciwa cena powinna 

pokrywać koszt opracowania i produkcji 

leku, powiększony o marżę zysku, z 

uwzględnieniem – w stosownych 

przypadkach – finansowania publicznego 

otrzymywanego w początkowej fazie 

opracowywania produktu; 

Or. en 

 

Poprawka  312 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że uczciwa cena powinna 

pokrywać koszt opracowania i produkcji 

leku, powiększony o marżę zysku; 

13. uważa, że uczciwa cena leku 

przynoszącego pacjentom dodatkowe 

korzyści powinna pokrywać koszt 

opracowania i produkcji leku, powiększony 

o marżę zysku; 

Or. en 

 

Poprawka  313 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 
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Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że uczciwa cena powinna 

pokrywać koszt opracowania i produkcji 

leku, powiększony o marżę zysku; 

13. uważa, że uczciwa cena powinna 

pokrywać koszt opracowania i produkcji 

leku, powiększony o marżę zysku, z 

uwzględnieniem jego populacji docelowej, 

skuteczności i stopnia innowacyjności; 

Or. en 

 

Poprawka  314 

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

Kadenbach 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że uczciwa cena powinna 

pokrywać koszt opracowania i produkcji 

leku, powiększony o marżę zysku; 

13. uważa, że ceny leków powinny być 

adekwatne do konkretnej sytuacji 

gospodarczej w kraju, w którym leki są 

sprzedawane;  

Or. en 

 

Poprawka  315 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że uczciwa cena powinna 

pokrywać koszt opracowania i produkcji 

leku, powiększony o marżę zysku; 

13. uważa, że uczciwa cena powinna 

pokrywać koszt opracowania i produkcji 

leku, powiększony o godziwą marżę zysku; 

Or. nl 

 

Poprawka  316 

Cristian-Silviu Buşoi 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że uczciwa cena powinna 

pokrywać koszt opracowania i produkcji 

leku, powiększony o marżę zysku; 

13. uważa, że cena leku powinna 

zachęcać producentów do inwestowania w 

opracowywanie nowych i udoskonalanie 

istniejących metod leczenia, przy 

zapewnieniu jak najlepszych wyników dla 

pacjentów, pracowników służby zdrowia i 

płatników; 

Or. en 

 

Poprawka  317 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. podkreśla znaczenie przejrzystości 

w całej branży (w tym w odniesieniu do 

danych klinicznych, kosztów badań i 

rozwoju oraz finansowania publicznego, 

strategii marketingowych, cen 

rzeczywistych i poziomów refundacji), aby 

poprawić dostęp do leków przynoszących 

dodatkowe korzyści pacjentom i systemom 

opieki zdrowotnej; 

Or. en 

 

Poprawka  318 

Biljana Borzan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. podkreśla znaczenie przejrzystości 
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w całej branży (w tym w odniesieniu do 

danych klinicznych, kosztów badań i 

rozwoju oraz finansowania publicznego, 

strategii marketingowych, cen i 

refundacji), aby poprawić dostęp do leków 

przynoszących dodatkowe korzyści 

pacjentom i systemom opieki zdrowotnej; 

Or. en 

 

Poprawka  319 

Margrete Auken 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. wzywa Komisję do ustanowienia, 

we współpracy z państwami 

członkowskimi, publicznej i regularnie 

aktualizowanej bazy danych zawierającej 

różne ceny leków opatentowanych, 

generycznych i biopodobnych w całej UE, 

także ze wskazaniem rozmieszczenia 

geograficznego poziomu ich nabywania i 

sprzedaży; 

Or. en 

 

Poprawka  320 

Kateřina Konečná 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. podkreśla znaczenie przejrzystości 

w całej branży (w tym w odniesieniu do 

danych klinicznych, kosztów badań i 

rozwoju oraz finansowania publicznego, 

strategii marketingowych, cen 

rzeczywistych i poziomów refundacji), aby 

poprawić dostęp do leków przynoszących 
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dodatkowe korzyści pacjentom i systemom 

opieki zdrowotnej; 

Or. en 

 

Poprawka  321 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. podkreśla znaczenie przejrzystości, 

w tym w odniesieniu do danych 

klinicznych, kosztów badań i rozwoju oraz 

finansowania publicznego, strategii 

marketingowych, cen rzeczywistych i 

poziomów refundacji, aby poprawić dostęp 

do leków przynoszących istotne dodatkowe 

korzyści pacjentom i systemom opieki 

zdrowotnej; 

Or. en 

 

Poprawka  322 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. zauważa, że nawet w przypadku 

znacznej wartości dodanej nowego leku 

jego cena nie może utrudniać stałego 

dostępu do leków w UE; 

  

Or. es 

 

Poprawka  323 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. zaznacza, że dostęp pacjentów do 

innowacyjnych metod leczenia w Unii 

Europejskiej należy wspierać za pomocą 

polityki zróżnicowania cen, która powinna 

uwzględniać różne poziomy przystępności 

cenowej, współczynnik chorobowości i 

priorytety w zakresie opieki zdrowotnej w 

różnych państwach członkowskich UE; 

wzywa Radę i Komisję do rozwinięcia 

refleksji rozpoczętej przez prezydencję 

belgijską w 2010 r. zmierzającej do 

identyfikacji praktycznych sposobów na 

wdrożenie zróżnicowania cenowego w 

istniejących ramach prawnych TFUE; 

Or. en 

 

Poprawka  324 

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

Wierinck, Yana Toom 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13b. zachęca państwa członkowskie do 

współpracy w zakresie dialogu na 

wczesnym etapie oraz analizowania 

pojawiających się szans i zagrożeń z 

przedstawicielami branży, pacjentami i 

płatnikami, a także do zapobiegawczego 

włączania przewidywanej ewolucji 

innowacji w dziedzinie farmacji do 

określania efektywności kosztowej nowych 

leków, z odpowiednim uwzględnieniem 

skutków dla budżetu; 

Or. en 
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Poprawka  325 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13b. przypomina, że najsłabszym 

ogniwem w łańcuchu dostępu do leków są 

pacjenci i trudności związane z dostępem 

do leków nie mogą mieć dla nich 

negatywnych konsekwencji; 

Or. es 

 

Poprawka  326 

Margrete Auken 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13b. wzywa Komisję do wzmocnienia 

szczegółowych kontroli korzystania z 

publicznego finansowania badań i 

rozwoju w dziedzinie produktów 

leczniczych oraz do zapewnienia, aby 

środki na badania nie były inwestowane w 

cele marketingowe; 

Or. en 

 

Poprawka  327 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13b. podkreśla, że powszechne 

korzystanie przez państwa członkowskie 

UE z międzynarodowych cen 
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referencyjnych i handlu równoległego 

zniechęca do zróżnicowania cen i może 

wywierać negatywny wpływ na dostęp 

pacjentów do leków w państwach UE o 

niskich lub średnich dochodach; wzywa 

Komisję i państwa członkowskie do 

zbadania alternatyw dla 

międzynarodowych cen referencyjnych 

lub przynajmniej do korzystania z tego 

mechanizmu w bardziej racjonalny 

sposób, w oparciu o koszyki referencyjne 

reprezentujące klastry krajów o podobnym 

profilu społeczno-ekonomicznym; 

Or. en 

 

Poprawka  328 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13c. podkreśla, że międzynarodowe 

ceny referencyjne stanowią jedną z 

głównych przeszkód dla zwiększenia 

przejrzystości cen produktów leczniczych; 

zaznacza, że poufne umowy z 

przedsiębiorstwami farmaceutycznymi 

okazały się przydatnym narzędziem 

rozwiązywania problemów z 

przystępnością cenową oraz poprawy 

dostępu pacjentów do innowacyjnych 

metod leczenia, łagodząc do pewnego 

stopnia niepożądane skutki 

międzynarodowych cen referencyjnych; 

Or. en 

 

Poprawka  329 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 c (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 13c. zwraca uwagę, że od 20 lat nie 

poddano rewizji dyrektywy 89/105/EWG, 

choć w tym czasie zaszły istotne zmiany w 

systemie leków w Europie; 

Or. es 

 

Poprawka  330 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13d. przypomina, że możliwości, jakie 

dają leki generyczne, są istotne dla 

kontrolowania budżetów publicznych, i 

leki te powinny trafiać na rynek bez 

zbędnych lub nieuzasadnionych opóźnień; 

Or. es 

 

Poprawka  331 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. z zadowoleniem przyjmuje takie 

inicjatywy, jak inicjatywa w zakresie 

leków innowacyjnych, ale ubolewa, że 

tylko kilka z nich ma w całości charakter 

publiczny; 

14. z zadowoleniem przyjmuje takie 

inicjatywy, jak inicjatywa w zakresie 

leków innowacyjnych, których celem ma 

być opracowanie nowych leków 

spełniających niezaspokojone potrzeby 

medyczne pacjentów, na przykład nowych 

środków przeciwdrobnoustrojowych; 

Or. de 
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Poprawka  332 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. z zadowoleniem przyjmuje takie 

inicjatywy, jak inicjatywa w zakresie 

leków innowacyjnych, ale ubolewa, że 

tylko kilka z nich ma w całości charakter 

publiczny; 

14. z zadowoleniem przyjmuje takie 

inicjatywy jak inicjatywa w zakresie leków 

innowacyjnych, które łączą sektor 

prywatny i publiczny w celu stymulowania 

badań i przyspieszenia dostępu pacjentów 

do innowacyjnych metod leczenia;  

Or. en 

 

Poprawka  333 

Lieve Wierinck, Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. z zadowoleniem przyjmuje takie 

inicjatywy, jak inicjatywa w zakresie 

leków innowacyjnych, ale ubolewa, że 

tylko kilka z nich ma w całości charakter 

publiczny; 

14. z zadowoleniem przyjmuje takie 

inicjatywy jak inicjatywa w zakresie leków 

innowacyjnych; 

Or. en 

 

Poprawka  334 

Margrete Auken 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. z zadowoleniem przyjmuje takie 

inicjatywy, jak inicjatywa w zakresie 

leków innowacyjnych, ale ubolewa, że 

tylko kilka z nich ma w całości charakter 

14. z zadowoleniem przyjmuje takie 

inicjatywy jak inicjatywa w zakresie leków 

innowacyjnych, ale ubolewa nad niskim 

poziomem publicznego zwrotu z 
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publiczny; publicznych inwestycji w wyniku braku 

warunkowości dostępu do unijnego 

finansowania publicznego; 

Or. en 

 

Poprawka  335 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. z zadowoleniem przyjmuje takie 

inicjatywy, jak inicjatywa w zakresie 

leków innowacyjnych, ale ubolewa, że 

tylko kilka z nich ma w całości charakter 

publiczny; 

14. z zadowoleniem przyjmuje takie 

inicjatywy jak inicjatywa w zakresie leków 

innowacyjnych, ale ubolewa nad faktem, 

że tylko kilka z nich ma w całości 

charakter publiczny; 

Or. el 

 

Poprawka  336 

Lynn Boylan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. z zadowoleniem przyjmuje takie 

inicjatywy, jak inicjatywa w zakresie 

leków innowacyjnych, ale ubolewa, że 

tylko kilka z nich ma w całości charakter 

publiczny; 

14. odnotowuje takie inicjatywy jak 

inicjatywa w zakresie leków 

innowacyjnych, ale ubolewa, że tylko kilka 

z nich ma w całości charakter publiczny; 

Or. en 

 

Poprawka  337 

Kateřina Konečná 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 
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Projekt rezolucji Poprawka 

14. z zadowoleniem przyjmuje takie 

inicjatywy, jak inicjatywa w zakresie 

leków innowacyjnych, ale ubolewa, że 

tylko kilka z nich ma w całości charakter 

publiczny; 

14. z zadowoleniem przyjmuje takie 

inicjatywy, jak inicjatywa w zakresie 

leków innowacyjnych, ale ubolewa, że 

tylko kilka z nich ma w całości charakter 

publiczny; przyznaje, że innowacje 

farmaceutyczne są stymulowane za 

pomocą zarówno inwestycji publicznych, 

jak i inwestycji prywatnych, które 

wzajemnie się uzupełniają, a inwestorzy 

prywatni ponoszą wysokie ryzyko 

niepowodzeń na etapie opracowywania; 

Or. en 

 

Poprawka  338 

Nessa Childers 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. z zadowoleniem przyjmuje takie 

inicjatywy, jak inicjatywa w zakresie 

leków innowacyjnych, ale ubolewa, że 

tylko kilka z nich ma w całości charakter 

publiczny; 

14. z zadowoleniem przyjmuje takie 

inicjatywy jak inicjatywa w zakresie leków 

innowacyjnych (IMI), ale ubolewa, że 

tylko kilka z nich ma w całości charakter 

publiczny; ponadto odnotowuje, że 

inicjatywa IMI2 jest w znacznej mierze 

finansowana przez unijnych podatników, 

oraz podkreśla, że UE powinna przejąć 

inicjatywę, aby nadać priorytet potrzebom 

publicznej opieki zdrowotnej w badaniach 

realizowanych w ramach IMI2 oraz 

włączyć do IMI2 szerokie polityki 

wymiany danych i zarządzania własnością 

intelektualną w sposób sprzyjający 

publicznej opiece zdrowotnej; 

Or. en 

 

Poprawka  339 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 14 – akapit 1 (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 zauważa, że przedsiębiorstwa produkujące 

leki oryginalne skarżą się na konieczność 

powtarzania oceny wartości dodanej w 

każdym państwie członkowskim oraz że 

obciążenie administracyjne może 

powodować opóźnienia w dostępie do 

leków; 

Or. es 

 

Poprawka  340 

Enrico Gasbarra 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. wzywa Komisję do nadania 

nowego impulsu politycznego wnioskowi 

dotyczącemu zmiany dyrektywy 89/105 w 

celu uzyskania bardziej przejrzystych, a 

tym samym korzystniejszych cen; wzywa 

Komisję do wzmożenia – zgodnie z 

obowiązującymi przepisami – wysiłków na 

rzecz zagwarantowania publicznego 

dostępu do odpowiednich informacji na 

temat bezpieczeństwa i skuteczności 

leków; 

Or. it 

 

Poprawka  341 

Lynn Boylan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. podkreśla z zaniepokojeniem, że 

projekty realizowane w ramach inicjatywy 

w zakresie leków innowacyjnych są 

postrzegane jako kopiujące prace, które 

poszczególne przedsiębiorstwa i tak 

musiałyby podjąć, a zatem jako 

wspieranie prywatnych przedsiębiorstw ze 

środków unijnych; w związku z tym wzywa 

Komisję do zapewnienia, aby projekty 

realizowane w ramach inicjatywy w 

zakresie leków innowacyjnych dostarczały 

rzeczywistej wartości dodanej obywatelom 

Unii; 

Or. en 

 

Poprawka  342 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. zauważa, że rozdrobnienie i brak 

przejrzystości rynku, a także wielość 

systemów oceny leków, udzielania 

zezwoleń oraz ustalania cen i refundacji 

mogą przyczyniać się do niewydolności 

całego systemu oraz nierówności między 

obywatelami Europy; 

Or. es 

 

Poprawka  343 

Lynn Boylan, Kateřina Konečná 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 14b. wzywa UE jako podmiot publiczny 

finansujący badania do wprowadzenia 

wymogu, aby wiedza zdobyta w wyniku 

takich badań była swobodnie i szeroko 

udostępniana za pomocą publikacji i 

źródeł internetowych; 

Or. en 

 

Poprawka  344 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14b. zwraca uwagę na konieczność 

skoordynowanej pracy nad systemami 

farmaceutycznymi w poszczególnych 

państwach członkowskich w celu podjęcia 

podobnych wyzwań; 

Or. es 

 

Poprawka  345 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. przypomina, że przejrzystość we 

wszystkich instytucjach i agencjach 

unijnych i krajowych ma kluczowe 

znaczenie oraz że u ekspertów 

zaangażowanych w proces wydawania 

pozwoleń nie powinien występować żaden 

konflikt interesów; 

15. przypomina, że przejrzystość we 

wszystkich instytucjach i agencjach 

unijnych i krajowych ma kluczowe 

znaczenie oraz że u ekspertów 

zaangażowanych w proces wydawania 

pozwoleń, ustalania cen i stawek 

refundacji nie powinien występować 

żaden konflikt interesów; 



 

AM\1107398PL.docx 21/150 PE592.302v01-00 

 PL 

Or. en 

 

Poprawka  346 

Margrete Auken 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. przypomina, że przejrzystość we 

wszystkich instytucjach i agencjach 

unijnych i krajowych ma kluczowe 

znaczenie oraz że u ekspertów 

zaangażowanych w proces wydawania 

pozwoleń nie powinien występować żaden 

konflikt interesów; 

15. przypomina, że przejrzystość we 

wszystkich instytucjach i agencjach 

unijnych i krajowych ma kluczowe 

znaczenie dla sprawnego funkcjonowania 

demokracji oraz że u ekspertów 

zaangażowanych w proces wydawania 

pozwoleń nie powinien występować żaden 

konflikt interesów; 

Or. en 

 

Poprawka  347 

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

Kadenbach 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. zwraca uwagę na europejską 

procedurę łączonych zamówień na leki, 

wykorzystywaną do nabywania 

szczepionek zgodnie z decyzją nr 

1082/2013/UE; 

16. zwraca uwagę na europejską 

procedurę łączonych zamówień na leki, 

wykorzystywaną do nabywania 

szczepionek zgodnie z decyzją nr 

1082/2013/UE; zachęca do ewentualnego 

korzystania z tej procedury w przypadku 

niedoboru szczepionek dla niemowląt; 

Or. en 

 

Poprawka  348 

José Inácio Faria, Jasenko Selimovic 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. zwraca uwagę na europejską 

procedurę łączonych zamówień na leki, 

wykorzystywaną do nabywania 

szczepionek zgodnie z decyzją nr 

1082/2013/UE; 

16. zwraca uwagę na europejską 

procedurę łączonych zamówień na leki, 

wykorzystywaną do nabywania 

szczepionek zgodnie z decyzją nr 

1082/2013/UE; zachęca państwa 

członkowskie do pełnego wykorzystywania 

tego narzędzia; 

Or. en 

 

Poprawka  349 

Alberto Cirio 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. zwraca uwagę na europejską 

procedurę łączonych zamówień na leki, 

wykorzystywaną do nabywania 

szczepionek zgodnie z decyzją nr 

1082/2013/UE; 

16. zwraca uwagę na możliwość 

dobrowolnej europejskiej procedury 
łączonych zamówień na medyczne środki 

zapobiegawcze w przypadku poważnych, 

transgranicznych zagrożeń dla zdrowia 
zgodnie z decyzją nr 1082/2013/UE; 

Or. en 

 

Poprawka  350 

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

Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. zwraca uwagę na europejską 

procedurę łączonych zamówień na leki, 

wykorzystywaną do nabywania 

szczepionek zgodnie z decyzją nr 

16. zwraca uwagę na europejską 

procedurę łączonych zamówień na 

medyczne środki zapobiegawcze w 

przypadku poważnych, transgranicznych 
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1082/2013/UE; zagrożeń dla zdrowia zgodnie z decyzją nr 

1082/2013/UE; 

Or. en 

 

Poprawka 351 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. przypomina o znaczeniu cyfrowej 

agendy zdrowotnej i potrzebie nadania 

priorytetu opracowywaniu i wdrażaniu 

rozwiązań w dziedzinie e-zdrowia i 

zdrowia mobilnego, aby zapewnić 

pacjentom, opiekunom, pracownikom 

służby zdrowia i płatnikom bezpieczne, 

rzetelne, przystępne, nowoczesne i 

zrównoważone nowe modele opieki 

zdrowotnej; 

Or. en 

 

Poprawka  352 

Lynn Boylan, Kateřina Konečná 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. podkreśla niekorzystny wpływ 

polityk oszczędnościowych państw 

członkowskich i dokonywanych przez nie 

cięć budżetowych na dostęp obywateli do 

opieki zdrowotnej i leków; potępia 

sytuację panującą w systemach opieki 

zdrowotnej, w której wartość życia jest 

uzależniona od posiadanego majątku, a 

osoby w lepszej sytuacji finansowej mogą 

szybciej otrzymać wyższej jakości leczenie 

niż osoby o niższych dochodach; 
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Or. en 

 

Poprawka  353 

Francesc Gambús 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. zwraca się do Komisji, aby poddała 

analizie stopień koordynacji zakupów 

leków na szczeblu państw członkowskich, 

które podpisały umowę w sprawie 

wspólnego udzielania zamówień, w 

szczególności w takich przypadkach jak 

wirusowe zapalenie wątroby typu C, 

krymsko-kongijska gorączka krwotoczna 

lub choroby enterowirusowe; 

Or. es 

 

Poprawka  354 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. zauważa, że wprowadzenie do 

obrotu leku generycznego może oznaczać 

obniżenie ceny o 25 % w pierwszym roku i 

o 40 % w drugim oraz oszczędności w 

systemie wynoszące 20 % w pierwszym 

roku i 25 % w kolejnym, a jednocześnie 

istnieje obawa, że wprowadzanie do 

obrotu leków tego typu nie odbywa się tak 

szybko, jak powinno i zajmuje średnio 

siedem miesięcy od wygaśnięcia praw 

wyłączności do leku oryginalnego; 

Or. es 
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Poprawka  355 

José Inácio Faria 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. z zaniepokojeniem zauważa, że UE 

pozostaje w tyle za Stanami 

Zjednoczonymi, jeśli chodzi o 

unormowany i przejrzysty mechanizm 

sprawozdawczości w zakresie przyczyn 

niedoborów leków; zwraca się do Komisji 

i państw członkowskich o zaproponowanie 

i wprowadzenie takiego instrumentu w 

celu prowadzenia polityki opartej na 

sprawdzonych danych; 

Or. en 

 

Poprawka  356 

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

Aldo Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. podkreśla rolę Unii Europejskiej w 

monitorowaniu i dostarczaniu wskazówek 

dotyczących polityk gospodarczych w 

ramach europejskiego semestru oraz z 

zadowoleniem przyjmuje sporządzanie 

zaleceń dla poszczególnych krajów w 

dziedzinie stabilności opieki zdrowotnej; 

Or. en 

 

Poprawka  357 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. przypomina, że brak przejrzystości 

wśród państw członkowskich w zakresie 

systemów refundacji i opóźnienia w 

udzielaniu pozwoleń na dopuszczenie do 

obrotu są sprzeczne z dyrektywą 

89/105/EWG; 

Or. en 

 

Poprawka  358 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. zaznacza, że poprawa koordynacji 

między krajowymi ocenami technologii 

medycznych mogłaby przyspieszyć 

udostępnianie leków pacjentom; 

Or. en 

 

Poprawka  359 

Carlos Zorrinho 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. podkreśla potrzebę dalszej 

współpracy na szczeblu unijnym w celu 

poprawy dostępu do leków; 

Or. en 

 

Poprawka  360 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 16 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16b. przypomina, że deklaracja 

dauhańska z dnia 30 sierpnia 2003 r. w 

sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia 

publicznego zawiera następujące 

stwierdzenie: „porozumienie TRIPS 

można i należy interpretować i stosować w 

taki sposób, aby wspierać prawo państw 

należących do WTO do ochrony dostępu 

do leków dla każdego. Nie stanowi ani nie 

powinno stanowić przeszkody dla 

przyjmowania przez państwa członkowskie 

środków mających na celu ochronę 

zdrowia publicznego, a w szczególności 

dostępu do leków dla każdego”; 

Or. es 

 

Poprawka  361 

José Inácio Faria 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16b. podkreśla rolę Unii Europejskiej w 

monitorowaniu i dostarczaniu wskazówek 

dotyczących polityk gospodarczych w 

ramach europejskiego semestru oraz z 

wyraża zadowolenie z powodu 

przyjmowania zaleceń dla poszczególnych 

krajów w obszarze stabilności systemów 

opieki zdrowotnej; 

Or. en 

 

Poprawka  362 

Lynn Boylan, Kateřina Konečná 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 16 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16b. potępia przekształcenie opieki 

zdrowotnej z niezbywalnego prawa 

każdego człowieka w towar rynkowy 

podlegający kosztom i spekulacjom, co 

prowadzi do podziałów społecznych przez 

utrwalanie nierównego traktowania w 

zależności od zdolności pacjenta do 

zapłaty; 

Or. en 

 

Poprawka  363 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16b. zauważa, że projekt ERIPID 

wymaga od państw członkowskich 

większej przejrzystości i powinien 

obejmować rzeczywiste płacone przez nie 

ceny; 

Or. en 

 

Poprawka  364 

Herbert Dorfmann 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 wzywa do ustanowienia regulacji 

dotyczących transgranicznego handlu 

lekami w celu zagwarantowania 

dostępności leków dla pacjentów 

przebywających w państwach 
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członkowskich innych niż państwo stałego 

pobytu; 

Or. de 

 

Poprawka  365 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków w celu 

zagwarantowania prawa pacjentów do 

powszechnego, przystępnego, skutecznego, 

bezpiecznego i dostatecznie szybkiego 

dostępu do podstawowych i 

innowacyjnych terapii, a także w celu 

dopilnowania, aby publiczne systemy 

opieki zdrowotnej w UE miały 

zrównoważony charakter; 

17. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków w celu 

zagwarantowania prawa pacjentów do 

powszechnego, przystępnego, skutecznego, 

bezpiecznego i dostatecznie szybkiego 

dostępu do podstawowych i 

innowacyjnych terapii, a także w celu 

dopilnowania, aby publiczne systemy 

opieki zdrowotnej w UE miały 

zrównoważony charakter; podkreśla, że 

dostęp pacjentów do leków to wspólny 

obowiązek wszystkich podmiotów 

zaangażowanych w system opieki 

zdrowotnej, w tym organów krajowych, 

lekarzy, organizacji pacjentów i 

producentów, a to właśnie ich współpraca 

może doprowadzić do uzyskania 

optymalnych rozwiązań w zakresie 

dostępu pacjentów do leków; 

 podkreśla znaczenie wzmocnienia 

dobrowolnej współpracy między 

państwami członkowskimi w celu 

zwiększenia przejrzystości, ochrony 

wspólnych interesów oraz zapewnienia 

stabilności krajowych systemów opieki 

zdrowotnej; 

Or. en 

 

Poprawka  366 

Cristian-Silviu Buşoi 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków w celu 

zagwarantowania prawa pacjentów do 

powszechnego, przystępnego, skutecznego, 

bezpiecznego i dostatecznie szybkiego 

dostępu do podstawowych i 

innowacyjnych terapii, a także w celu 

dopilnowania, aby publiczne systemy 

opieki zdrowotnej w UE miały 

zrównoważony charakter; 

17. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków w celu 

zagwarantowania prawa pacjentów do 

powszechnego, przystępnego, skutecznego, 

bezpiecznego i dostatecznie szybkiego 

dostępu do podstawowych i 

innowacyjnych terapii, a także w celu 

dopilnowania, aby publiczne systemy 

opieki zdrowotnej w UE miały 

zrównoważony charakter, oraz do 

zapewnienia przyszłych inwestycji w 

innowacje farmaceutyczne; 

Or. en 

 

Poprawka  367 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków w celu 

zagwarantowania prawa pacjentów do 

powszechnego, przystępnego, skutecznego, 

bezpiecznego i dostatecznie szybkiego 

dostępu do podstawowych i 

innowacyjnych terapii, a także w celu 

dopilnowania, aby publiczne systemy 

opieki zdrowotnej w UE miały 

zrównoważony charakter; 

17. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków w celu 

zagwarantowania prawa pacjentów do 

powszechnego, przystępnego, skutecznego, 

bezpiecznego i dostatecznie szybkiego 

dostępu do podstawowych i 

innowacyjnych terapii, a także w celu 

dopilnowania, aby publiczne systemy 

opieki zdrowotnej w UE miały 

zrównoważony charakter, oraz do 

finansowania przez Unię inwestycji w 

badania i udoskonalania systemów opieki 

zdrowotnej państw członkowskich; 

Or. el 
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Poprawka  368 

Margarete Auken 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków w celu 

zagwarantowania prawa pacjentów do 

powszechnego, przystępnego, skutecznego, 

bezpiecznego i dostatecznie szybkiego 

dostępu do podstawowych i 

innowacyjnych terapii, a także w celu 

dopilnowania, aby publiczne systemy 

opieki zdrowotnej w UE miały 

zrównoważony charakter; 

17. wzywa Komisję, aby zapewniła 

wdrożenie środków w celu 

zagwarantowania prawa pacjentów do 

powszechnego, przystępnego, skutecznego, 

bezpiecznego i dostatecznie szybkiego 

dostępu do podstawowych i 

innowacyjnych terapii, a także w celu 

dopilnowania, aby publiczne systemy 

opieki zdrowotnej w UE miały 

zrównoważony charakter; 

Or. en 

 

Poprawka  369 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków w celu 

zagwarantowania prawa pacjentów do 

powszechnego, przystępnego, skutecznego, 

bezpiecznego i dostatecznie szybkiego 

dostępu do podstawowych i 

innowacyjnych terapii, a także w celu 

dopilnowania, aby publiczne systemy 

opieki zdrowotnej w UE miały 

zrównoważony charakter; 

17. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków w celu 

zagwarantowania prawa pacjentów do 

powszechnego, przystępnego, skutecznego, 

bezpiecznego i dostatecznie szybkiego 

dostępu do podstawowych i 

innowacyjnych terapii, a także w celu 

dopilnowania, aby publiczne systemy 

opieki zdrowotnej w UE miały 

zrównoważony charakter, oraz do 

zapewnienia przyszłych inwestycji w 

innowacje farmaceutyczne; 

Or. en 
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Poprawka  370 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków w celu 

zagwarantowania prawa pacjentów do 

powszechnego, przystępnego, skutecznego, 

bezpiecznego i dostatecznie szybkiego 

dostępu do podstawowych i 

innowacyjnych terapii, a także w celu 

dopilnowania, aby publiczne systemy 

opieki zdrowotnej w UE miały 

zrównoważony charakter; 

17. wzywa do przyjęcia krajowych i 

ewentualnie ogólnounijnych środków w 

celu zagwarantowania prawa pacjentów do 

powszechnego, przystępnego, skutecznego, 

bezpiecznego i dostatecznie szybkiego 

dostępu do podstawowych i 

innowacyjnych terapii, a także w celu 

dopilnowania, aby publiczne systemy 

opieki zdrowotnej w UE miały 

zrównoważony charakter; 

Or. de 

 

Poprawka  371 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków w celu 

zagwarantowania prawa pacjentów do 

powszechnego, przystępnego, skutecznego, 

bezpiecznego i dostatecznie szybkiego 

dostępu do podstawowych i 

innowacyjnych terapii, a także w celu 

dopilnowania, aby publiczne systemy 

opieki zdrowotnej w UE miały 

zrównoważony charakter; 

17. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków w celu 

zagwarantowania prawa pacjentów do 

powszechnego, przystępnego, skutecznego, 

bezpiecznego i dostatecznie szybkiego 

dostępu do podstawowych i 

innowacyjnych terapii, a także w celu 

dopilnowania, aby publiczne systemy 

opieki zdrowotnej w UE miały 

zrównoważony charakter, a branża była 

konkurencyjna; 

Or. en 

 

Poprawka  372 

Georg Mayer 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków w celu 

zagwarantowania prawa pacjentów do 

powszechnego, przystępnego, skutecznego, 

bezpiecznego i dostatecznie szybkiego 

dostępu do podstawowych i 

innowacyjnych terapii, a także w celu 

dopilnowania, aby publiczne systemy 

opieki zdrowotnej w UE miały 

zrównoważony charakter; 

17. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków w celu 

zagwarantowania prawa pacjentów do 

powszechnego, przystępnego, skutecznego, 

bezpiecznego i dostatecznie szybkiego 

dostępu do podstawowych i 

innowacyjnych terapii, a także w celu 

dopilnowania, aby publiczne systemy 

opieki zdrowotnej w państwach 

członkowskich UE miały zrównoważony 

charakter; 

Or. de 

 

Poprawka  373 

Aldo Patriciello 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków w celu 

zagwarantowania prawa pacjentów do 

powszechnego, przystępnego, skutecznego, 

bezpiecznego i dostatecznie szybkiego 

dostępu do podstawowych i 

innowacyjnych terapii, a także w celu 

dopilnowania, aby publiczne systemy 

opieki zdrowotnej w UE miały 

zrównoważony charakter; 

17. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków w celu 

zagwarantowania prawa pacjentów do 

powszechnego, przystępnego, równego, 

skutecznego, bezpiecznego i dostatecznie 

szybkiego dostępu do podstawowych i 

innowacyjnych terapii, a także w celu 

dopilnowania, aby publiczne systemy 

opieki zdrowotnej w UE miały 

zrównoważony charakter; 

Or. it 

 

Poprawka  374 

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

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków w celu 

zagwarantowania prawa pacjentów do 

powszechnego, przystępnego, skutecznego, 

bezpiecznego i dostatecznie szybkiego 

dostępu do podstawowych i 

innowacyjnych terapii, a także w celu 

dopilnowania, aby publiczne systemy 

opieki zdrowotnej w UE miały 

zrównoważony charakter; 

17. wzywa do przyjęcia przez państwa 

członkowskie środków w celu 

zagwarantowania prawa pacjentów do 

powszechnego, przystępnego, skutecznego, 

bezpiecznego i dostatecznie szybkiego 

dostępu do podstawowych i 

innowacyjnych terapii, a także w celu 

dopilnowania, aby publiczne systemy 

opieki zdrowotnej w UE miały 

zrównoważony charakter; 

Or. fr 

 

Poprawka  375 

Christofer Fjellner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków w celu 

zagwarantowania prawa pacjentów do 

powszechnego, przystępnego, skutecznego, 

bezpiecznego i dostatecznie szybkiego 

dostępu do podstawowych i 

innowacyjnych terapii, a także w celu 

dopilnowania, aby publiczne systemy 

opieki zdrowotnej w UE miały 

zrównoważony charakter; 

17. wzywa do przyjęcia środków w 

celu zagwarantowania prawa pacjentów do 

powszechnego, przystępnego, skutecznego, 

bezpiecznego i dostatecznie szybkiego 

dostępu do podstawowych i 

innowacyjnych terapii, a także w celu 

dopilnowania, aby publiczne systemy 

opieki zdrowotnej w UE miały 

zrównoważony charakter; 

Or. en 

 

Poprawka  376 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 17a. wzywa Komisję Europejską do 

zorganizowania konsultacji społecznych 

otwartych dla wszystkich 

zainteresowanych stron, których 

przedmiotem byłoby utworzenie 

europejskiego publicznego 

przedsiębiorstwa farmaceutycznego 

mającego za podstawowe zadanie co 

najmniej wypełnienie luki, jaka istnieje w 

prywatnym przemyśle farmaceutycznym w 

zakresie chorób, w związku z którymi 

rynek nie oferuje wystarczających 

korzyści ekonomicznych; 

Or. it 

 

Poprawka  377 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 17a. podkreśla, że w związku z polityką 

oszczędnościową i jej wpływem na systemy 

opieki zdrowotnej (w szczególności w 

związku z częstym ograniczaniem 

refundacji leków) Europejczycy są coraz 

częściej zmuszeni do rezygnacji z leczenia 

lub przyjmowania leków, mimo że ich 

potrzebują, 

Or. fr 

 

Poprawka  378 

Nicola Caputo, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 17a. zachęca państwa członkowskie do 

przeprowadzenia oceny różnych ścieżek 

rozwoju i polityk opieki zdrowotnej w celu 

poprawy wyników dla pacjentów oraz 

stabilności finansowania systemu, 

zwłaszcza przez propagowanie rozwiązań 

cyfrowych w celu poprawy świadczenia 

opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów oraz 

identyfikacji przypadków marnowania 

zasobów; 

Or. en 

 

Poprawka  379 

Eva Kaili 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 17a. podkreśla rolę Unii Europejskiej w 

monitorowaniu i dostarczaniu wskazówek 

dotyczących polityk gospodarczych w 

ramach europejskiego semestru oraz z 

zadowoleniem przyjmuje sporządzanie 

zaleceń dla poszczególnych krajów w 

dziedzinie stabilności opieki zdrowotnej; 

Or. en 

 

Poprawka  380 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 17b. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do zrobienia pierwszego 

kroku na drodze do powstania 
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europejskiego publicznego 

przedsiębiorstwa farmaceutycznego, jakim 

byłoby utworzenie wspólnej europejskiej 

centrali zakupu leków, począwszy od 

leków ratujących życie, których różne 

ceny w obrębie UE są nie do przyjęcia; 

Or. it 

 

Poprawka  381 

Margrete Auken 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków dotyczących 

rynku farmaceutycznego z myślą o 

umocnieniu pozycji negocjacyjnej państw 

członkowskich, tak aby doprowadzić do 

uczciwych cen leków; 

18. wzywa państwa członkowskie, aby 

we współpracy z Komisją połączyły siły z 

myślą o umocnieniu swojej pozycji 

negocjacyjnej, tak aby doprowadzić do 

dostępności i uczciwych cen leków w całej 

UE; 

Or. en 

 

Poprawka  382 

Christofer Fjellner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków dotyczących 

rynku farmaceutycznego z myślą o 

umocnieniu pozycji negocjacyjnej państw 

członkowskich, tak aby doprowadzić do 

uczciwych cen leków; 

18. wzywa do przyjęcia środków 

wzmacniających pozycję negocjacyjną 
państw członkowskich, tak aby zapewnić 

pacjentom dostęp do leków; 

Or. en 
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Poprawka  383 

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

Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków dotyczących 

rynku farmaceutycznego z myślą o 

umocnieniu pozycji negocjacyjnej państw 

członkowskich, tak aby doprowadzić do 

uczciwych cen leków; 

18. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków dotyczących 

rynku farmaceutycznego z myślą o 

umocnieniu pozycji negocjacyjnej państw 

członkowskich, tak aby zapewnić szybki i 

równy dostęp do innowacyjnych leków; 

Or. en 

 

Poprawka  384 

Eva Kaili 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków dotyczących 

rynku farmaceutycznego z myślą o 

umocnieniu pozycji negocjacyjnej państw 

członkowskich, tak aby doprowadzić do 

uczciwych cen leków; 

18. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków dotyczących 

rynku farmaceutycznego z myślą o 

umocnieniu pozycji negocjacyjnej państw 

członkowskich, tak aby zapewnić szybki i 

równy dostęp do innowacyjnych leków; 

Or. en 

 

Poprawka  385 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków dotyczących 

18. wzywa do przyjęcia przez każde 

państwo członkowskie środków 
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rynku farmaceutycznego z myślą o 

umocnieniu pozycji negocjacyjnej państw 

członkowskich, tak aby doprowadzić do 

uczciwych cen leków; 

dotyczących rynku farmaceutycznego, 

zaznacza, że należy umocnić pozycję 

negocjacyjną państw członkowskich, tak 

aby doprowadzić do uczciwych cen leków; 

Or. fr 

 

Poprawka  386 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków dotyczących 

rynku farmaceutycznego z myślą o 

umocnieniu pozycji negocjacyjnej państw 

członkowskich, tak aby doprowadzić do 

uczciwych cen leków; 

18. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków dotyczących 

rynku farmaceutycznego z myślą o 

umocnieniu pozycji negocjacyjnej państw 

członkowskich, tak aby doprowadzić do 

uczciwych cen leków i stabilności 

systemów opieki zdrowotnej; aby osiągnąć 

sprawiedliwe ceny leków oraz promować 

zrównoważone, wysokiej jakości 

innowacje i badania oraz 

konkurencyjność w branży; 

Or. en 

 

Poprawka  387 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków dotyczących 

rynku farmaceutycznego z myślą o 

umocnieniu pozycji negocjacyjnej państw 

członkowskich, tak aby doprowadzić do 

uczciwych cen leków; 

18. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków dotyczących 

rynku farmaceutycznego z myślą o 

umocnieniu pozycji negocjacyjnej państw 

członkowskich, tak aby doprowadzić do 

uczciwych cen leków, m.in. przez 

wzmocnienie współpracy przy ocenie 

technologii medycznych i dokonywanie 
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ocen względnej skuteczności na szczeblu 

UE; 

Or. de 

 

Poprawka  388 

György Hölvényi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków dotyczących 

rynku farmaceutycznego z myślą o 

umocnieniu pozycji negocjacyjnej państw 

członkowskich, tak aby doprowadzić do 

uczciwych cen leków; 

18. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych i regionalnych środków 

dotyczących rynku farmaceutycznego z 

myślą o umocnieniu pozycji negocjacyjnej 

państw członkowskich, tak aby 

doprowadzić do uczciwych cen leków; 

Or. en 

 

Poprawka  389 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków dotyczących 

rynku farmaceutycznego z myślą o 

umocnieniu pozycji negocjacyjnej państw 

członkowskich, tak aby doprowadzić do 

uczciwych cen leków; 

18. wzywa do przyjęcia 

ogólnounijnych środków dotyczących 

rynku farmaceutycznego z myślą o 

umocnieniu pozycji negocjacyjnej państw 

członkowskich, tak aby doprowadzić do 

uczciwych cen leków, takich jak 

inicjatywa krajów Beneluksu i Austrii w 

sprawie rzadkich chorób; 

Or. en 

 

Poprawka  390 

Glenis Willmott 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 18a. z zadowoleniem przyjmuje 

sprawozdanie Panelu wysokiego szczebla 

ONZ ds. dostępu do leków oraz wzywa 

Komisję i państwa członkowskie do 

podjęcia działań na rzecz wdrożenia 

zawartych tam zaleceń; 

Or. en 

 

Poprawka  391 

Alberto Cirio 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję, aby promowała 

działalność badawczo-rozwojową 

ukierunkowaną na potrzeby pacjentów, 

przy jednoczesnym wspieraniu społecznej 

odpowiedzialności w sektorze 

farmaceutycznym, poprzez utworzenie 

publicznej platformy UE na rzecz badań i 

rozwoju finansowanej ze składek od 

zysków przemysłu farmaceutycznego ze 

sprzedaży na rzecz systemów opieki 

zdrowotnej; apeluje o przejrzystość 

kosztów działalności badawczo-

rozwojowej; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  392 

Margrete Auken 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 
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Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję, aby promowała 

działalność badawczo-rozwojową 

ukierunkowaną na potrzeby pacjentów, 

przy jednoczesnym wspieraniu społecznej 

odpowiedzialności w sektorze 

farmaceutycznym, poprzez utworzenie 

publicznej platformy UE na rzecz badań i 

rozwoju finansowanej ze składek od 

zysków przemysłu farmaceutycznego ze 

sprzedaży na rzecz systemów opieki 

zdrowotnej; apeluje o przejrzystość 

kosztów działalności badawczo-

rozwojowej; 

19. wzywa Komisję, aby promowała 

przejrzystość kosztów działalności 

badawczo-rozwojowej oraz działalność 

badawczo-rozwojową ukierunkowaną na 

potrzeby pacjentów, przy jednoczesnym 

wspieraniu społecznej odpowiedzialności 

w sektorze farmaceutycznym, poprzez 

utworzenie publicznej platformy UE na 

rzecz określenia potrzeb unijnej 

publicznej opieki zdrowotnej w sposób 

demokratyczny i włączający społecznie, 

opartej na następujących elementach: 

 - analiza poziomu sprzedaży dla każdego 

produktu leczniczego i każdego wskazania 

leczniczego, w miarę możliwości z 

uwzględnieniem stosowania leku poza 

wskazaniami rejestracyjnymi; 

 - analiza obciążeń zdrowotnych 

wywołanych każdą chorobą, z 

uwzględnieniem dystrybucji społecznej i 

geograficznej; 

 - analiza krajowych rejestrów chorób i 

syndromów; 

 - konsultacje z Radą, Parlamentem, EMA 

i ECDC; 

 - publiczne i przejrzyste konsultacje ze 

wszystkimi stronami zaangażowanymi, w 

tym przede wszystkim z pacjentami, 

opiekunami i lekarzami, również tymi 

pracującymi nad metodami leczenia 

alternatywnymi w stosunku do tych 

chemicznych; 

Or. en 

 

Poprawka  393 

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

La Via, Aldo Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 
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Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję, aby promowała 

działalność badawczo-rozwojową 

ukierunkowaną na potrzeby pacjentów, 

przy jednoczesnym wspieraniu społecznej 

odpowiedzialności w sektorze 

farmaceutycznym, poprzez utworzenie 

publicznej platformy UE na rzecz badań i 

rozwoju finansowanej ze składek od 

zysków przemysłu farmaceutycznego ze 

sprzedaży na rzecz systemów opieki 

zdrowotnej; apeluje o przejrzystość 

kosztów działalności badawczo-

rozwojowej; 

19. wzywa Komisję, aby zaangażowała 

pacjentów i ich organizacje w określanie 

priorytetów badawczych wszystkich 

swoich programów związanych z ochroną 

zdrowia, aby promować działalność 

badawczo-rozwojową ukierunkowaną na 

potrzeby pacjentów; 

Or. en 

 

Poprawka  394 

Eva Kaili 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję, aby promowała 

działalność badawczo-rozwojową 

ukierunkowaną na potrzeby pacjentów, 

przy jednoczesnym wspieraniu społecznej 

odpowiedzialności w sektorze 

farmaceutycznym, poprzez utworzenie 

publicznej platformy UE na rzecz badań i 

rozwoju finansowanej ze składek od 

zysków przemysłu farmaceutycznego ze 

sprzedaży na rzecz systemów opieki 

zdrowotnej; apeluje o przejrzystość 

kosztów działalności badawczo-

rozwojowej; 

19. wzywa Komisję, aby zaangażowała 

pacjentów i ich organizacje w określanie 

priorytetów badawczych wszystkich 

swoich programów związanych z ochroną 

zdrowia, aby promować działalność 

badawczo-rozwojową ukierunkowaną na 

potrzeby pacjentów; 

Or. en 

 

Poprawka  395 

Frédérique Ries, Gesine Meissner, Lieve Wierinck 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję, aby promowała 

działalność badawczo-rozwojową 

ukierunkowaną na potrzeby pacjentów, 

przy jednoczesnym wspieraniu społecznej 

odpowiedzialności w sektorze 

farmaceutycznym, poprzez utworzenie 

publicznej platformy UE na rzecz badań i 

rozwoju finansowanej ze składek od 

zysków przemysłu farmaceutycznego ze 

sprzedaży na rzecz systemów opieki 

zdrowotnej; apeluje o przejrzystość 

kosztów działalności badawczo-

rozwojowej; 

19. wzywa Komisję, aby promowała 

działalność badawczo-rozwojową 

ukierunkowaną na potrzeby pacjentów 

przez utworzenie publicznego funduszu 

UE na rzecz finansowania badań i rozwoju 

ukierunkowanych na niezaspokojone 

potrzeby medyczne, zwłaszcza w dziedzinie 

chorób rzadkich i dziecięcych; apeluje o 

większą przejrzystość w zakresie kosztów 

działalności badawczo-rozwojowej; 

Or. en 

 

Poprawka  396 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję, aby promowała 

działalność badawczo-rozwojową 

ukierunkowaną na potrzeby pacjentów, 

przy jednoczesnym wspieraniu społecznej 

odpowiedzialności w sektorze 

farmaceutycznym, poprzez utworzenie 

publicznej platformy UE na rzecz badań i 

rozwoju finansowanej ze składek od 

zysków przemysłu farmaceutycznego ze 

sprzedaży na rzecz systemów opieki 

zdrowotnej; apeluje o przejrzystość 

kosztów działalności badawczo-

rozwojowej; 

19. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do promowania działalności 

badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na 

niezaspokojone potrzeby pacjentów, takie 

jak badanie nowych środków 

przeciwdrobnoustrojowych, oraz do 

skutecznego koordynowania środków 

publicznych na badania w dziedzinie 

zdrowia i promowania społecznej 

odpowiedzialności sektora 

farmaceutycznego poprzez utworzenie 

europejskiej platformy badawczej; 

Or. es 
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Poprawka  397 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję, aby promowała 

działalność badawczo-rozwojową 

ukierunkowaną na potrzeby pacjentów, 

przy jednoczesnym wspieraniu społecznej 

odpowiedzialności w sektorze 

farmaceutycznym, poprzez utworzenie 

publicznej platformy UE na rzecz badań i 

rozwoju finansowanej ze składek od 

zysków przemysłu farmaceutycznego ze 

sprzedaży na rzecz systemów opieki 

zdrowotnej; apeluje o przejrzystość 

kosztów działalności badawczo-

rozwojowej; 

19. wzywa Komisję, aby promowała 

działalność badawczo-rozwojową 

ukierunkowaną na wymagania dotyczące 

zdrowia publicznego i potrzeby pacjentów, 

przy jednoczesnym wspieraniu społecznej 

odpowiedzialności w sektorze 

farmaceutycznym, poprzez utworzenie 

publicznej platformy UE na rzecz badań i 

rozwoju finansowanej ze składek od 

zysków przemysłu farmaceutycznego ze 

sprzedaży na rzecz systemów opieki 

zdrowotnej; apeluje o maksymalną 

przejrzystość kosztów działalności 

badawczo-rozwojowej, z uwzględnieniem 

uzasadnionych naukowych, publicznych i 

prywatnych interesów odnośnych 

podmiotów; 

Or. nl 

 

Poprawka  398 

Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję, aby promowała 

działalność badawczo-rozwojową 

ukierunkowaną na potrzeby pacjentów, 

przy jednoczesnym wspieraniu społecznej 

odpowiedzialności w sektorze 

farmaceutycznym, poprzez utworzenie 

publicznej platformy UE na rzecz badań i 

rozwoju finansowanej ze składek od 

zysków przemysłu farmaceutycznego ze 

sprzedaży na rzecz systemów opieki 

zdrowotnej; calls for transparency on the 

19. wzywa Komisję, aby promowała 

działalność badawczo-rozwojową 

ukierunkowaną na potrzeby publicznej 

opieki zdrowotnej i pacjentów, przy 

jednoczesnym wspieraniu społecznej 

odpowiedzialności w sektorze 

farmaceutycznym, poprzez utworzenie 

publicznej platformy UE na rzecz badań i 

rozwoju finansowanej ze składek od 

zysków przemysłu farmaceutycznego ze 

sprzedaży na rzecz systemów opieki 
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costs of R&D; zdrowotnej; apeluje o przejrzystość 

kosztów działalności badawczo-

rozwojowej; 

Or. en 

 

Poprawka  399 

Nessa Childers 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję, aby promowała 

działalność badawczo-rozwojową 

ukierunkowaną na potrzeby pacjentów, 

przy jednoczesnym wspieraniu społecznej 

odpowiedzialności w sektorze 

farmaceutycznym, poprzez utworzenie 

publicznej platformy UE na rzecz badań i 

rozwoju finansowanej ze składek od 

zysków przemysłu farmaceutycznego ze 

sprzedaży na rzecz systemów opieki 

zdrowotnej; apeluje o przejrzystość 

kosztów działalności badawczo-

rozwojowej; 

19. wzywa Komisję, aby promowała 

działalność badawczo-rozwojową 

ukierunkowaną na potrzeby publicznej 

opieki zdrowotnej i pacjentów, przy 

jednoczesnym wspieraniu społecznej 

odpowiedzialności w sektorze 

farmaceutycznym, poprzez utworzenie 

publicznej platformy UE na rzecz badań i 

rozwoju finansowanej ze składek od 

zysków przemysłu farmaceutycznego ze 

sprzedaży na rzecz systemów opieki 

zdrowotnej; apeluje o pełną przejrzystość 

kosztów działalności badawczo-

rozwojowej; 

Or. en 

 

Poprawka  400 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję, aby promowała 

działalność badawczo-rozwojową 

ukierunkowaną na potrzeby pacjentów, 

przy jednoczesnym wspieraniu społecznej 

odpowiedzialności w sektorze 

farmaceutycznym, poprzez utworzenie 

19. wzywa Komisję, aby promowała 

działalność badawczo-rozwojową 

ukierunkowaną na potrzeby pacjentów, 

przy jednoczesnym wspieraniu społecznej 

odpowiedzialności w sektorze 

farmaceutycznym, poprzez utworzenie 
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publicznej platformy UE na rzecz badań i 

rozwoju finansowanej ze składek od 

zysków przemysłu farmaceutycznego ze 

sprzedaży na rzecz systemów opieki 

zdrowotnej; apeluje o przejrzystość 

kosztów działalności badawczo-

rozwojowej; 

publicznej platformy UE na rzecz badań i 

rozwoju finansowanej ze składek od 

zysków przemysłu farmaceutycznego ze 

sprzedaży na rzecz systemów opieki 

zdrowotnej; apeluje o pełną przejrzystość 

kosztów działalności badawczo-

rozwojowej; 

Or. en 

 

Poprawka  401 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję, aby promowała 

działalność badawczo-rozwojową 

ukierunkowaną na potrzeby pacjentów, 

przy jednoczesnym wspieraniu społecznej 

odpowiedzialności w sektorze 

farmaceutycznym, poprzez utworzenie 

publicznej platformy UE na rzecz badań i 

rozwoju finansowanej ze składek od 

zysków przemysłu farmaceutycznego ze 

sprzedaży na rzecz systemów opieki 

zdrowotnej; apeluje o przejrzystość 

kosztów działalności badawczo-

rozwojowej; 

19. wzywa Komisję, aby promowała 

działalność badawczo-rozwojową 

ukierunkowaną na potrzeby publicznej 

opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym 

wspieraniu społecznej odpowiedzialności 

w sektorze farmaceutycznym, poprzez 

utworzenie publicznej platformy UE na 

rzecz badań i rozwoju finansowanej ze 

składek od zysków przemysłu 

farmaceutycznego ze sprzedaży na rzecz 

systemów opieki zdrowotnej; apeluje o 

przejrzystość kosztów działalności 

badawczo-rozwojowej; 

Or. en 

 

Poprawka  402 

Kateřina Konečná, Biljana Borzan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 19a. wzywa Komisję Europejską do 

wsparcia inicjatywy EMA w sprawie 

bezpiecznego korzystania ze ścieżek 
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adaptacyjnych, jeśli jest to właściwe, w 

celu skrócenia czasu wprowadzania do 

obrotu leków odpowiadających na 

niezaspokojone potrzeby medyczne oraz 

zapewnienia, by pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu były udzielane bez 

uszczerbku dla bezpieczeństwa pacjentów 

i tylko wówczas, gdy korzyści dla 

określonej populacji pacjentów 

przeważają nad ryzykiem; 

Or. en 

 

Poprawka  403 

José Inácio Faria 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 19a. zwraca uwagę na rosnące 

zagrożenie, jakie stanowi oporność na 

środki przeciwdrobnoustrojowe; wzywa 

Komisję do zaproponowania środków 

wspierających badania i rozwój zarówno 

w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a 

także o stworzenie korzyści biznesowych 

zachęcających do opracowywania i 

wprowadzania do obrotu antybiotyków 

stanowiących środek ostateczny w celu 

zwalczania braku innowacji w tym 

obszarze; 

Or. en 

 

Poprawka  404 

Elena Gentile, Massimo Paolucci 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 19a. wzywa Komisję do wspierania 



 

AM\1107398PL.docx 49/150 PE592.302v01-00 

 PL 

inicjatyw mających na celu takie 

ukierunkowanie badań publicznych i 

prywatnych, aby z ich pomocą możliwe 

było wprowadzanie innowacyjnych leków 

stosowanych w leczeniu chorób wieku 

dziecięcego; 

Or. it 

 

Poprawka  405 

Elena Gentile, Massimo Paolucci 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 19b. wzywa Komisję do wspierania 

badań publicznych i prywatnych nad 

lekami stosowanymi u pacjentów płci 

żeńskiej w celu zniwelowania nierówności 

płci w dziedzinie badań i rozwoju oraz 

umożliwienia równego dostępu do leków 

dla wszystkich obywateli; 

Or. it 

 

Poprawka  406 

Frédérique Ries, Gesine Meissner, Lieve Wierinck 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie ogólnego wpływu 

własności intelektualnej na promowanie 

innowacji, zwłaszcza wpływu 

dodatkowych świadectw ochronnych, 

wyłączności danych lub wyłączności 

rynkowej na konkurencyjność i jakość 

innowacji, oraz o wprowadzenie ścisłego 

ograniczenia tych praktyk; 

20. odnotowuje, że w swoich 

konkluzjach z dnia 17 czerwca 2016 r. 

Rada zachęca Komisję do 

przeanalizowania na podstawie faktów i 

dowodów ogólnego wpływu własności 

intelektualnej na promowanie innowacji, 

zwłaszcza wpływu dodatkowych 

świadectw ochronnych, wyłączności 

danych lub wyłączności rynkowej na 

konkurencyjność i jakość innowacji, oraz 
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do uregulowania tych praktyk w razie 

potrzeby; 

Or. en 

 

Poprawka  407 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie ogólnego wpływu 

własności intelektualnej na promowanie 

innowacji, zwłaszcza wpływu 

dodatkowych świadectw ochronnych, 

wyłączności danych lub wyłączności 

rynkowej na konkurencyjność i jakość 

innowacji, oraz o wprowadzenie ścisłego 

ograniczenia tych praktyk; 

20. zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie ogólnego wpływu 

własności intelektualnej na promowanie 

innowacji, zgodnie z wnioskiem Rady 

zawartym w jej konkluzjach z dnia 17 

czerwca 2016 r., zwłaszcza wpływu 

dodatkowych świadectw ochronnych, 

wyłączności danych lub wyłączności 

rynkowej na konkurencyjność i jakość 

innowacji, oraz o wprowadzenie ścisłego 

ograniczenia tych praktyk; 

Or. en 

 

Poprawka  408 

Nessa Childers 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie ogólnego wpływu 

własności intelektualnej na promowanie 

innowacji, zwłaszcza wpływu 

dodatkowych świadectw ochronnych, 

wyłączności danych lub wyłączności 

rynkowej na konkurencyjność i jakość 

innowacji, oraz o wprowadzenie ścisłego 

ograniczenia tych praktyk; 

20. zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie ogólnego wpływu 

własności intelektualnej na promowanie 

innowacji opartych na potrzebach, 

przystępność cenową i wymierną poprawę 

wyników leczenia, zwłaszcza wpływu 

dodatkowych świadectw ochronnych, 

wyłączności danych i wyłączności 

rynkowej na konkurencyjność i jakość 

innowacji, oraz o wprowadzenie 
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odpowiednich zmian w związanym z tym 

ustawodawstwie; 

Or. en 

 

Poprawka  409 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie ogólnego wpływu 

własności intelektualnej na promowanie 

innowacji, zwłaszcza wpływu 

dodatkowych świadectw ochronnych, 

wyłączności danych lub wyłączności 

rynkowej na konkurencyjność i jakość 

innowacji, oraz o wprowadzenie ścisłego 

ograniczenia tych praktyk; 

20. zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie w dogłębnym, 

obiektywnym i bezstronnym badaniu 
ogólnego wpływu własności intelektualnej 

na promowanie innowacji i dostęp 

pacjentów do leków, zwłaszcza wpływu 

dodatkowych świadectw ochronnych, 

wyłączności danych lub wyłączności 

rynkowej na konkurencyjność i jakość 

innowacji, oraz o wprowadzenie ścisłego 

ograniczenia tych praktyk; 

Or. en 

 

Poprawka  410 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie ogólnego wpływu 

własności intelektualnej na promowanie 

innowacji, zwłaszcza wpływu 

dodatkowych świadectw ochronnych, 

wyłączności danych lub wyłączności 

rynkowej na konkurencyjność i jakość 

innowacji, oraz o wprowadzenie ścisłego 

ograniczenia tych praktyk; 

20. zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie ogólnego wpływu 

własności intelektualnej na promowanie 

innowacji i dostępność leków dla 

pacjentów, zwłaszcza wpływu 

dodatkowych świadectw ochronnych, 

wyłączności danych lub wyłączności 

rynkowej na konkurencyjność i jakość 

innowacji, oraz o wprowadzenie ścisłego 

ograniczenia tych praktyk; 
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Or. nl 

 

Poprawka  411 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie ogólnego wpływu 

własności intelektualnej na promowanie 

innowacji, zwłaszcza wpływu 

dodatkowych świadectw ochronnych, 

wyłączności danych lub wyłączności 

rynkowej na konkurencyjność i jakość 

innowacji, oraz o wprowadzenie ścisłego 

ograniczenia tych praktyk; 

20. zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie ogólnego wpływu 

własności intelektualnej na promowanie i 

w szczególności jakość innowacji, a 

zwłaszcza wpływu dodatkowych 

świadectw ochronnych, wyłączności 

danych lub wyłączności rynkowej na 

konkurencyjność i jakość innowacji, a 

także wpływu na dostęp do leków; 

Or. es 

 

Poprawka  412 

Christofer Fjellner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie ogólnego wpływu 

własności intelektualnej na promowanie 

innowacji, zwłaszcza wpływu 

dodatkowych świadectw ochronnych, 

wyłączności danych lub wyłączności 

rynkowej na konkurencyjność i jakość 

innowacji, oraz o wprowadzenie ścisłego 

ograniczenia tych praktyk; 

20. zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie najlepszych sposobów na 

promowanie innowacji, zwłaszcza wpływu 

dodatkowych świadectw ochronnych, 

wyłączności danych lub wyłączności 

rynkowej na konkurencyjność i jakość 

innowacji; 

Or. en 
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Poprawka  413 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie ogólnego wpływu 

własności intelektualnej na promowanie 

innowacji, zwłaszcza wpływu 

dodatkowych świadectw ochronnych, 

wyłączności danych lub wyłączności 

rynkowej na konkurencyjność i jakość 

innowacji, oraz o wprowadzenie ścisłego 

ograniczenia tych praktyk; 

20. zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie ogólnego wpływu 

własności intelektualnej na promowanie 

innowacji i dostęp pacjentów do leków, 

zwłaszcza wpływu dodatkowych 

świadectw ochronnych, wyłączności 

danych lub wyłączności rynkowej na 

konkurencyjność i jakość innowacji, oraz o 

wprowadzenie ścisłego ograniczenia tych 

praktyk; 

Or. en 

 

Poprawka  414 

Biljana Borzan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie ogólnego wpływu 

własności intelektualnej na promowanie 

innowacji, zwłaszcza wpływu 

dodatkowych świadectw ochronnych, 

wyłączności danych lub wyłączności 

rynkowej na konkurencyjność i jakość 

innowacji, oraz o wprowadzenie ścisłego 

ograniczenia tych praktyk; 

20. zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie ogólnego wpływu 

własności intelektualnej na promowanie 

innowacji i dostęp pacjentów do leków, 

zwłaszcza wpływu dodatkowych 

świadectw ochronnych, wyłączności 

danych lub wyłączności rynkowej na 

konkurencyjność i jakość innowacji, oraz o 

wprowadzenie ścisłego ograniczenia tych 

praktyk; 

Or. en 

 

Poprawka  415 

Margarete Auken 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie ogólnego wpływu 

własności intelektualnej na promowanie 

innowacji, zwłaszcza wpływu 

dodatkowych świadectw ochronnych, 

wyłączności danych lub wyłączności 

rynkowej na konkurencyjność i jakość 

innowacji, oraz o wprowadzenie ścisłego 

ograniczenia tych praktyk; 

20. zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie ogólnego wpływu 

własności intelektualnej na opóźnianie 

dostępu do innowacji, zwłaszcza wpływu 

dodatkowych świadectw ochronnych, 

wyłączności danych lub wyłączności 

rynkowej na konkurencyjność i jakość 

innowacji, oraz o wprowadzenie ścisłego 

ograniczenia tych praktyk; 

Or. en 

 

Poprawka  416 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie ogólnego wpływu 

własności intelektualnej na promowanie 

innowacji, zwłaszcza wpływu 

dodatkowych świadectw ochronnych, 

wyłączności danych lub wyłączności 

rynkowej na konkurencyjność i jakość 

innowacji, oraz o wprowadzenie ścisłego 

ograniczenia tych praktyk; 

20. zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie w neutralny, oparty na 

faktach i kompleksowy sposób ogólnego 

wpływu własności intelektualnej na 

promowanie innowacji, zwłaszcza wpływu 

dodatkowych świadectw ochronnych, 

wyłączności danych lub wyłączności 

rynkowej na konkurencyjność i jakość 

innowacji; 

Or. de 

 

Poprawka  417 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. zachęca Komisję do niezwłocznego 

przygotowania w ścisłej współpracy z 

państwami członkowskimi przeglądu 

obecnych unijnych instrumentów 

ustawodawczych i powiązanych środków 

zachęty mających na celu ułatwianie 

inwestycji w opracowywanie produktów 

leczniczych i udzielanie pozwoleń na 

dopuszczenie do obrotu produktów 

leczniczych posiadaczom pozwoleń na 

dopuszczenie do obrotu następujących 

produktów leczniczych w UE: dodatkowe 

świadectwa ochronne (rozporządzenie WE 

nr 469/2009), produkty lecznicze 

stosowane u ludzi (dyrektywa 2001/83/WE 

i rozporządzenie WE 726/2004), leki 

sieroce (rozporządzenie WE nr 141/2000) 

i pediatryczne (rozporządzenie WE 

1901/2006); zachęca też Komisję do 

przygotowania opartej na dowodach 

analizy skutków zachęt zawartych w tych 

instrumentach ustawodawczych UE, tak 

jak zostały wdrożone, dotyczących 

innowacji, jak również dostępności – 

zwłaszcza braków w podaży i odroczonych 

lub utraconych wejść na rynek – a także 

osiągalności produktów leczniczych, w 

tym wysokich cen podstawowych 

produktów leczniczych w leczeniu 

schorzeń, które stwarzają duże obciążenie 

dla pacjentów i systemów opieki 

zdrowotnej, a także dostępności 

generycznych produktów leczniczych; 

wzywa Komisję do przygotowania w 

nadchodzących miesiącach 

harmonogramu i metodyki 

przeprowadzenia analizy określonej w 

niniejszym punkcie; 

Or. en 

 

Poprawka  418 

Cristian-Silviu Buşoi 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. przypomina, że utrzymanie 

środków zachęty ma duże znaczenie dla 

przyciągnięcia działalności w dziedzinie 

badań i rozwoju do Europy i zapewnienia 

pacjentom wysokiej jakości metod 

leczenia, zachęca zatem Komisję do 

niezmieniania ram dotyczących środków 

zachęty, które okazały się skuteczne w 

spełnianiu zamierzonych celów, takich jak 

rozporządzenie w sprawie sierocych 

produktów leczniczych, oraz apeluje do 

Komisji o przeprowadzenie w razie 

potrzeby opartej na dowodach analizy 

oddziaływania środków zachęty 

przewidzianych w unijnym 

ustawodawstwie na podstawie 

obiektywnej, zrównoważonej i popartej 

dowodami naukowymi metodyki; 

Or. en 

 

Poprawka  419 

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

Heinz Florenz, Karin Kadenbach 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. wzywa Komisję do przyjęcia 

ukierunkowanego odstępstwa od 

dodatkowych świadectw ochronnych dla 

producentów na potrzeby eksportu, aby 

umożliwić unijnym producentom leków 

generycznych i biopodobnych 

konkurowanie na równych zasadach z 

podmiotami spoza UE, co pozwoliłoby 

uniknąć zlecania produkcji poza UE, 

utrzymać i tworzyć dodatkowe miejsca 

pracy oraz generować wzrost gospodarczy 

w UE;  
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Or. en 

 

Poprawka  420 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. przyznaje, że środki zachęty 

wprowadzone przez rozporządzenie 

pediatryczne nie okazały się skuteczne w 

stymulowaniu innowacji w zakresie leków 

dla dzieci, zwłaszcza w dziedzinach takich 

jak onkologia i neonatologia; wzywa 

Komisję do zbadania istniejących 

przeszkód i zaproponowania środków w 

celu wspierania postępów w tych 

dziedzinach; 

Or. en 

 

Poprawka  421 

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

Mussolini 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. apeluje do UE i branży 

farmaceutycznej o zwiększenie 

przejrzystości procesu ustalania cen i 

refundacji produktów leczniczych, w tym 

kosztów badań i rozwoju; 

Or. en 

 

Poprawka  422 

Eva Kaili 

 



 

PE592.302v01-00 58/150 AM\1107398PL.docx 

PL 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. apeluje do UE i branży 

farmaceutycznej o zwiększenie 

przejrzystości procesu ustalania cen i 

refundacji produktów leczniczych, w tym 

kosztów badań i rozwoju; 

Or. en 

 

Poprawka  423 

José Inácio Faria 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20b. przyznaje, że stosowanie leku poza 

wskazaniami rejestracyjnymi może 

przynosić korzyści pacjentom w 

sytuacjach, gdy brakuje zatwierdzonych 

alternatyw; z zaniepokojeniem zauważa, 

że pacjenci są narażeni na coraz większe 

ryzyko w związku z brakiem opartych na 

rzetelnych danych dowodów na 

bezpieczeństwo i skuteczność stosowania 

leków poza wskazaniami rejestracyjnymi, 

brakiem świadomej zgody i coraz 

większych trudności w monitorowaniu 

zdarzeń niepożądanych; podkreśla, że 

pewne podgrupy populacji, takie jak dzieci 

czy osoby starsze, są szczególnie narażone 

na tę praktykę; 

Or. en 

 

Poprawka  424 

José Inácio Faria 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 c (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 20c. wzywa Komisję, Europejską 

Agencję Leków i państwa członkowskie do 

promowania wytycznych w sprawie 

właściwego stosowania leków poza 

wskazaniami rejestracyjnymi, aby 

zmniejszyć ryzyko, na jakie narażani są 

pacjenci w związku z tą praktyką 

kliniczną; wzywa Komisję do 

przeanalizowania czynników 

kształtujących stosowanie leku poza 

wskazaniami rejestracyjnymi oraz do 

zaproponowania środków ograniczenia 

potrzeby stosowania tej praktyki przez 

promowanie dostępu pacjentów 

należących do wszystkich grup do leków 

zgodnych z licencjonowanymi 

wskazaniami leczniczymi, np. przez 

odpowiednie środki zachęty do zmiany 

przeznaczenia leków i uzyskiwania 

pozwoleń dla nowych wskazań 

leczniczych; 

Or. en 

 

Poprawka  425 

José Inácio Faria 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20d. wzywa Komisję do współpracy z 

Europejską Agencją Leków i stronami 

zaangażowanymi na rzecz wprowadzenia 

kodeksu praktyk w zakresie 

obowiązkowego zgłaszania zdarzeń 

niepożądanych oraz wyników stosowania 

leków poza wskazaniami rejestracyjnymi, 

a także do zapewnienia rejestracji 

pacjentów w celu wzmocnienia 

dostępnych dowodów i łagodzenia ryzyka 

po stronie pacjentów; 
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Or. en 

 

Poprawka  426 

José Inácio Faria, Marian Harkin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 e (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20e. uznaje znaczne postępy w rozwoju 

produktów leczniczych oznaczonych jako 

sieroce produkty lecznicze w wyniku 

zachęt wprowadzonych przez obecne ramy 

ustawodawcze w sprawie sierocych 

produktów leczniczych; zauważa, że 

produkty takie również są stosowane poza 

wskazaniami rejestracyjnymi, podlegają 

zmianie przeznaczenia lub uzyskują 

pozwolenia za dopuszczenie do obrotu w 

odniesieniu do wskazań dodatkowych, co 

pozwala na zwiększenie ich sprzedaży i 

rentowności; wzywa Komisję do zbadania 

tych przypadków i monitorowania 

poziomu sprzedaży tych leków, aby 

zapewnić zrównoważone środki zachęty 

bez zniechęcania do innowacji w tym 

obszarze; 

Or. en 

 

Poprawka  427 

José Inácio Faria 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 f (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20f. zauważa, że zmiana przeznaczenia 

istniejących leków w związku z nowymi 

wskazaniami leczniczymi może pociągać 

za sobą wzrost ceny; zwraca się do 

Komisji o gromadzenie i analizę danych 

dotyczących wzrostu cen leków po zmianie 
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ich przeznaczenia oraz o zdanie sprawy 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie z 

równowagi i proporcjonalności zachęt 

mających stymulować inwestycje w 

zmiany przeznaczenia leków w branży; 

Or. en 

 

Poprawka  428 

José Inácio Faria 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 g (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20g. przyznaje, że istnieje potrzeba 

zapewnienia stabilnej podaży leków o 

udowodnionej wartości dodanej dla 

pacjentów i systemów opieki zdrowotnej; 

wzywa Komisję do monitorowania i w 

razie potrzeby wystąpienia z wnioskiem w 

sprawie środków dotyczących 

wycofywania starych molekuł z rynku z 

powodów komercyjnych, w tym w celu 

uzyskania ponownego pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu z nowym 

wskazaniem leczniczym po znacznie 

wyższej cenie; 

Or. en 

 

Poprawka  429 

Christofer Fjellner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. wzywa Komisję do promowania 

otwartych danych w prywatnych 

badaniach naukowych, zwłaszcza tam, 

gdzie wykorzystywane jest finansowanie 

publiczne, oraz do określenia warunków – 

21. wzywa Komisję do promowania 

otwartych danych tam, gdzie 

wykorzystywane jest finansowanie 

publiczne, 
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takich jak przystępne ceny i brak 

wyłączności lub współwłasność 

intelektualna – w przypadku projektów 

finansowanych z publicznych dotacji UE, 

np. w ramach programu „Horyzont 

2020”; 

Or. en 

 

Poprawka  430 

Nessa Childers 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. wzywa Komisję do promowania 

otwartych danych w prywatnych badaniach 

naukowych, zwłaszcza tam, gdzie 

wykorzystywane jest finansowanie 

publiczne, oraz do określenia warunków – 

takich jak przystępne ceny i brak 

wyłączności lub współwłasność 

intelektualna – w przypadku projektów 

finansowanych z publicznych dotacji UE, 

np. w ramach programu „Horyzont 2020”; 

21. wzywa Komisję do promowania 

otwartych danych w prywatnych badaniach 

naukowych, zwłaszcza tam, gdzie 

wykorzystywane jest finansowanie 

publiczne, oraz do wymagania spełnienia 

warunków zapewniających zwrot w 

obszarze zdrowia publicznego z inwestycji 

w badania biomedyczne – takich jak 

przystępne ceny i brak wyłączności lub 

współwłasność intelektualna – w 

przypadku projektów finansowanych z 

publicznych dotacji UE, np. w ramach 

programu „Horyzont 2020”; 

Or. en 

 

Poprawka  431 

Frédérique Ries, Gesine Meissner, Lieve Wierinck 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. wzywa Komisję do promowania 

otwartych danych w prywatnych 

badaniach naukowych, zwłaszcza tam, 

gdzie wykorzystywane jest finansowanie 

21. wzywa Komisję do promowania w 

miarę możliwości otwartych danych 

wszędzie, gdzie zaangażowane są znaczne 

środki publiczne, oraz do zachęcania do 
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publiczne, oraz do określenia warunków – 

takich jak przystępne ceny i brak 

wyłączności lub współwłasność 

intelektualna – w przypadku projektów 

finansowanych z publicznych dotacji UE, 

np. w ramach programu „Horyzont 2020”; 

stosowania warunków takich jak 

przystępne ceny i brak wyłączności lub 

współwłasność intelektualna w przypadku 

projektów finansowanych z publicznych 

dotacji UE, np. w ramach programu 

„Horyzont 2020”; 

Or. en 

 

Poprawka  432 

Margrete Auken 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. wzywa Komisję do promowania 

otwartych danych w prywatnych badaniach 

naukowych, zwłaszcza tam, gdzie 

wykorzystywane jest finansowanie 

publiczne, oraz do określenia warunków – 

takich jak przystępne ceny i brak 

wyłączności lub współwłasność 

intelektualna – w przypadku projektów 

finansowanych z publicznych dotacji UE, 

np. w ramach programu „Horyzont 2020”; 

21. wzywa Komisję do promowania 

otwartych danych w badaniach naukowych 

dotyczących zdrowia publicznego oraz do 

określenia warunków – takich jak 

przystępne ceny i brak wyłączności lub 

współwłasność intelektualna – w 

przypadku projektów finansowanych z 

publicznych dotacji UE, np. w ramach 

programu „Horyzont 2020” i inicjatywa w 

zakresie leków innowacyjnych; 

Or. en 

 

Poprawka  433 

Krzysztof Hetman 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. wzywa Komisję do promowania 

otwartych danych w prywatnych badaniach 

naukowych, zwłaszcza tam, gdzie 

wykorzystywane jest finansowanie 

publiczne, oraz do określenia warunków – 

takich jak przystępne ceny i brak 

wyłączności lub współwłasność 

21. wzywa Komisję do promowania 

otwartych danych w prywatnych badaniach 

naukowych, w których wykorzystywane 

jest finansowanie publiczne, oraz do 

określenia warunków – takich jak 

przystępne ceny i brak wyłączności lub 

współwłasność intelektualna – w 
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intelektualna – w przypadku projektów 

finansowanych z publicznych dotacji UE, 

np. w ramach programu „Horyzont 2020”; 

przypadku projektów finansowanych z 

publicznych dotacji UE, np. w ramach 

programu „Horyzont 2020”; 

Or. en 

 

Poprawka  434 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. wzywa Komisję Europejską do 

przyjęcia planu strategicznego mającego 

na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu 

się wirusa zapalenia wątroby typu C i 

zahamowanie epidemii wirusowego 

zapalenia wątroby typu C przez 

zastosowanie dotychczasowych i nowych 

leków udostępnianych wszystkim 

pacjentom, u których zdiagnozowano 

włóknienie wątroby spowodowane 

wirusowym zapaleniem wątroby typu C co 

najmniej od stadium F2, oznaczającym 

istotne zwłóknienie wątroby, do stadium 

F3, który charakteryzuje się 

stwardnieniem wątroby, i stadium F4, w 

którym występuje marskość lub stan 

zagrożenia marskością; 

Or. it 

 

Poprawka  435 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. zwraca uwagę, że dla badań i 

rozwoju w zakresie innowacyjnych 

produktów leczniczych zasadnicze 
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znaczenie mają zarówno inwestycje 

publiczne, jak i prywatne; zauważa, że w 

przypadkach, w których w rozwoju 

niektórych innowacyjnych produktów 

leczniczych główną rolę odegrały 

inwestycje publiczne, sprawiedliwa część 

zwrotu z inwestycji w opracowane 

produkty powinna raczej zostać 

wykorzystana na dalsze innowacyjne 

badania w interesie zdrowia publicznego, 

na przykład przez umowy dotyczące 

podziału korzyści w fazie badawczej; 

Or. en 

 

Poprawka  436 

Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. domaga się ustanowienia takich 

warunków ramowych w dziedzinie badań 

naukowych i polityki lekowej, aby 

promowane były innowacje, zwłaszcza w 

przypadku chorób takich jak rak, które 

nie są jeszcze leczone lub nie są leczone w 

dostateczny sposób; 

Or. de 

 

Poprawka  437 

Margrete Auken 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. wzywa Komisję, aby w ramach 

dwustronnej współpracy handlowej i 

inwestycyjnej zawsze zapewniała, by 

zawierane umowy nie obejmowały 
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postanowień naruszających obowiązki 

państw członkowskich w zakresie 

poszanowania prawa do ochrony zdrowia;  

Or. en 

 

Poprawka  438 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. wzywa Komisję do przeglądu ram 

regulacyjnych dotyczących leków 

sierocych, do jasnego określenia pojęcia 

niezaspokojonych potrzeb medycznych, do 

oceny wpływu zachęt do opracowywania 

skutecznych, bezpiecznych i przystępnych 

leków w porównaniu do najlepszych 

dostępnych rozwiązań alternatywnych oraz 

do promowania europejskiego rejestru 

chorób rzadkich i ośrodków 

referencyjnych; 

22. wzywa Komisję do usprawnienia 

wdrożenia obecnych ram regulacyjnych 

dotyczących leków sierocych, a w razie 

potrzeby do dokonania ich przeglądu, aby 

zapewnić z jednej strony rozwój leków na 

rzadkie choroby, a z drugiej – poprawne 

stosowanie obecnych przepisów i środków 

zachęty, do jasnego określenia pojęcia 

niezaspokojonych potrzeb medycznych, do 

oceny wpływu zachęt do opracowywania 

skutecznych, bezpiecznych i przystępnych 

leków w porównaniu do najlepszych 

dostępnych rozwiązań alternatywnych oraz 

do promowania europejskiego rejestru 

chorób rzadkich i ośrodków 

referencyjnych; 

Or. en 

 

Poprawka  439 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. wzywa Komisję do przeglądu ram 

regulacyjnych dotyczących leków 

sierocych, do jasnego określenia pojęcia 

niezaspokojonych potrzeb medycznych, do 

22. wzywa Komisję do dokonania 

analizy wdrożenia ram regulacyjnych 

dotyczących leków sierocych i podjęcia 

stosownie do jej wyników decyzji co do 
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oceny wpływu zachęt do opracowywania 

skutecznych, bezpiecznych i przystępnych 

leków w porównaniu do najlepszych 

dostępnych rozwiązań alternatywnych 
oraz do promowania europejskiego rejestru 

chorób rzadkich i ośrodków 

referencyjnych; 

konieczności jej rewizji, oraz do 

promowania europejskiego rejestru chorób 

rzadkich i ośrodków referencyjnych; 

Or. de 

 

Poprawka  440 

Christel Schaldemose 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. wzywa Komisję do przeglądu ram 

regulacyjnych dotyczących leków 

sierocych, do jasnego określenia pojęcia 

niezaspokojonych potrzeb medycznych, do 

oceny wpływu zachęt do opracowywania 

skutecznych, bezpiecznych i przystępnych 

leków w porównaniu do najlepszych 

dostępnych rozwiązań alternatywnych oraz 

do promowania europejskiego rejestru 

chorób rzadkich i ośrodków 

referencyjnych; 

22. wzywa Komisję do przeglądu ram 

regulacyjnych dotyczących leków 

sierocych, do jasnego określenia pojęcia 

niezaspokojonych potrzeb medycznych, do 

lepszego określenia poziomu nowych 

osiągnięć, do oceny wpływu zachęt do 

opracowywania skutecznych, bezpiecznych 

i przystępnych leków w porównaniu do 

najlepszych dostępnych rozwiązań 

alternatywnych, do promowania 

europejskiego rejestru chorób rzadkich i 

ośrodków referencyjnych oraz do 

zapewnienia poprawnego wdrażania 

ustawodawstwa; 

Or. en 

 

Poprawka  441 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. wzywa Komisję do przeglądu ram 

regulacyjnych dotyczących leków 

22. wzywa Komisję do przeglądu ram 

regulacyjnych dotyczących leków 
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sierocych, do jasnego określenia pojęcia 

niezaspokojonych potrzeb medycznych, do 

oceny wpływu zachęt do opracowywania 

skutecznych, bezpiecznych i przystępnych 

leków w porównaniu do najlepszych 

dostępnych rozwiązań alternatywnych oraz 

do promowania europejskiego rejestru 

chorób rzadkich i ośrodków 

referencyjnych; 

sierocych, do jasnego określenia pojęcia 

niezaspokojonych potrzeb medycznych, do 

oceny wpływu zachęt do opracowywania 

skutecznych, bezpiecznych i przystępnych 

leków w porównaniu do najlepszych 

dostępnych rozwiązań alternatywnych, a 

także do promowania zasady 

jednoczesnego dopuszczania leków 

sierocych we wszystkich państwach 

członkowskich oraz europejskiego rejestru 

chorób rzadkich i ośrodków 

referencyjnych; 

Or. it 

 

Poprawka  442 

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

Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. wzywa Komisję do przeglądu ram 

regulacyjnych dotyczących leków 

sierocych, do jasnego określenia pojęcia 

niezaspokojonych potrzeb medycznych, do 

oceny wpływu zachęt do opracowywania 

skutecznych, bezpiecznych i przystępnych 

leków w porównaniu do najlepszych 

dostępnych rozwiązań alternatywnych oraz 

do promowania europejskiego rejestru 

chorób rzadkich i ośrodków 

referencyjnych; 

22. wzywa Komisję do aktualizacji 

ram regulacyjnych dotyczących leków 

sierocych, do dostarczenia wskazówek w 

sprawie priorytetu związanego z 

niezaspokojonymi potrzebami 

medycznymi, do dokonania przeglądu 

istniejących programów zachęt 

ułatwiających opracowywanie 
skutecznych, bezpiecznych i przystępnych 

leków na rzadkie choroby, w tym rzadkie 

nowotwory, w porównaniu do najlepszych 

dostępnych rozwiązań alternatywnych oraz 

do promowania europejskiego rejestru 

chorób rzadkich i ośrodków 

referencyjnych; 

Or. en 

 

Poprawka  443 

Eva Kaili 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. wzywa Komisję do przeglądu ram 

regulacyjnych dotyczących leków 

sierocych, do jasnego określenia pojęcia 

niezaspokojonych potrzeb medycznych, do 

oceny wpływu zachęt do opracowywania 

skutecznych, bezpiecznych i przystępnych 

leków w porównaniu do najlepszych 

dostępnych rozwiązań alternatywnych oraz 

do promowania europejskiego rejestru 

chorób rzadkich i ośrodków 

referencyjnych; 

22. wzywa Komisję do aktualizacji 

ram regulacyjnych dotyczących leków 

sierocych, do dostarczenia wskazówek w 

sprawie priorytetu związanego z 

niezaspokojonymi potrzebami 

medycznymi, do dokonania przeglądu 

istniejących programów zachęt 

ułatwiających opracowywanie 
skutecznych, bezpiecznych i przystępnych 

leków na rzadkie choroby, w tym rzadkie 

nowotwory, w porównaniu do najlepszych 

dostępnych rozwiązań alternatywnych oraz 

do promowania europejskiego rejestru 

chorób rzadkich i ośrodków 

referencyjnych; 

Or. en 

 

Poprawka  444 

Nessa Childers 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. wzywa Komisję do przeglądu ram 

regulacyjnych dotyczących leków 

sierocych, do jasnego określenia pojęcia 

niezaspokojonych potrzeb medycznych, do 

oceny wpływu zachęt do opracowywania 

skutecznych, bezpiecznych i przystępnych 

leków w porównaniu do najlepszych 

dostępnych rozwiązań alternatywnych oraz 

do promowania europejskiego rejestru 

chorób rzadkich i ośrodków 

referencyjnych; 

22. wzywa Komisję do pełnego i 

kompleksowego przeglądu ram 

regulacyjnych dotyczących leków 

sierocych, do jasnego określenia pojęcia 

niezaspokojonych potrzeb medycznych, do 

oceny wpływu zachęt do opracowywania 

skutecznych, bezpiecznych i przystępnych 

leków w porównaniu do najlepszych 

dostępnych rozwiązań alternatywnych oraz 

do promowania europejskiego rejestru 

chorób rzadkich i ośrodków 

referencyjnych; 

Or. en 
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Poprawka  445 

Aldo Patriciello 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. wzywa Komisję do przeglądu ram 

regulacyjnych dotyczących leków 

sierocych, do jasnego określenia pojęcia 

niezaspokojonych potrzeb medycznych, do 

oceny wpływu zachęt do opracowywania 

skutecznych, bezpiecznych i przystępnych 

leków w porównaniu do najlepszych 

dostępnych rozwiązań alternatywnych oraz 

do promowania europejskiego rejestru 

chorób rzadkich i ośrodków 

referencyjnych; 

22. wzywa Komisję do przeglądu ram 

regulacyjnych dotyczących leków 

sierocych, do jasnego określenia pojęcia 

niezaspokojonych potrzeb medycznych, do 

oceny wpływu zachęt do opracowywania 

skutecznych, bezpiecznych i przystępnych 

leków w porównaniu do najlepszych 

dostępnych rozwiązań alternatywnych oraz 

do jak najszybszego opracowania 

europejskiego rejestru chorób rzadkich i 

ośrodków referencyjnych; 

Or. it 

 

Poprawka  446 

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

 

Projekt rezolucji 

Paragraph 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. wzywa Komisję do przeglądu ram 

regulacyjnych dotyczących leków 

sierocych, do jasnego określenia pojęcia 

niezaspokojonych potrzeb medycznych, do 

oceny wpływu zachęt do opracowywania 

skutecznych, bezpiecznych i przystępnych 

leków w porównaniu do najlepszych 

dostępnych rozwiązań alternatywnych oraz 

do promowania europejskiego rejestru 

chorób rzadkich i ośrodków 

referencyjnych; 

22. wzywa Komisję do oceny ram 

regulacyjnych dotyczących leków 

sierocych, do jasnego określenia pojęcia 

niezaspokojonych potrzeb medycznych, do 

oceny wpływu zachęt do opracowywania 

skutecznych, bezpiecznych i przystępnych 

leków w porównaniu do najlepszych 

dostępnych rozwiązań alternatywnych oraz 

do promowania europejskiego rejestru 

chorób rzadkich i ośrodków 

referencyjnych; 

Or. en 
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Poprawka  447 

Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. wzywa Komisję do przeglądu ram 

regulacyjnych dotyczących leków 

sierocych, do jasnego określenia pojęcia 

niezaspokojonych potrzeb medycznych, do 

oceny wpływu zachęt do opracowywania 

skutecznych, bezpiecznych i przystępnych 

leków w porównaniu do najlepszych 

dostępnych rozwiązań alternatywnych 

oraz do promowania europejskiego rejestru 

chorób rzadkich i ośrodków 

referencyjnych; 

22. przypomina o sukcesie 

rozporządzenia (WE) nr 141/2000 w 

sprawie sierocych produktów leczniczych, 

dzięki któremu wprowadzono na rynek 

wiele innowacyjnych produktów 

przeznaczonych dla pacjentów 

nieprawidłowo zdiagnozowanych lub 

nieleczonych; wzywa Komisję do 

promowania europejskiego rejestru chorób 

rzadkich i ośrodków referencyjnych; 

Or. fr 

 

Poprawka  448 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 22a. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o utworzenie europejskich 

rejestrów chorób rzadkich, krajowych 

punktów centralnych z ekspertami takimi 

jak osoby wystawiające recepty oraz 

punktów monitorowania w celu poprawy 

ewidencji, a także o wspieranie 

przejrzystych systemów ustalania cen i 

refundacji, poprawy procedur wydawania 

zezwoleń na podstawie porównania 

najlepszych dowodów oraz przejrzystości 

danych z badań i kosztów, w szczególności 

w przypadku finansowania publicznego, 

nadzorowania monitorowania poprzez 

wysokiej jakości analizy po uzyskaniu 

dostępu do rynku według kryteriów 

bezpieczeństwa i optymalnych korzyści dla 
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pacjenta oraz o promowanie przeglądu 

definicji niezaspokojonych potrzeb 

leczniczych, dodatkowych korzyści w 

stosunku do istniejących alternatyw oraz 

kryterium skuteczności leczenia chorób 

rzadkich; 

Or. es 

 

Poprawka  449 

Glenis Willmott 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 22a. wzywa Komisję do niezwłocznego 

rozpoczęcia prac nad sprawozdaniem 

wymaganym na mocy art. 50 

rozporządzenia w sprawie leków 

pediatrycznych oraz do wprowadzenia 

zmian w ustawodawstwie koniecznych do 

eliminacji braku innowacji w metodach 

leczenia stosowanych w onkologii 

dziecięcej przez dokonanie przeglądu 

kryteriów umożliwiających odstępstwo od 

planu badań klinicznych z udziałem 

populacji pediatrycznej oraz zapewnienie, 

aby plany takie były wdrażane na 

wczesnym etapie opracowywania leku, tak 

aby dzieci nie czekały dłużej, niż jest to 

konieczne, na dostęp do innowacyjnych 

nowych terapii; 

Or. en 

 

Poprawka  450 

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

Kadenbach 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 22a. wzywa Komisję do 

przeanalizowania adekwatności ram 

ustawodawczych dotyczących obecnej 

sytuacji w zakresie równoległego wywozu i 

ponownego wywozu leków oraz podkreśla 

potrzebę znalezienia właściwej równowagi 

między kwestiami związanymi ze 

zdrowiem publicznym i kwestiami 

ekonomicznymi; 

Or. en 

 

Poprawka  451 

Elisabetta Gardini 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 22a. wzywa Komisję do dalszych 

działań na rzecz wspierania rozwoju i 

dostępu pacjentów do produktów 

leczniczych skojarzonej terapii 

zaawansowanej, ze szczególnym 

uwzględnieniem braku harmonizacji 

warunków wymaganych przez państwa 

członkowskie do stosowania zwolnienia 

dotyczącego szpitali;  

Or. en 

 

Poprawka  452 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 22a. podkreśla znaczenie jasnego 

wykazania wartości dodanej w zakresie 
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badań naukowych i innowacyjności przy 

udzielaniu pozwoleń na dopuszczenie do 

obrotu tzw. sierocych produktów 

leczniczych; 

Or. en 

 

Poprawka  453 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 22a. wzywa Komisję do jasnego 

określenia pojęcia niezaspokojonych 

potrzeb medycznych; 

Or. de 

 

Poprawka  454 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 22b. zwraca się do Komisji o dokonanie 

przeglądu klinicznego i społeczno-

gospodarczego wpływu zachęt do 

prowadzenia badań w mniej popularnych 

dziedzinach, takich jak choroby rzadkie, 

pediatria lub terapie zaawansowane; 

Or. es 

 

Poprawka  455 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 
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Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, aby 

zagwarantowała bezpieczeństwo i 

skuteczność wszelkich przyspieszonych 

procedur zatwierdzania oraz aby 

wprowadziła pojęcie warunkowego 

pozwolenia opartego na skuteczności; 

23. wzywa Komisję, aby utrzymała i w 

razie potrzeby wprowadziła rygorystyczne 

zasady mające na celu zagwarantowanie 

bezpieczeństwa i skuteczności wszelkich 

przyspieszonych procedur zatwierdzania 

oraz aby zapewniła, aby takie 

zatwierdzenia były możliwe jedynie w 

wyjątkowych przypadkach, w których 

zidentyfikowano wyraźne niezaspokojone 

potrzeby medyczne; 

Or. en 

 

Poprawka  456 

Eva Kaili 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, aby 

zagwarantowała bezpieczeństwo i 

skuteczność wszelkich przyspieszonych 

procedur zatwierdzania oraz aby 

wprowadziła pojęcie warunkowego 

pozwolenia opartego na skuteczności; 

23. wzywa Komisję, aby wspierała 

przyspieszone procedury zatwierdzania w 

wypadku niezaspokojonych potrzeb 

medycznych oraz wprowadziła przejrzyste 

procesy oparte na rozliczalności w celu 

monitorowania bezpieczeństwa i 
skuteczności; 

Or. en 

 

Poprawka  457 

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

Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, aby 

zagwarantowała bezpieczeństwo i 

23. wzywa Komisję, aby wspierała 

przyspieszone procedury zatwierdzania w 
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skuteczność wszelkich przyspieszonych 

procedur zatwierdzania oraz aby 

wprowadziła pojęcie warunkowego 

pozwolenia opartego na skuteczności; 

wypadku niezaspokojonych potrzeb 

medycznych oraz wprowadziła przejrzysty 

proces oparty na rozliczalności w celu 

monitorowania bezpieczeństwa i 
skuteczności; 

Or. en 

 

Poprawka  458 

Karl-Heinz Florenz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, aby 

zagwarantowała bezpieczeństwo i 

skuteczność wszelkich przyspieszonych 

procedur zatwierdzania oraz aby 

wprowadziła pojęcie warunkowego 

pozwolenia opartego na skuteczności; 

23. wzywa Komisję, aby 

zagwarantowała dokładną ocenę jakości, 

bezpieczeństwa i skuteczności wszelkich 

przyspieszonych procedur zatwierdzania 

oraz aby wprowadziła systematyczne 

monitorowanie spełniania wymogów i 

sankcje za ich niespełnianie; 

Or. de 

 

Poprawka  459 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, aby 

zagwarantowała bezpieczeństwo i 

skuteczność wszelkich przyspieszonych 

procedur zatwierdzania oraz aby 

wprowadziła pojęcie warunkowego 
pozwolenia opartego na skuteczności; 

23. wzywa Komisję, aby 

zagwarantowała bezpieczeństwo i 

skuteczność wszelkich przyspieszonych 

procedur zatwierdzania oraz 

zagwarantowała, aby istniejące procedury 

szybkiego udzielania pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu zostały 

ograniczone do wąskiego zakresu leków 

odpowiadających na „niezaspokojone 

potrzeby medyczne” i sytuacji, w których 

nie ma innej alternatywy; 
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Or. en 

 

Poprawka  460 

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

Yana Toom 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, aby 

zagwarantowała bezpieczeństwo i 

skuteczność wszelkich przyspieszonych 

procedur zatwierdzania oraz aby 

wprowadziła pojęcie warunkowego 

pozwolenia opartego na skuteczności; 

23. wzywa Komisję, aby 

zagwarantowała bezpieczeństwo i 

skuteczność wszelkich przyspieszonych 

procedur zatwierdzania oraz aby 

zapewniła, aby takie zatwierdzenia były 

dopuszczenie jedynie w wyjątkowych 

przypadkach, w których zidentyfikowano 

istotne niezaspokojone potrzeby 

medyczne; 

Or. en 

 

Poprawka  461 

Margrete Auken 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, aby 

zagwarantowała bezpieczeństwo i 

skuteczność wszelkich przyspieszonych 

procedur zatwierdzania oraz aby 

wprowadziła pojęcie warunkowego 

pozwolenia opartego na skuteczności; 

23. wzywa Komisję, aby zezwalała na 

przyspieszone procedury zatwierdzania 

jedynie w wyjątkowych i odpowiednio 

uzasadnionych pilnych przypadkach, aby 

zagwarantować bezpieczeństwo i 

skuteczność wszelkich przyspieszonych 

procedur zatwierdzania, oraz aby 

wprowadziła pojęcie warunkowego 

pozwolenia opartego na skuteczności; 

Or. en 
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Poprawka  462 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, aby 

zagwarantowała bezpieczeństwo i 

skuteczność wszelkich przyspieszonych 

procedur zatwierdzania oraz aby 

wprowadziła pojęcie warunkowego 

pozwolenia opartego na skuteczności; 

23. wzywa Komisję, aby 

zagwarantowała bezpieczeństwo i 

skuteczność wszelkich przyspieszonych 

procedur zatwierdzania oraz aby 

wprowadziła pojęcie warunkowego 

pozwolenia opartego na danych 

pochodzących z badań klinicznych 

wykazujących postępy w stosunku do 

istniejących możliwości leczenia 

dostępnych pacjentom i istotność 

kliniczną wyników; 

Or. en 

 

Poprawka  463 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, aby 

zagwarantowała bezpieczeństwo i 

skuteczność wszelkich przyspieszonych 

procedur zatwierdzania oraz aby 

wprowadziła pojęcie warunkowego 

pozwolenia opartego na skuteczności; 

23. wzywa Komisję, aby 

zagwarantowała bezpieczeństwo, jakość i 

skuteczność wszelkich przyspieszonych 

procedur zatwierdzania oraz wzywa 

Komisję i państwa członkowskie do 

zbadania możliwych synergii między 

organami regulacyjnymi, organami 

odpowiedzialnymi za oceny technologii 

medycznych i płatnikami, aby ułatwić 

pacjentom terminowy dostęp do 

innowacyjnych technologii oraz 

określenie warunków i ewentualnych 

strategii wyjścia dla produktów, które 

zostały wprowadzone do obrotu w wyniku 

takiej procedury, a także aby wprowadziła 

pojęcie warunkowego pozwolenia opartego 

na skuteczności; 
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Or. en 

 

Poprawka  464 

György Hölvényi, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, aby 

zagwarantowała bezpieczeństwo i 

skuteczność wszelkich przyspieszonych 

procedur zatwierdzania oraz aby 

wprowadziła pojęcie warunkowego 

pozwolenia opartego na skuteczności; 

23. wzywa Komisję, aby przyjęła 

bardzo ostrożne podejście i 
zagwarantowała bezpieczeństwo i 

skuteczność wszelkich przyspieszonych 

procedur zatwierdzania oraz aby 

wprowadziła pojęcie warunkowego 

pozwolenia opartego na skuteczności; w 

tym kontekście apeluje do Komisji o 

uwzględnianie opinii stron 

zaangażowanych spoza branży 

farmaceutycznej; 

Or. en 

 

Poprawka  465 

Cristian-Silviu Buşoi, Andrey Kovatchev 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, aby 

zagwarantowała bezpieczeństwo i 

skuteczność wszelkich przyspieszonych 

procedur zatwierdzania oraz aby 

wprowadziła pojęcie warunkowego 

pozwolenia opartego na skuteczności; 

23. wzywa Komisję, aby 

zagwarantowała bezpieczeństwo i 

skuteczność wszelkich przyspieszonych 

procedur zatwierdzania oraz aby 

zapewniła, aby takie zatwierdzenia były 

możliwe jedynie w wyjątkowych 

przypadkach, w których zidentyfikowano 

wyraźne niezaspokojone potrzeby 

medyczne; 

Or. en 
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Poprawka  466 

Nessa Childers 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, aby 

zagwarantowała bezpieczeństwo i 

skuteczność wszelkich przyspieszonych 

procedur zatwierdzania oraz aby 

wprowadziła pojęcie warunkowego 

pozwolenia opartego na skuteczności; 

23. wzywa Komisję, aby 

zagwarantowała bezpieczeństwo i 

skuteczność wszelkich przyspieszonych 

procedur zatwierdzania oraz aby 

wprowadziła pojęcie warunkowego 

pozwolenia opartego na skuteczności, w 

okolicznościach określonych w 

rozporządzeniu nr 507/2006/WE;  

Or. en 

 

Poprawka  467 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 23a. wzywa Komisję, aby w ramach 

procedur uzyskania szybkiego dostępu 

wymagane były solidne dowody na 

potwierdzenie potencjalnych korzyści dla 

zdrowia i rzeczywistego zapotrzebowania 

na terapię ze względu na brak 

skutecznych rozwiązań alternatywnych, 

bez uszczerbku dla bezpieczeństwa 

pacjenta, jakości lub skuteczności 

leczenia, oraz przy zastosowaniu kryteriów 

medycznych opartych na dowodach; 

apeluje o zagwarantowanie przejrzystości 

wszystkich procedur oraz dowodów 

klinicznych, łącznie z monitorowaniem 

bezpieczeństwa leku, informacją i prawem 

do uzyskania przez obywatela 

rekompensaty w przypadku szkody; 

 wzywa Komisję do włączenia do udziału w 

badaniu pilotażowym uruchomionym 

przez Europejską Agencję Leków w 2014 
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r. wszystkich zainteresowanych stron, 

łącznie z agencjami oceny technologii 

medycznych, płatnikami i pacjentami, a 

także Parlamentu Europejskiego, ze 

względu na znaczenie, jakie mogą mieć 

nowe modele prowadzenia badań i 

udzielania zezwoleń; 

Or. es 

 

Poprawka  468 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 23a. wzywa Komisję do 

zagwarantowania niezależności organów 

regulacji leków od wpływów 

korporacyjnych i finansowania 

korporacyjnego; 

Or. en 

 

Poprawka  469 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 23b. zwraca się do Komisji o dokonanie 

kolejnych postępów w dziedzinie 

nadzorowania i monitorowania 

bezpieczeństwa leków poprzez systemy 

oceny po udzieleniu zezwolenia 

sprawdzające skuteczność i szkodliwe 

działania oraz prowadzenie 

publikowanego corocznie rejestru 

wszystkich szkodliwych działań przy 

większej współpracy między agencjami 

państw członkowskich, do którego 
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powinni mieć dostęp pacjenci i lekarze; 

wzywa do przeglądu i harmonizacji 

systemów etykietowania leków, które 

poprawiają bezpieczeństwo pacjenta i 

umożliwiają identyfikowalność leków w 

UE; 

Or. es 

 

Poprawka  470 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 23b. wzywa Komisję do zapewnienia 

rygorystycznych i zapobiegawczych 

wymogów w zakresie nadzoru nad 

bezpieczeństwem farmakoterapii, w tym 

do stosowania kar o charakterze 

zniechęcającym w wypadku 

nieprzestrzegania wymogów dotyczących 

monitorowania po wprowadzeniu 

produktu do obrotu; 

Or. en 

 

Poprawka  471 

Christofer Fjellner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. wzywa Komisję, aby stworzyła 

ramy wspierania, gwarantowania i 

wzmocnienia konkurencyjności leków 

generycznych, co zapewni ich szybsze 

wchodzenie na rynek i monitorowanie 

nieuczciwych praktyk zgodnie z art. 101 i 

102 TFUE, oraz aby co dwa lata 

przedstawiała sprawozdanie na ten temat; 

24. wzywa Komisję, aby wzmocniła 

konkurencyjność leków generycznych 

przez monitorowanie nieuczciwych praktyk 

zgodnie z art. 101 i 102 TFUE; 
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Or. en 

 

Poprawka  472 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. wzywa Komisję, aby stworzyła 

ramy wspierania, gwarantowania i 

wzmocnienia konkurencyjności leków 

generycznych, co zapewni ich szybsze 

wchodzenie na rynek i monitorowanie 

nieuczciwych praktyk zgodnie z art. 101 i 

102 TFUE, oraz aby co dwa lata 

przedstawiała sprawozdanie na ten temat; 

24. wzywa Komisję, aby stworzyła 

ramy wspierania, gwarantowania i 

wzmocnienia konkurencyjności i 

wykorzystania leków generycznych i 

biopodobnych na zrównoważonych 

zasadach rynkowych, co zapewni ich 

szybsze wchodzenie na rynek i 

monitorowanie nieuczciwych praktyk 

zgodnie z art. 101 i 102 TFUE, oraz aby co 

dwa lata przedstawiała sprawozdanie na 

ten temat; 

Or. en 

 

Poprawka  473 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. wzywa Komisję, aby stworzyła 

ramy wspierania, gwarantowania i 

wzmocnienia konkurencyjności leków 

generycznych, co zapewni ich szybsze 

wchodzenie na rynek i monitorowanie 

nieuczciwych praktyk zgodnie z art. 101 i 

102 TFUE, oraz aby co dwa lata 

przedstawiała sprawozdanie na ten temat; 

24. wzywa Komisję, aby stworzyła 

ramy wspierania, gwarantowania i 

wzmocnienia konkurencyjności i 

wykorzystania leków generycznych i 

biopodobnych na zrównoważonych 

zasadach rynkowych, co zapewni ich 

szybsze wchodzenie na rynek i 

monitorowanie nieuczciwych praktyk 

zgodnie z art. 101 i 102 TFUE, oraz aby co 

dwa lata przedstawiała sprawozdanie na 

ten temat; 

Or. en 
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Poprawka  474 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. wzywa Komisję, aby stworzyła 

ramy wspierania, gwarantowania i 

wzmocnienia konkurencyjności leków 

generycznych, co zapewni ich szybsze 

wchodzenie na rynek i monitorowanie 

nieuczciwych praktyk zgodnie z art. 101 i 

102 TFUE, oraz aby co dwa lata 

przedstawiała sprawozdanie na ten temat; 

24. wzywa Komisję, aby stworzyła 

ramy wspierania, gwarantowania i 

wzmocnienia konkurencyjności leków 

generycznych i biopodobnych na 

zrównoważonych zasadach rynkowych, co 

zapewni ich szybsze wchodzenie na rynek i 

monitorowanie nieuczciwych praktyk 

zgodnie z art. 101 i 102 TFUE, oraz aby co 

dwa lata przedstawiała sprawozdanie na 

ten temat; 

Or. en 

 

Poprawka  475 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. wzywa Komisję, aby stworzyła 

ramy wspierania, gwarantowania i 

wzmocnienia konkurencyjności leków 

generycznych, co zapewni ich szybsze 

wchodzenie na rynek i monitorowanie 

nieuczciwych praktyk zgodnie z art. 101 i 

102 TFUE, oraz aby co dwa lata 

przedstawiała sprawozdanie na ten temat; 

24. wzywa Komisję, aby stworzyła 

ramy wspierania, gwarantowania i 

wzmocnienia konkurencyjności leków 

generycznych i biopodobnych, co zapewni 

ich szybsze wchodzenie na rynek, 

zrównoważone warunki i monitorowanie 

nieuczciwych praktyk zgodnie z art. 101 i 

102 TFUE, oraz aby co dwa lata 

przedstawiała sprawozdanie na ten temat; 

Or. it 

 

Poprawka  476 

Nicola Caputo 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. wzywa Komisję, aby stworzyła 

ramy wspierania, gwarantowania i 

wzmocnienia konkurencyjności leków 

generycznych, co zapewni ich szybsze 

wchodzenie na rynek i monitorowanie 

nieuczciwych praktyk zgodnie z art. 101 i 

102 TFUE, oraz aby co dwa lata 

przedstawiała sprawozdanie na ten temat; 

24. wzywa Komisję, aby stworzyła 

ramy wspierania, gwarantowania i 

wzmocnienia konkurencyjności leków 

generycznych, co zapewni ich szybsze 

wchodzenie na rynek i monitorowanie 

nieuczciwych praktyk zgodnie z art. 101 i 

102 TFUE, oraz aby co dwa lata 

przedstawiała sprawozdanie na ten temat; 

ponadto wzywa Komisję, aby promowała i 

koordynowała usystematyzowane 

podawanie jasnych i przejrzystych 

informacji umożliwiające konsumentom 

kupowanie zamienników różnego rodzaju 

leków i wybór produktu na podstawie 

procentowej zawartości w leku substancji 

czynnej oraz substancji pomocniczych; 

Or. it 

 

Poprawka  477 

Nessa Childers 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. wzywa Komisję, aby stworzyła 

ramy wspierania, gwarantowania i 

wzmocnienia konkurencyjności leków 

generycznych, co zapewni ich szybsze 

wchodzenie na rynek i monitorowanie 

nieuczciwych praktyk zgodnie z art. 101 i 

102 TFUE, oraz aby co dwa lata 

przedstawiała sprawozdanie na ten temat; 

24. wzywa Komisję, aby stworzyła 

ramy wspierania, gwarantowania i 

wzmocnienia konkurencyjności leków 

generycznych i biopodobnych, co zapewni 

ich szybsze wchodzenie na rynek i 

monitorowanie nieuczciwych praktyk 

zgodnie z art. 101 i 102 TFUE, oraz aby co 

dwa lata przedstawiała sprawozdanie na 

ten temat; 

Or. en 
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Poprawka  478 

Biljana Borzan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. wzywa Komisję, aby stworzyła 

ramy wspierania, gwarantowania i 

wzmocnienia konkurencyjności leków 

generycznych, co zapewni ich szybsze 

wchodzenie na rynek i monitorowanie 

nieuczciwych praktyk zgodnie z art. 101 i 

102 TFUE, oraz aby co dwa lata 

przedstawiała sprawozdanie na ten temat; 

24. wzywa Komisję, aby stworzyła 

ramy wspierania, gwarantowania i 

wzmocnienia konkurencyjności leków 

generycznych i biopodobnych, co zapewni 

ich szybsze wchodzenie na rynek i 

monitorowanie nieuczciwych praktyk 

zgodnie z art. 101 i 102 TFUE, oraz aby co 

dwa lata przedstawiała sprawozdanie na 

ten temat; 

Or. en 

 

Poprawka  479 

Nicola Caputo, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. wzywa Komisję, aby stworzyła 

ramy wspierania, gwarantowania i 

wzmocnienia konkurencyjności leków 

generycznych, co zapewni ich szybsze 

wchodzenie na rynek i monitorowanie 

nieuczciwych praktyk zgodnie z art. 101 i 

102 TFUE, oraz aby co dwa lata 

przedstawiała sprawozdanie na ten temat; 

24. wzywa Komisję, aby stworzyła 

ramy wspierania, gwarantowania i 

wzmocnienia konkurencyjności leków 

generycznych i biopodobnych, co zapewni 

ich szybsze wchodzenie na rynek i 

monitorowanie nieuczciwych praktyk 

zgodnie z art. 101 i 102 TFUE, oraz aby co 

dwa lata przedstawiała sprawozdanie na 

ten temat; 

Or. en 

 

Poprawka  480 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 
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Projekt rezolucji Poprawka 

24. wzywa Komisję, aby stworzyła 

ramy wspierania, gwarantowania i 

wzmocnienia konkurencyjności leków 

generycznych, co zapewni ich szybsze 

wchodzenie na rynek i monitorowanie 

nieuczciwych praktyk zgodnie z art. 101 i 

102 TFUE, oraz aby co dwa lata 

przedstawiała sprawozdanie na ten temat; 

24. wzywa Komisję, aby stworzyła 

ramy wspierania, gwarantowania i 

wzmocnienia konkurencyjności leków 

generycznych i biopodobnych, co zapewni 

ich szybsze wchodzenie na rynek i 

monitorowanie nieuczciwych praktyk 

zgodnie z art. 101 i 102 TFUE, oraz aby co 

dwa lata przedstawiała sprawozdanie na 

ten temat; 

Or. en 

 

Poprawka  481 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. wzywa Komisję, aby stworzyła 

ramy wspierania, gwarantowania i 

wzmocnienia konkurencyjności leków 

generycznych, co zapewni ich szybsze 

wchodzenie na rynek i monitorowanie 

nieuczciwych praktyk zgodnie z art. 101 i 

102 TFUE, oraz aby co dwa lata 

przedstawiała sprawozdanie na ten temat; 

24. wzywa Komisję, aby wspierała, 

gwarantowała i wzmacniała 

konkurencyjność leków generycznych, co 

zapewni ich szybsze wchodzenie na rynek i 

monitorowanie nieuczciwych praktyk 

zgodnie z art. 101 i 102 TFUE, oraz aby co 

dwa lata przedstawiała sprawozdanie na 

ten temat; 

Or. fr 

 

Poprawka  482 

Kateřina Konečná 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 24a. wzywa Komisję do 

przeanalizowania skutków 

obowiązujących przepisów ustanowionych 
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na mocy dyrektywy 2001/83/WE 

regulujących procedury udzielania 

pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 

homeopatycznych produktów leczniczych 

dostępnych bez recepty na żądanie 

pacjenta, zasady swobody podejmowania 

decyzji terapeutycznych i w ostateczności 

dostęp do produktów leczniczych 

przeznaczonych do samoleczenia; 

Or. en 

 

Poprawka  483 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 24a. podkreśla, że ocena technologii 

medycznych jest ważnym i skutecznym 

instrumentem przyczyniającym się do 

zrównoważoności krajowych systemów 

opieki zdrowotnej i jednocześnie 

zachęcającym do innowacji przez 

nagradzanie technologii o wysokiej 

wartości dodanej; 

Or. de 

 

Poprawka  484 

Nicola Caputo, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 24a. podkreśla znaczenie terminowej 

dostępności leków generycznych i 

biopodobnych, aby ułatwiać pacjentom 

dostęp do terapii farmaceutycznych i 

poprawiać stabilność krajowych systemów 

opieki zdrowotnej; 
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Or. en 

 

Poprawka  485 

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

Heinz Florenz, Karin Kadenbach 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 24a. przypomina, że europejska 

współpraca w zakresie oceny technologii 

medycznych umożliwia państwom 

członkowskim wymianę wiedzy 

specjalistycznej i efektywniejsze 

korzystanie z własnych zasobów, co 

pomaga im w lepszym zaspokajaniu 

rosnącego zapotrzebowania na takie 

oceny; 

Or. en 

 

Poprawka  486 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 24a. wzywa Komisję i zachęca państwa 

członkowskie do opracowania strategii na 

rzecz stymulowania nowych zastosowań 

istniejących leków, czego ostatecznym 

celem jest walka z niedostatecznym 

wykorzystaniem dostępnych obecnie 

metod leczenia oraz eliminacja związanej 

z tym nieefektywności, wpływającej na 

życie pacjentów i stabilność systemów 

opieki zdrowotnej; 

Or. en 
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Poprawka  487 

Christel Schaldemose 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 24a. wzywa Komisję do monitorowania 

i wzmocnienia unijnego ustawodawstwa w 

sprawie konkurencji i kompetencji Unii 

na rynku farmaceutycznym, aby zwalczać 

nadużycia i promować sprawiedliwe ceny 

dla pacjentów; 

Or. en 

 

Poprawka  488 

Kateřina Konečná, Biljana Borzan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 24b. wzywa Komisję Europejską do 

wzmocnienia dialogu dotyczącego 

niezaspokojonych potrzeb medycznych ze 

wszystkimi istotnymi stronami 

zaangażowanymi, pacjentami, 

pracownikami służby zdrowia, organami 

regulacyjnymi, organami oceny 

technologii medycznych, płatnikami i 

podmiotami opracowującymi produkty 

lecznicze przez cały cykl życia tych 

produktów; 

Or. en 

 

Poprawka  489 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 
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Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby jak 

najszybciej przedstawiła wniosek 

ustawodawczy w sprawie europejskiego 

systemu oceny technologii medycznych 

oraz aby dokonała oceny leków o wartości 

dodanej w porównaniu z najlepszymi 

dostępnymi rozwiązaniami 

alternatywnymi; wzywa również Komisję 

do harmonizacji kryteriów ustalania cen i 

refundacji, tak aby uwzględnić poziom 

innowacji oraz analizę kosztów i korzyści 

społeczno-gospodarczych, oraz do 

ustanowienia europejskiej klasyfikacji 

wartości dodanej leków; 

25. wzywa Komisję, aby nadal 

wspierała współpracę między państwami 

członkowskimi a organami oceny 

technologii medycznych za pomocą sieci 

ds. oceny technologii medycznych i 

EUnetHTA oraz aby nadal badała 

wykonalność i wartość dodaną dalszego 

usprawniania krajowych ocen technologii 

medycznych, uwzględniając specyfikę 

krajowych systemów ustalania cen i 

refundacji; 

Or. en 

 

Poprawka  490 

Margrete Auken 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby jak 

najszybciej przedstawiła wniosek 

ustawodawczy w sprawie europejskiego 

systemu oceny technologii medycznych 

oraz aby dokonała oceny leków o wartości 

dodanej w porównaniu z najlepszymi 

dostępnymi rozwiązaniami 

alternatywnymi; wzywa również Komisję 

do harmonizacji kryteriów ustalania cen i 

refundacji, tak aby uwzględnić poziom 

innowacji oraz analizę kosztów i korzyści 

społeczno-gospodarczych, oraz do 

ustanowienia europejskiej klasyfikacji 

wartości dodanej leków; 

25. wzywa Komisję, aby sporządziła 

sprawozdanie z aktualnych różnych 

krajowych systemów klasyfikacji poziomu 
wartości dodanej w odniesieniu do 

produktów leczniczych w UE i poza Unią; 

Or. en 
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Poprawka  491 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby jak 

najszybciej przedstawiła wniosek 

ustawodawczy w sprawie europejskiego 

systemu oceny technologii medycznych 

oraz aby dokonała oceny leków o wartości 

dodanej w porównaniu z najlepszymi 

dostępnymi rozwiązaniami 

alternatywnymi; wzywa również Komisję 

do harmonizacji kryteriów ustalania cen i 

refundacji, tak aby uwzględnić poziom 

innowacji oraz analizę kosztów i korzyści 

społeczno-gospodarczych, oraz do 

ustanowienia europejskiej klasyfikacji 

wartości dodanej leków; 

25. wzywa Komisję, aby jak 

najszybciej przedstawiła wniosek 

ustawodawczy w sprawie europejskiego 

systemu oceny technologii medycznych; 

Or. en 

 

Poprawka  492 

Eva Kaili 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby jak 

najszybciej przedstawiła wniosek 

ustawodawczy w sprawie europejskiego 

systemu oceny technologii medycznych 

oraz aby dokonała oceny leków o wartości 

dodanej w porównaniu z najlepszymi 

dostępnymi rozwiązaniami 

alternatywnymi; wzywa również Komisję 

do harmonizacji kryteriów ustalania cen i 

refundacji, tak aby uwzględnić poziom 

innowacji oraz analizę kosztów i korzyści 

społeczno-gospodarczych, oraz do 

ustanowienia europejskiej klasyfikacji 

wartości dodanej leków; 

25. wzywa Komisję, aby jak 

najszybciej przedstawiła wniosek 

ustawodawczy w sprawie europejskiego 

systemu oceny technologii medycznych; 
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Or. en 

 

Poprawka  493 

Mireille D'Ornano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby jak 

najszybciej przedstawiła wniosek 

ustawodawczy w sprawie europejskiego 

systemu oceny technologii medycznych 

oraz aby dokonała oceny leków o wartości 

dodanej w porównaniu z najlepszymi 

dostępnymi rozwiązaniami 

alternatywnymi; wzywa również Komisję 

do harmonizacji kryteriów ustalania cen i 

refundacji, tak aby uwzględnić poziom 

innowacji oraz analizę kosztów i korzyści 

społeczno-gospodarczych, oraz do 

ustanowienia europejskiej klasyfikacji 

wartości dodanej leków; 

25. wzywa Komisję, aby promowała 

uwzględnianie wartości dodanej leków w 

porównaniu z najlepszymi dostępnymi 

rozwiązaniami alternatywnymi; wzywa 

również Komisję do wspierania 

europejskiej klasyfikacji wartości dodanej 

leków; 

Or. fr 

 

Poprawka  494 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby jak 

najszybciej przedstawiła wniosek 

ustawodawczy w sprawie europejskiego 

systemu oceny technologii medycznych 

oraz aby dokonała oceny leków o wartości 

dodanej w porównaniu z najlepszymi 

dostępnymi rozwiązaniami 

alternatywnymi; wzywa również Komisję 

do harmonizacji kryteriów ustalania cen i 

refundacji, tak aby uwzględnić poziom 

25. wzywa Komisję, aby jak 

najszybciej przedstawiła wniosek 

ustawodawczy w sprawie europejskiego 

systemu oceny technologii medycznych 

oraz aby ułatwiła przeprowadzanie oceny 

w porównaniu z najlepszymi dostępnymi 

rozwiązaniami alternatywnymi; takie 

ustawodawstwo powinno zapewniać, aby 

wyniki ocen technologii medycznych 

dokonanych łącznie na szczeblu unijnym 
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innowacji oraz analizę kosztów i korzyści 

społeczno-gospodarczych, oraz do 

ustanowienia europejskiej klasyfikacji 

wartości dodanej leków; 

były wykorzystywane w krajowych 

procesach podejmowania decyzji; 

powinno ono odzwierciedlać różnice 

między produktami leczniczymi a innymi 

technologiami i zabiegami medycznymi; 

powinno przewidywać wspólną szybką 

ocenę względnej skuteczności w 

odniesieniu do produktów leczniczych i 

wzmacniać dialog na wczesnym etapie, a 

także uwzględniać mechanizmy 

koordynacji za pomocą niezależnego 

organu, który wspierałby współpracę 

między krajowymi organami ds. oceny 

technologii medycznych i jednocześnie 

zapewniał, aby organy krajowe (i 

regionalne) utrzymywały zdobytą wiedzę w 

zakresie oceny technologii medycznych; 

przydatne mogłoby być ustanowienie 
europejskiej klasyfikacji wartości dodanej 

leków; 

Or. en 

 

Poprawka  495 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby jak 

najszybciej przedstawiła wniosek 

ustawodawczy w sprawie europejskiego 

systemu oceny technologii medycznych 

oraz aby dokonała oceny leków o wartości 

dodanej w porównaniu z najlepszymi 

dostępnymi rozwiązaniami 

alternatywnymi; wzywa również Komisję 

do harmonizacji kryteriów ustalania cen i 

refundacji, tak aby uwzględnić poziom 
innowacji oraz analizę kosztów i korzyści 

społeczno-gospodarczych, oraz do 

ustanowienia europejskiej klasyfikacji 

wartości dodanej leków; 

25. wzywa Komisję, aby przedstawiła 

wniosek ustawodawczy w sprawie 

europejskiego systemu oceny technologii 

medycznych oraz aby dokonała oceny 

leków o wartości dodanej w porównaniu z 

najlepszymi dostępnymi rozwiązaniami 

alternatywnymi; w związku z tym wzywa 

Komisję, aby wspierała wczesny dialog z 

przedsiębiorstwami opracowującymi nowe 

technologie medyczne, wprowadziła 

obowiązkowe oceny względnej 

skuteczności na szczeblu europejskim jako 

pierwszy krok nowych leków, zadbała o 

dalsze wykorzystywanie na szczeblu 

krajowym wygenerowanych wspólnie 

informacji dotyczących oceny technologii 
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medycznych, zharmonizowała procedury i 

metody w celu uniknięcia podwójnej pracy 

oraz wyjaśniła kwestie finansowania i 

organizacji tego nowego systemu; wzywa 
również Komisję do uwzględnienia 

poziomu innowacji oraz do ustanowienia 

europejskiej klasyfikacji wartości dodanej 

leków; 

Or. de 

 

Poprawka  496 

Christofer Fjellner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby jak 

najszybciej przedstawiła wniosek 

ustawodawczy w sprawie europejskiego 

systemu oceny technologii medycznych 

oraz aby dokonała oceny leków o wartości 

dodanej w porównaniu z najlepszymi 

dostępnymi rozwiązaniami 

alternatywnymi; wzywa również Komisję 

do harmonizacji kryteriów ustalania cen i 

refundacji, tak aby uwzględnić poziom 

innowacji oraz analizę kosztów i korzyści 

społeczno-gospodarczych, oraz do 

ustanowienia europejskiej klasyfikacji 
wartości dodanej leków; 

25. wzywa Komisję, aby jak 

najszybciej przedstawiła wniosek 

ustawodawczy w sprawie europejskiego 

systemu oceny technologii medycznych 

oraz aby dokonała oceny leków o wartości 

dodanej w porównaniu z najlepszymi 

dostępnymi rozwiązaniami 

alternatywnymi; oraz ustanowiła 

europejską klasyfikację wartości dodanej 

leków; 

Or. en 

 

Poprawka  497 

Monica Macovei 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby jak 25. wzywa Komisję, aby jak 
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najszybciej przedstawiła wniosek 

ustawodawczy w sprawie europejskiego 

systemu oceny technologii medycznych 

oraz aby dokonała oceny leków o wartości 

dodanej w porównaniu z najlepszymi 

dostępnymi rozwiązaniami 

alternatywnymi; wzywa również Komisję 

do harmonizacji kryteriów ustalania cen i 

refundacji, tak aby uwzględnić poziom 

innowacji oraz analizę kosztów i korzyści 

społeczno-gospodarczych, oraz do 

ustanowienia europejskiej klasyfikacji 

wartości dodanej leków; 

najszybciej przedstawiła wniosek 

ustawodawczy w sprawie europejskiego 

systemu oceny technologii medycznych 

oraz aby dokonała oceny leków o wartości 

dodanej w porównaniu z najlepszymi 

dostępnymi rozwiązaniami 

alternatywnymi; wzywa również Komisję 

do harmonizacji w całej UE kryteriów 

ustalania cen i refundacji, tak aby 

uwzględnić poziom innowacji oraz analizę 

kosztów i korzyści społeczno-

gospodarczych, oraz do ustanowienia 

europejskiej klasyfikacji wartości dodanej 

leków; wzywa do uproszczenia kryteriów 

refundacji i przetwarzania kosztów 

leczenia za granicą; 

Or. en 

 

Poprawka  498 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby jak 

najszybciej przedstawiła wniosek 

ustawodawczy w sprawie europejskiego 

systemu oceny technologii medycznych 

oraz aby dokonała oceny leków o wartości 

dodanej w porównaniu z najlepszymi 

dostępnymi rozwiązaniami 

alternatywnymi; wzywa również Komisję 

do harmonizacji kryteriów ustalania cen i 

refundacji, tak aby uwzględnić poziom 

innowacji oraz analizę kosztów i korzyści 

społeczno-gospodarczych, oraz do 

ustanowienia europejskiej klasyfikacji 

wartości dodanej leków; 

25. wzywa Komisję, aby jak 

najszybciej rozważyła przedstawienie 

wniosku ustawodawczego w sprawie tych 

aspektów oceny technologii medycznych, 

które są istotne z punktu widzenia UE, a 

zwłaszcza oceny klinicznej, aby móc lepiej 

dokonywać oceny leków o wartości 

dodanej w porównaniu z najlepszymi 

dostępnymi rozwiązaniami 

alternatywnymi; wzywa również Komisję 

do pracy nad kryteriami ustalania cen i 

refundacji uwzględniającymi poziom 

innowacji oraz analizę kosztów i korzyści 

społeczno-gospodarczych dla wszystkich 

państw członkowskich, oraz do 

ustanowienia europejskiej klasyfikacji 

wartości dodanej leków; 

Or. en 



 

AM\1107398PL.docx 97/150 PE592.302v01-00 

 PL 

 

Poprawka  499 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby jak 

najszybciej przedstawiła wniosek 

ustawodawczy w sprawie europejskiego 

systemu oceny technologii medycznych 

oraz aby dokonała oceny leków o wartości 

dodanej w porównaniu z najlepszymi 

dostępnymi rozwiązaniami 

alternatywnymi; wzywa również Komisję 

do harmonizacji kryteriów ustalania cen i 

refundacji, tak aby uwzględnić poziom 

innowacji oraz analizę kosztów i korzyści 

społeczno-gospodarczych, oraz do 

ustanowienia europejskiej klasyfikacji 
wartości dodanej leków; 

25. wzywa Komisję, aby jak 

najszybciej przeprowadziła ocenę skutków 

europejskiego systemu oceny technologii 

medycznych oraz aby dokonała oceny 

leków o wartości dodanej w porównaniu z 

najlepszymi dostępnymi rozwiązaniami 

alternatywnymi; oraz ustanowiła 

europejską klasyfikację wartości dodanej 

leków; 

Or. en 

 

Poprawka  500 

Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby jak 

najszybciej przedstawiła wniosek 

ustawodawczy w sprawie europejskiego 

systemu oceny technologii medycznych 

oraz aby dokonała oceny leków o wartości 

dodanej w porównaniu z najlepszymi 

dostępnymi rozwiązaniami 

alternatywnymi; wzywa również Komisję 

do harmonizacji kryteriów ustalania cen i 

refundacji, tak aby uwzględnić poziom 

innowacji oraz analizę kosztów i korzyści 

społeczno-gospodarczych, oraz do 

25. z zadowoleniem przyjmuje 

publikację wieloletniego planu prac na 

lata 2016–2020 dotyczącego oceny 

technologii medycznych i uznaje wartość 

dodaną europejskiej współpracy w 

zakresie oceny technologii medycznych; 
wzywa Komisję, aby jak szybciej 

przedstawiła wniosek ustawodawczy w 

sprawie wprowadzenia powyższego 

systemu, który powinien być 

rozbudowywany w ścisłej współpracy z 

Europejską Agencją Leków; 
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ustanowienia europejskiej klasyfikacji 

wartości dodanej leków; 

Or. fr 

 

Poprawka  501 

Krzysztof Hetman 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby jak 

najszybciej przedstawiła wniosek 

ustawodawczy w sprawie europejskiego 

systemu oceny technologii medycznych 

oraz aby dokonała oceny leków o wartości 

dodanej w porównaniu z najlepszymi 

dostępnymi rozwiązaniami 

alternatywnymi; wzywa również Komisję 

do harmonizacji kryteriów ustalania cen i 

refundacji, tak aby uwzględnić poziom 

innowacji oraz analizę kosztów i korzyści 

społeczno-gospodarczych, oraz do 

ustanowienia europejskiej klasyfikacji 

wartości dodanej leków; 

25. wzywa Komisję, aby jak 

najszybciej przedstawiła wniosek 

ustawodawczy w sprawie europejskiego 

systemu oceny technologii medycznych 

oraz aby dokonała oceny leków o wartości 

dodanej w porównaniu z najlepszymi 

dostępnymi rozwiązaniami 

alternatywnymi; wzywa również Komisję 

do harmonizacji procedury ustalania cen i 

kryteriów refundacji, tak aby uwzględnić 

poziom innowacji oraz analizę kosztów i 

korzyści społeczno-gospodarczych, oraz do 

ustanowienia europejskiej klasyfikacji 

wartości dodanej leków; 

Or. en 

 

Poprawka  502 

Biljana Borzan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby jak 

najszybciej przedstawiła wniosek 

ustawodawczy w sprawie europejskiego 

systemu oceny technologii medycznych 

oraz aby dokonała oceny leków o wartości 

dodanej w porównaniu z najlepszymi 

dostępnymi rozwiązaniami 

25. wzywa Komisję, aby jak 

najszybciej przedstawiła wniosek 

ustawodawczy w sprawie europejskiego 

systemu oceny technologii medycznych 

oraz aby dokonała oceny leków o wartości 

dodanej w porównaniu z najlepszymi 

dostępnymi rozwiązaniami 
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alternatywnymi; wzywa również Komisję 

do harmonizacji kryteriów ustalania cen i 

refundacji, tak aby uwzględnić poziom 

innowacji oraz analizę kosztów i korzyści 

społeczno-gospodarczych, oraz do 

ustanowienia europejskiej klasyfikacji 

wartości dodanej leków; 

alternatywnymi; wzywa również Komisję 

do harmonizacji kryteriów oceny 

technologii medycznych, tak aby 

uwzględnić poziom innowacji, wartość 

dodaną dla pacjentów oraz analizę 

kosztów i korzyści społeczno-

gospodarczych, oraz do ustanowienia 

europejskiej klasyfikacji wartości dodanej 

leków; 

Or. en 

 

Poprawka  503 

Kateřina Konečná 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do identyfikacji lub 

opracowania ram, struktur i metodologii 

na rzecz rzeczywistego włączenia danych 

pochodzących od pacjentów do wszystkich 

etapów cyklu badań i rozwoju związanego 

z produktami leczniczymi, od dialogu na 

wczesnym etapie po zatwierdzenie przez 

organ regulacyjny, ocenę technologii 

medycznych, powiązane oceny 

skuteczności oraz podejmowanie decyzji 

dotyczących ustalania cen i refundacji, 

przy udziale pacjentów i organizacji ich 

reprezentujących; 

Or. en 

 

Poprawka  504 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do identyfikacji i 

opracowania ram, struktur i metodologii 

na rzecz rzeczywistego włączenia danych 

pochodzących od pacjentów do wszystkich 

etapów cyklu badań i rozwoju związanego 

z produktami leczniczymi, od dialogu na 

wczesnym etapie po zatwierdzenie przez 

organ regulacyjny, ocenę technologii 

medycznych, powiązane oceny 

skuteczności oraz podejmowanie decyzji 

dotyczących ustalania cen i refundacji, 

przy udziale pacjentów i organizacji ich 

reprezentujących; 

Or. en 

 

Poprawka  505 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. wzywa Komisję do 

przeanalizowania kryteriów 

gospodarczych, społecznych i etycznych 

stosowanych przez niektóre agencje oceny 

technologii medycznych państw 

członkowskich i do ustanowienia 

wspólnych zasad lub wytycznych 

dotyczących ich użyteczności w procesie 

ustalania ceny i refundacji, ponieważ 

określenie jakości innowacji jest istotne z 

punktu widzenia ustalenia jej wartości 

finansowej, lecz nie wystarcza do 

zagwarantowania odpowiedniej relacji 

kosztów do skuteczności; 

Or. es 
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Poprawka  506 

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

Mussolini 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. wzywa Europejską Agencję Leków 

do oceny leków o wartości dodanej w 

porównaniu z najlepszymi dostępnymi 

alternatywami; wzywa również Komisję do 

harmonizacji kryteriów ustalania cen i 

refundacji, tak aby uwzględnić poziom 

innowacji oraz analizę kosztów i korzyści 

społeczno-gospodarczych, oraz do 

ustanowienia europejskiej klasyfikacji 

wartości dodanej leków; 

Or. en 

 

Poprawka  507 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. wzywa Komisję do ustanowienia 

stałego, pojedynczego mechanizmu oceny 

skuteczności względnej nowych 

produktów leczniczych na szczeblu 

unijnym na podstawie zharmonizowanych 

wymogów dotyczących danych, tak aby 

poprawić dostęp pacjentów do nowych 

metod leczenia i unikać powielania 

działań w zakresie oceny leków; 

Or. en 

 

Poprawka  508 

Sirpa Pietikäinen 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. wzywa Komisję do ustanowienia 

stałego, pojedynczego mechanizmu oceny 

skuteczności względnej nowych 

produktów leczniczych na szczeblu 

unijnym na podstawie zharmonizowanych 

wymogów dotyczących danych, tak aby 

poprawić dostęp pacjentów do nowych 

metod leczenia i unikać powielania 

działań w zakresie oceny leków; 

Or. en 

 

Poprawka  509 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do promowania znaczących 

inwestycji w badania naukowe 

finansowanych ze środków publicznych w 

oparciu o potrzeby medyczne, a także do 

wprowadzenia warunkowego finansowania 

opartego na przystępnych cenach 

końcowych i niewyłącznej licencji; 

26. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do promowania znaczących 

inwestycji w badania naukowe 

finansowanych ze środków publicznych w 

oparciu o potrzeby medyczne, a także do 

wprowadzenia warunkowego finansowania 

opartego na przystępnych cenach 

końcowych i niewyłącznej licencji; 

jednocześnie ponieważ drastyczne 

dostosowania gospodarcze narzucone 

przez UE nie pozwalają, aby wszystkie 

państwa członkowskie wyeliminowały 

stwierdzone niedoskonałości swoich 

systemów opieki zdrowotnej, uważa, że 

Unia powinna podjąć niezwłoczne 

działania, aby wyeliminować te 

niedoskonałości; 

Or. el 
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Poprawka  510 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do promowania znaczących 

inwestycji w badania naukowe 

finansowanych ze środków publicznych w 

oparciu o potrzeby medyczne, a także do 

wprowadzenia warunkowego 

finansowania opartego na przystępnych 

cenach końcowych i niewyłącznej licencji; 

26. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do promowania znaczących 

inwestycji w badania naukowe 

finansowanych ze środków publicznych w 

oparciu o potrzeby medyczne; 

Or. fr 

 

Poprawka  511 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do promowania znaczących 

inwestycji w badania naukowe 

finansowanych ze środków publicznych w 

oparciu o potrzeby medyczne, a także do 

wprowadzenia warunkowego finansowania 

opartego na przystępnych cenach 

końcowych i niewyłącznej licencji; 

26. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do promowania znaczących 

inwestycji w badania naukowe 

finansowanych ze środków publicznych w 

oparciu o potrzeby medyczne, a także do 

wprowadzenia warunkowego finansowania 

opartego na przystępnych cenach 

końcowych, niewyłącznej licencji oraz 

dostępności rezultatów badań 

biomedycznych w formie odpowiednich i 

dostępnych leków; 

Or. it 

 

Poprawka  512 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do promowania znaczących 

inwestycji w badania naukowe 

finansowanych ze środków publicznych w 

oparciu o potrzeby medyczne, a także do 

wprowadzenia warunkowego finansowania 

opartego na przystępnych cenach 

końcowych i niewyłącznej licencji; 

26. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do promowania znaczących 

inwestycji w badania naukowe 

finansowanych ze środków publicznych w 

oparciu o niezaspokojone potrzeby 

medyczne, a także do wprowadzenia 

warunkowego finansowania opartego na 

przystępnych cenach końcowych i 

niewyłącznej licencji; 

Or. en 

 

Poprawka  513 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do promowania znaczących 

inwestycji w badania naukowe 

finansowanych ze środków publicznych w 

oparciu o potrzeby medyczne, a także do 

wprowadzenia warunkowego 

finansowania opartego na przystępnych 

cenach końcowych i niewyłącznej licencji; 

26. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do promowania znaczących 

inwestycji w badania naukowe 

finansowanych ze środków publicznych w 

oparciu o potrzeby medyczne; ponadto 

zachęca państwa członkowskie do 

zapewnienia, aby ich ramy ustalania cen i 

refundacji ukierunkowywały prywatne 

inwestycje w stronę innowacji, które 

zgodnie z ich oczekiwaniami mogą 

przynieść pożądane korzyści i wyniki dla 

pacjentów; 

Or. en 

 

Poprawka  514 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 26a. wzywa państwa członkowskie do 

zapewnienia, aby ich systemy ustalania 

cen i refundacji oraz polityki 

farmaceutyczne skutecznie 

odzwierciedlały długoterminową wizję 

polityczną, przez co stwarzałyby bardziej 

przewidywalne środowisko operacyjne dla 

wszystkich podmiotów systemu opieki 

zdrowotnej, w tym przedsiębiorstw 

farmaceutycznych, w sposób w 

ostateczności ułatwiający pacjentom 

dostęp do leków przez cały okres cyklu 

życia molekuł i zachęcający do innowacji; 

Or. en 

 

Poprawka  515 

Eva Kaili 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 26a. wzywa Europejską Agencję Leków 

do oceny leków o wartości dodanej w 

porównaniu z najlepszymi dostępnymi 

alternatywami; wzywa również Komisję 

Europejską do harmonizacji kryteriów 

ustalania cen i refundacji, tak aby 

uwzględnić poziom innowacji oraz analizę 

kosztów i korzyści społeczno-

gospodarczych, oraz do ustanowienia 

europejskiej klasyfikacji wartości dodanej 

leków; 

Or. en 

 

Poprawka  516 

Annie Schreijer-Pierik 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 26a. wzywa Komisję do przedsięwzięcia 

środków ukierunkowanych na 

opracowanie leków na potrzeby geriatrii 

prewencyjnej i terapeutycznej oraz 

udostępnienie innowacyjnych leków 

pacjentom cierpiącym na międzybłoniaka 

opłucnej i stwardnienie zanikowe boczne 

(ALS); 

Or. nl 

 

Poprawka  517 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. wzywa Radę, aby zacieśniła 

współpracę między państwami 

członkowskimi w odniesieniu do procedur 

ustalania cen w celu wymiany informacji 

na temat cen, refundacji, umów 

negocjacyjnych i dobrych praktyk oraz 

aby unikała niepotrzebnych wymogów 

administracyjnych i opóźnień; 

27. wzywa Radę, aby zacieśniła 

współpracę między państwami 

członkowskimi w odniesieniu do procedur 

ustalania cen; podkreśla, że dla 

Europejskiej Agencji Leków korzystne 

byłoby propagowanie oceny „uzyskanej 

wartości terapeutycznej” leku na 

podstawie kilku poziomów zadowolenia, a 

także promocja wskaźnika „poprawy 

wartości terapeutycznej”, który służy 

porównaniu z dostępnymi wcześniej 

formami leczenia, co stosuje już Wysoki 

Urząd ds. Zdrowia we Francji; 

Or. fr 

 

Poprawka  518 

Alberto Cirio 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 
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Projekt rezolucji Poprawka 

27. wzywa Radę, aby zacieśniła 

współpracę między państwami 

członkowskimi w odniesieniu do procedur 

ustalania cen w celu wymiany informacji 

na temat cen, refundacji, umów 

negocjacyjnych i dobrych praktyk oraz 

aby unikała niepotrzebnych wymogów 

administracyjnych i opóźnień; 

27. wzywa Radę, aby wspierała 

wymianę dobrych praktyk między 

państwami członkowskimi w tych 

kwestiach, w których współpraca może 

prowadzić do rozszerzenia i przyspieszenia 

dostępu pacjentów do produktów 

leczniczych, przy utrzymaniu koniecznych 

zachęt do innowacji;  

Or. en 

 

Poprawka  519 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. wzywa Radę, aby zacieśniła 

współpracę między państwami 

członkowskimi w odniesieniu do procedur 

ustalania cen w celu wymiany informacji 

na temat cen, refundacji, umów 

negocjacyjnych i dobrych praktyk oraz aby 

unikała niepotrzebnych wymogów 

administracyjnych i opóźnień; 

27. wzywa Radę i Komisję, aby 

promowały zacieśnienie współpracy 
między państwami członkowskimi w 

odniesieniu do procedur ustalania cen w 

celu wymiany informacji na temat cen, 

refundacji, umów negocjacyjnych i 

dobrych praktyk oraz aby unikała 

niepotrzebnych wymogów 

administracyjnych i opóźnień; 

Or. en 

 

Poprawka  520 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. wzywa Radę, aby zacieśniła 

współpracę między państwami 

członkowskimi w odniesieniu do procedur 

27. wzywa Radę, aby zacieśniła 

współpracę między państwami 

członkowskimi w odniesieniu do procedur 
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ustalania cen w celu wymiany informacji 

na temat cen, refundacji, umów 

negocjacyjnych i dobrych praktyk oraz aby 

unikała niepotrzebnych wymogów 

administracyjnych i opóźnień; 

ustalania cen w celu wymiany informacji 

na temat cen, refundacji i dobrych praktyk 

oraz aby unikała niepotrzebnych 

wymogów administracyjnych i opóźnień; 

Or. en 

 

Poprawka  521 

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

Jäätteenmäki, Marian Harkin, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. wzywa Radę, aby zacieśniła 

współpracę między państwami 

członkowskimi w odniesieniu do procedur 

ustalania cen w celu wymiany informacji 

na temat cen, refundacji, umów 

negocjacyjnych i dobrych praktyk oraz aby 

unikała niepotrzebnych wymogów 

administracyjnych i opóźnień; 

27. wzywa Radę, aby zacieśniła 

współpracę między państwami 

członkowskimi w odniesieniu do procedur 

ustalania cen w celu wymiany informacji 

na temat cen, refundacji, umów 

negocjacyjnych i dobrych praktyk oraz aby 

unikała niepotrzebnych wymogów 

administracyjnych i opóźnień, zapewniając 

pacjentom szybszy dostęp do 

innowacyjnych produktów leczniczych; 

Or. en 

 

Poprawka  522 

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

Mussolini 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. wzywa Radę, aby zacieśniła 

współpracę między państwami 

członkowskimi w odniesieniu do procedur 

ustalania cen w celu wymiany informacji 

na temat cen, refundacji, umów 

negocjacyjnych i dobrych praktyk oraz aby 

27. wzywa Radę, aby zacieśniła 

współpracę między państwami 

członkowskimi w odniesieniu do procedur 

ustalania cen w celu wymiany informacji 

na temat cen, refundacji, umów 

negocjacyjnych i dobrych praktyk oraz aby 
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unikała niepotrzebnych wymogów 

administracyjnych i opóźnień; 

unikała niepotrzebnych wymogów 

administracyjnych i opóźnień, także z 

wykorzystaniem prac w ramach projektu 

EURIPID oraz istniejącej współpracy 

dwu- i wielostronnej; 

Or. en 

 

Poprawka  523 

Eva Kaili 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. wzywa Radę, aby zacieśniła 

współpracę między państwami 

członkowskimi w odniesieniu do procedur 

ustalania cen w celu wymiany informacji 

na temat cen, refundacji, umów 

negocjacyjnych i dobrych praktyk oraz aby 

unikała niepotrzebnych wymogów 

administracyjnych i opóźnień; 

27. wzywa Radę, aby zacieśniła 

współpracę między państwami 

członkowskimi w odniesieniu do procedur 

ustalania cen w celu wymiany informacji 

na temat cen, refundacji, umów 

negocjacyjnych i dobrych praktyk oraz aby 

unikała niepotrzebnych wymogów 

administracyjnych i opóźnień, także z 

wykorzystaniem prac w ramach projektu 

EURIPID oraz istniejącej współpracy 

dwu- i wielostronnej; 

Or. en 

 

Poprawka  524 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. wzywa Radę, aby zacieśniła 

współpracę między państwami 

członkowskimi w odniesieniu do procedur 

ustalania cen w celu wymiany informacji 

na temat cen, refundacji, umów 

negocjacyjnych i dobrych praktyk oraz aby 

unikała niepotrzebnych wymogów 

27. wzywa Radę, aby zacieśniła 

współpracę między państwami 

członkowskimi w odniesieniu do procedur 

ustalania cen w celu wymiany informacji 

na temat cen, refundacji, umów 

negocjacyjnych i dobrych praktyk oraz aby 

unikała niepotrzebnych wymogów 
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administracyjnych i opóźnień; administracyjnych i opóźnień; wzywa 

również do korzystania w większym 

stopniu z wzajemnego uznawania 

zezwoleń; 

Or. es 

 

Poprawka  525 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. wzywa Radę, aby zacieśniła 

współpracę między państwami 

członkowskimi w odniesieniu do procedur 

ustalania cen w celu wymiany informacji 

na temat cen, refundacji, umów 

negocjacyjnych i dobrych praktyk oraz aby 

unikała niepotrzebnych wymogów 

administracyjnych i opóźnień; 

27. wzywa Radę, aby poprawiła 

komunikację między państwami 

członkowskimi w odniesieniu do procedur 

ustalania cen w celu wymiany informacji 

na temat cen, refundacji, umów 

negocjacyjnych i dobrych praktyk oraz aby 

unikała niepotrzebnych wymogów 

administracyjnych i opóźnień; 

Or. de 

 

Poprawka  526 

Monica Macovei 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. wzywa Radę, aby zacieśniła 

współpracę między państwami 

członkowskimi w odniesieniu do procedur 

ustalania cen w celu wymiany informacji 

na temat cen, refundacji, umów 

negocjacyjnych i dobrych praktyk oraz aby 

unikała niepotrzebnych wymogów 

administracyjnych i opóźnień; 

27. wzywa Radę, aby zacieśniła 

współpracę i dialog między państwami 

członkowskimi w odniesieniu do procedur 

ustalania cen w celu wymiany informacji 

na temat cen, refundacji, umów 

negocjacyjnych i dobrych praktyk oraz aby 

unikała niepotrzebnych wymogów 

administracyjnych i opóźnień; 

Or. en 
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Poprawka  527 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 27a. zachęca państwa członkowskie do 

zbadania możliwych strategii dobrowolnej 

współpracy nad ocenami skuteczności 

względnej produktów leczniczych, 

wspólnymi narzędziami prognozowania 

pozwalającymi na lepsze planowanie 

budżetu i środkami umożliwiającymi 

wspólne negocjacje cenowe w ramach 

koalicji państw członkowskich, które 

wyraziły zainteresowanie; 

Or. en 

 

Poprawka  528 

Christel Schaldemose 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 27a. wzywa Komisję do rozważenia 

modelu, w którym cena maksymalna 

produktu leczniczego zostaje ustalona po 

zatwierdzeniu dla rynku UE przez EMA 

zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE i 

rozporządzeniem 2004/76/WE; cena 

maksymalna powinna być oparta na 

kosztach badań, rozwoju i produkcji, z 

uwzględnieniem uczciwej marży zysku; 

Or. en 

 

Poprawka  529 

Margrete Auken, Michèle Rivasi 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 27 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 27a. wzywa Europejski Urząd 

Patentowy (EPO) i państwa członkowskie, 

by przyznawały patenty tym produktom 

medycznym, które ściśle spełniają wymogi 

zdolności patentowej, czyli wymóg 

nowości, poziomu wynalazczego i 

zastosowania w przemyśle; samo odkrycie 

nowej formy znanej substancji, które nie 

wiąże się z poprawą skuteczności, nie 

powinno podlegać opatentowaniu;  

Or. en 

 

Poprawka  530 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 27b. zachęca państwa członkowskie, 

aby rozważyły organizowanie podczas 

każdej prezydencji UE nieformalnego 

posiedzenia odpowiednich przedstawicieli 

wysokiego szczebla zajmujących się w 

państwach członkowskich polityką 

farmaceutyczną (np. krajowych 

dyrektorów ds. polityki farmaceutycznej), 

zachęcając do refleksji i dyskusji 

strategicznych dotyczących obecnych i 

przyszłych zmian w systemie 

farmaceutycznym UE i jej państw 

członkowskich; zauważa, że rozmowy 

takie można by wykorzystać w razie 

potrzeby w celu wniesienia wkładu w 

dalsze rozważania na odpowiednich 

forach unijnych, a zwłaszcza te 

prowadzone w ramach Grupy Roboczej 

ds. Produktów Farmaceutycznych i 

Wyrobów Medycznych; 
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Or. en 

 

Poprawka  531 

Damiano Zoffoli 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. wzywa Radę, aby promowała 

racjonalne stosowanie leków w całej UE; 

28. wzywa Radę, aby promowała 

bardziej racjonalne stosowanie leków w 

całej UE, aby promowała kampanie i 

programy edukacyjne mające na celu 

uwrażliwienie obywateli na kwestię 

odpowiedzialnego stosowania leków i 

odzysku dobrych leków przed upływem 

terminu przydatności, jako że stanowią 

one cenne dobro dla osób potrzebujących, 

a także rażący przykład marnotrawstwa i 

znacznej straty ekonomicznej dla 

narodowych systemów opieki zdrowotnej, 

nie wspominając o negatywnych 

konsekwencjach ich utylizacji dla 

środowiska; 

Or. it 

 

Poprawka  532 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. wzywa Radę, aby promowała 

racjonalne stosowanie leków w całej UE; 

28. wzywa Radę, aby promowała 

racjonalne stosowanie leków w całej UE, a 

zwłaszcza aby ograniczyła marnowanie 

leków spowodowane ich nadużywaniem 

lub receptami nieodpowiadającymi 

chorobom; pozwoliłoby to na 

zaoszczędzenie kilku milionów euro, które 

można wykorzystać w lepszy sposób; 
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Or. fr 

 

Poprawka  533 

Nessa Childers 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. wzywa Radę, aby promowała 

racjonalne stosowanie leków w całej UE; 

28. wzywa Radę, aby promowała 

racjonalne stosowanie leków w całej UE, w 

tym lepsze wykorzystywanie 

specjalistycznej wiedzy farmaceutów w 

zamówieniach i doradztwie skierowanym 

do pacjentów; 

Or. en 

 

Poprawka  534 

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

Jäätteenmäki, Marian Harkin, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. wzywa Radę, aby promowała 

racjonalne stosowanie leków w całej UE; 

28. wzywa Radę, aby promowała 

racjonalne stosowanie leków w całej UE, 

np. unikanie nadmiernego spożywania 

leków, zwłaszcza antybiotyków; 

Or. en 

 

Poprawka  535 

Biljana Borzan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 
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Projekt rezolucji Poprawka 

28. wzywa Radę, aby promowała 

racjonalne stosowanie leków w całej UE; 

28. wzywa Radę, aby promowała 

racjonalne stosowanie leków, w 

szczególności środków 

przeciwdrobnoustrojowych, w całej UE; 

Or. en 

 

Poprawka  536 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 28a. podkreśla, że oporność na 

antybiotyki stała się poważnym 

problemem, który wymaga rozwiązania w 

trybie pilnym; wzywa w związku z tym 

Komisję i państwa członkowskie do 

usunięcia najważniejszych problemów 

naukowych, regulacyjnych i 

ekonomicznych, które stoją na 

przeszkodzie opracowaniu środków 

przeciwdrobnoustrojowych, zwłaszcza 

przez stworzenie zachęt do inwestycji w 

badania i rozwój bądź nowych modeli 

finansowania i dostosowanie ich do 

najpilniejszych potrzeb istniejących w 

publicznej służbie zdrowia przy 

jednoczesnym zachowaniu stabilności 

publicznych systemów opieki zdrowotnej 

w celu poprawy dostępu do odpowiednich 

środków przeciwdrobnoustrojowych i 

zapewnienia go również w przyszłości; 

Or. de 

 

Poprawka  537 

Margrete Auken 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 28a. wzywa państwa członkowskie, aby 

jeśli sektor prywatny nie zapewnia 

odpowiedniej dostępności lub 

przystępności cenowej produktów 

leczniczych uwzględnionych w wykazie 

leków podstawowych WHO, 

współpracowały w celu powołania 

krajowych zakładów produkcji leków, 

które z kolei powinny być wytwarzane i 

sprzedawane w UE po cenach 

nieprzekraczających kosztu produkcji; 

Or. en 

 

Poprawka  538 

Yana Toom, Ilhan Kyuchyuk, Marian Harkin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 28a. wzywa państwa członkowskie do 

tego, aby zapewniły dostępność aptek, w 

tym ich odpowiednie zagęszczenie 

zarówno na obszarach miejskich, jak i 

wiejskich, właściwą liczbę 

wykwalifikowanych pracowników, 

stosowne godziny otwarcia, porady 

jakościowe i usługi doradcze; 

Or. en 

 

Poprawka  539 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 28a. wzywa Komisję, Radę i państwa 

członkowskie do uruchomienia środków 

na finansowanie badań i rozwoju przez 

uniezależniające modele innowacji w celu 

walki z opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe i związanymi z 

nią wyzwaniami; 

Or. en 

 

Poprawka  540 

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

Harkin, Lieve Wierinck, Yana Toom 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 28a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do zapewnienia pełnego 

wdrożenia ustawodawstwa w zakresie 

nadzoru nad bezpieczeństwem 

farmakoterapii; 

Or. en 

 

Poprawka  541 

Yana Toom, Ilhan Kyuchyuk, Marian Harkin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 28b. wzywa państwa członkowskie do 

zapewnienia, aby w celu ochrony zdrowia 

i życia oraz w interesie ochrony 

konsumentów sprzedawcy detaliczni 

dołączali do leków ulotki informacyjne 

sporządzone w powszechnie używanych 

językach w danym państwie członkowskim 
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i stanowiące uzupełnienie ulotek w języku 

urzędowym lub językach urzędowych 

danego państwa; 

Or. en 

 

Poprawka  542 

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

Kadenbach 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. wzywa Komisję i Radę do 

rozważenia nowych środków kontroli cen, 

takich jak obserwacja horyzontalna i 

koordynacja łączonych zamówień; 

29. wzywa Komisję i Radę do 

opracowania ram zapewniających 

„sprawiedliwy dostęp”, w sposób 

maksymalizujący dostęp pacjentów i 

korzyści płynące dla społeczeństwa, przy 

unikaniu niedopuszczalnych skutków dla 

budżetów systemów opieki zdrowotnej; 

działania te powinny obejmować 

rozważenie różnych środków takich jak 

prognozy, dialog na wczesnym etapie, 

innowacyjne modele ustalania cen, 

mechanizmy systematycznego 

gromadzenia danych rzeczywistych i 

koordynacja łączonych zamówień; 

Or. en 

 

Poprawka  543 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. wzywa Komisję i Radę do 

rozważenia nowych środków kontroli cen, 

takich jak obserwacja horyzontalna i 

koordynacja łączonych zamówień; 

29. wzywa Komisję i Radę do 

rozważenia nowych inicjatyw na rzecz 

przewidywalności postępów na rynku 

farmaceutycznym i cen, takich jak 

obserwacja horyzontalna i dobrowolna 
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współpraca przy negocjacjach cenowych i 
łączonych zamówieniach, jak w przypadku 

inicjatywy krajów Beneluksu i Austrii; 

Or. de 

 

Poprawka  544 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. wzywa Komisję i Radę do 

rozważenia nowych środków kontroli cen, 

takich jak obserwacja horyzontalna i 

koordynacja łączonych zamówień; 

29. wzywa Komisję i Radę do 

rozważenia nowych środków 

przeciwdziałających niepewności 

związanej z oczekiwanymi skutkami dla 

budżetu i zapewniającymi dostępność 

produktów na rynkach, takich jak 

prognozy i koordynacja łączonych 

zamówień; 

Or. en 

 

Poprawka  545 

Carlos Zorrinho 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. wzywa Komisję i Radę do 

rozważenia nowych środków kontroli cen, 

takich jak obserwacja horyzontalna i 

koordynacja łączonych zamówień; 

29. wzywa Komisję i Radę do 

rozważenia nowych środków kontroli cen, 

takich jak obserwacja horyzontalna i 

rozwój wydatków publicznych na opiekę 

zdrowotną; 

Or. en 

 

Poprawka  546 

Christofer Fjellner 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. wzywa Komisję i Radę do 

rozważenia nowych środków kontroli cen, 

takich jak obserwacja horyzontalna i 

koordynacja łączonych zamówień; 

29. wzywa Komisję i Radę do 

rozważenia nowych środków kontroli 

wydatków publicznych na opiekę 

zdrowotną, takich jak obserwacja 

horyzontalna i koordynacja łączonych 

zamówień; 

Or. en 

 

Poprawka  547 

Krzysztof Hetman 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. wzywa Komisję i Radę do 

rozważenia nowych środków kontroli cen, 

takich jak obserwacja horyzontalna i 

koordynacja łączonych zamówień; 

29. wzywa Komisję i Radę do 

rozważenia w uzasadnionych przypadkach 

nowych środków kontroli cen, takich jak 

obserwacja horyzontalna i koordynacja 

łączonych zamówień; 

Or. en 

 

Poprawka  548 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. wzywa Komisję i Radę do 

rozważenia nowych środków kontroli cen, 

takich jak obserwacja horyzontalna i 

koordynacja łączonych zamówień; 

29. wzywa Komisję i Radę do 

rozważenia nowych, udoskonalonych 

środków kontroli cen, takich jak 

obserwacja horyzontalna i koordynacja 

łączonych zamówień; 
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Or. el 

 

Poprawka  549 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. wzywa Komisję i Radę do 

rozważenia nowych środków kontroli cen, 

takich jak obserwacja horyzontalna i 

koordynacja łączonych zamówień; 

29. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do rozważenia nowych 

środków kontroli cen, takich jak 

obserwacja horyzontalna i ułatwianie 

łączonych zamówień; 

Or. en 

 

Poprawka  550 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 29a. wzywa Komisję do określenia we 

współpracy ze wszystkimi istotnymi 

stronami zaangażowanymi, jak kryterium 

oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, 

opisane w dyrektywie o zamówieniach 

publicznych, które nie zakłada jedynie 

kryterium niskich kosztów, może mieć 

zastosowanie w stosunku do przetargów 

na produkty lecznicze w szpitalach na 

szczeblu krajowym, tak aby umożliwić 

stabilną i odpowiedzialną podaż leków; 

zachęca państwa członkowskie do jak 

najlepszej transpozycji kryterium oferty 

najkorzystniejszej ekonomicznie w 

odniesieniu do produktów leczniczych w 

swoim ustawodawstwie krajowym; 

Or. en 
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Poprawka  551 

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

Ulrike Müller, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 29a. wzywa państwa członkowskie do 

nawiązania dialogu ze wszystkimi 

istotnymi stronami zaangażowanymi 

takimi jak organizacje zrzeszające 

pacjentów, agencje płatnicze, pracownicy 

służby zdrowia i branża farmaceutyczna w 

celu ustanowienia krótko-, średnio- i 

długoterminowych holistycznych strategii 

dostępu do leków, zapewniających 

stabilność systemów opieki zdrowotnej i 

konkurencyjność w branży 

farmaceutycznej, prowadzących do 

przyspieszania dostępu po stronie 

pacjentów i przystępności cenowej; 

Or. en 

 

Poprawka  552 

Françoise Grossetête 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 29a. wzywa Komisję do podjęcia 

nowego merytorycznego dialogu 

europejskiego na wysokim szczeblu 

dotyczącego sektora farmaceutycznego i 

włączenie do niego przedstawicieli 

Komisji, Parlamentu Europejskiego i 

państw członkowskich, a także wszystkich 

najważniejszych podmiotów z zakresu 

ochrony zdrowia: płatników, pacjentów, 

przedstawicieli środowisk akademickich, 

naukowych oraz przemysłowych, w tym 
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MŚP; 

Or. fr 

 

Poprawka  553 

Monica Macovei 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

30. wzywa Komisję i Radę do 

określenia jasnych zasad dotyczących 

niezgodności, konfliktu interesów i 

przejrzystości w instytucjach UE oraz w 

odniesieniu do ekspertów zaangażowanych 

w kwestie związane z lekami; 

30. wzywa Komisję i Radę do 

określenia jasnych zasad dotyczących 

niezgodności, konfliktu interesów i 

przejrzystości w instytucjach UE oraz w 

odniesieniu do ekspertów zaangażowanych 

w kwestie związane z lekami; apeluje do 

ekspertów zaangażowanych w proces 

wydawania pozwoleń o upublicznienie 

swojego życiorysu i podpisanie 

oświadczenia o braku konfliktu interesów; 

Or. en 

 

Poprawka  554 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 30a. zwraca się do państw 

członkowskich, aby pod nadzorem Komisji 

w należyty sposób wdrażały przepisy 

dotyczące przejrzystości badań klinicznych 

oraz aby przeanalizowały kwestię 

otwartego dostępu do nich po udzieleniu 

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, a 

także aby promowały publikowanie 

wszystkich wyników badań klinicznych, 

łącznie z danymi negatywnymi, w celu 

pobudzania badań naukowych i rozwoju 

gospodarczego; 
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Or. es 

 

Poprawka  555 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 30a. wzywa Komisję i krajowe organy 

do spraw przeciwdziałania praktykom 

monopolistycznym do monitorowania 

nielegalnych praktyk w celu ochrony 

konsumentów przed sztucznie zawyżanymi 

cenami leków; 

Or. it 

 

Poprawka  556 

György Hölvényi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. wzywa Komisję do 

zaproponowania nowej dyrektywy w 

sprawie przejrzystości procedur ustalania 

cen i systemów refundacji, przy 

uwzględnieniu wyzwań rynkowych; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  557 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 
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Projekt rezolucji Poprawka 

31. wzywa Komisję do 

zaproponowania nowej dyrektywy w 

sprawie przejrzystości procedur ustalania 

cen i systemów refundacji, przy 

uwzględnieniu wyzwań rynkowych; 

31. wzywa Komisję do 

zaproponowania nowej dyrektywy w 

sprawie przejrzystości dotyczącej środków 

regulujących ustalanie cen na produkty 

lecznicze przeznaczone do użytku przez 

człowieka oraz włączenia ich w zakres 

krajowego systemu ubezpieczeń 

zdrowotnych w celu zapewnienia pełnej 

przejrzystości i skutecznej kontroli 

wszystkich procedur służących ustalaniu 

cen i refundacji produktów leczniczych w 

państwach członkowskich UE; 

Or. it 

 

Poprawka  558 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. wzywa Komisję do 

zaproponowania nowej dyrektywy w 

sprawie przejrzystości procedur ustalania 

cen i systemów refundacji, przy 

uwzględnieniu wyzwań rynkowych; 

31. wzywa Komisję do dokonania 

przeglądu obecnej dyrektywy 

89/105/EWG, a zwłaszcza do 

wprowadzenia solidniejszych środków 

wykonawczych zapewniających, aby 

państwa członkowskie przestrzegały 

ustalonego terminu 180 dni na ustalenie 

ceny nowych leków zatwierdzonych przez 

EMA (art. 6); 

Or. en 

 

Poprawka  559 

Eva Kaili 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 



 

PE592.302v01-00 126/150 AM\1107398PL.docx 

PL 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. wzywa Komisję do 

zaproponowania nowej dyrektywy w 

sprawie przejrzystości procedur ustalania 

cen i systemów refundacji, przy 

uwzględnieniu wyzwań rynkowych; 

31. wzywa Komisję do dokonania 

przeglądu obecnej dyrektywy 

89/105/EWG, a zwłaszcza do 

wprowadzenia solidniejszych środków 

wykonawczych zapewniających, aby 

państwa członkowskie przestrzegały 

ustalonego terminu 180 dni na ustalenie 

ceny nowych leków zatwierdzonych przez 

EMA (art. 6); 

Or. en 

 

Poprawka  560 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. wzywa Komisję do 

zaproponowania nowej dyrektywy w 

sprawie przejrzystości procedur ustalania 

cen i systemów refundacji, przy 

uwzględnieniu wyzwań rynkowych; 

31. wzywa Komisję do 

zaproponowania nowej dyrektywy w 

sprawie przejrzystości procedur ustalania 

cen i systemów refundacji w celu 

zwiększenia przejrzystości dla posiadacza 

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i 
przy uwzględnieniu wyzwań rynkowych; 

Or. en 

 

Poprawka  561 

Biljana Borzan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. wzywa Komisję do 

zaproponowania nowej dyrektywy w 

sprawie przejrzystości procedur ustalania 

cen i systemów refundacji, przy 

31. wzywa Komisję do 

zaproponowania nowej dyrektywy w 

sprawie przejrzystości procedur ustalania 

cen i systemów refundacji w celu 
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uwzględnieniu wyzwań rynkowych; zwiększenia przejrzystości dla posiadacza 

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i 
przy uwzględnieniu wyzwań rynkowych; 

Or. en 

 

Poprawka  562 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. wzywa Komisję do 

zaproponowania nowej dyrektywy w 

sprawie przejrzystości procedur ustalania 

cen i systemów refundacji, przy 

uwzględnieniu wyzwań rynkowych; 

31. wzywa Komisję do 

zaproponowania nowej dyrektywy w 

sprawie przejrzystości procedur ustalania 

cen i systemów refundacji, przy 

uwzględnieniu wyzwań rynkowych i 

podziału kompetencji między UE a 

państwami członkowskimi; 

Or. en 

 

Poprawka  563 

Margrete Auken 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. wzywa Komisję do 

zaproponowania nowej dyrektywy w 

sprawie przejrzystości procedur ustalania 

cen i systemów refundacji, przy 

uwzględnieniu wyzwań rynkowych; 

31. wzywa Komisję do 

zaproponowania nowej dyrektywy w 

sprawie przejrzystości procedur ustalania 

cen, rzeczywistych kosztów działalności w 

zakresie badań i rozwoju oraz działań 

marketingowych, a także systemów 

refundacji, przy uwzględnieniu wyzwań 

związanych z budżetami publicznymi i 

rynkiem; 

Or. en 
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Poprawka  564 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. wzywa Komisję do 

zaproponowania nowej dyrektywy w 

sprawie przejrzystości procedur ustalania 

cen i systemów refundacji, przy 

uwzględnieniu wyzwań rynkowych; 

31. wzywa Komisję do 

zaproponowania nowej dyrektywy w 

sprawie przejrzystości procedur ustalania 

cen i systemów refundacji, przy 

uwzględnieniu przemian rynkowych; 

Or. en 

 

Poprawka  565 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. wzywa Komisję do 

zaproponowania nowej dyrektywy w 

sprawie przejrzystości procedur ustalania 

cen i systemów refundacji, przy 

uwzględnieniu wyzwań rynkowych; 

31. wzywa Komisję do wspierania 

przejrzystości procedur ustalania cen i 

systemów refundacji, przy uwzględnieniu 

wyzwań rynkowych; 

Or. fr 

 

Poprawka  566 

Monica Macovei 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. wzywa Komisję oraz Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby 

zgodnie z art. 102 TFUE doprecyzowały, 

co stanowi nadużycie pozycji dominującej 

poprzez wysokie ceny; 

32. wzywa Komisję oraz Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby 

zgodnie z art. 102 TFUE doprecyzowały, 

co stanowi nadużycie pozycji dominującej 

poprzez wysokie ceny, oraz ograniczyły 
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handel równoległy produktami 

leczniczymi, ponieważ prowadzi on do 

niedoborów leków; 

Or. en 

 

Poprawka  567 

Margrete Auken 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. wzywa Komisję oraz Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby 

zgodnie z art. 102 TFUE doprecyzowały, 

co stanowi nadużycie pozycji dominującej 

poprzez wysokie ceny; 

32. wzywa Komisję oraz Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby 

zgodnie z art. 102 TFUE doprecyzowały, 

co stanowi nadużycie pozycji dominującej 

poprzez wysokie ceny w przypadku 

sierocego produktu leczniczego Peyona; 

Or. en 

 

Poprawka  568 

Christel Schaldemose 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 32a. wzywa Komisję do dalszych 

działań i w miarę możliwości 

intensyfikacji monitorowania i badania 

ewentualnych przypadków nadużyć 

rynkowych, w tym tzw. płacenia za zwłokę, 

narzucania wygórowanych cen i innych 

ograniczeń rynkowych związanych 

szczególności z przedsiębiorstwami 

farmaceutycznymi prowadzącymi 

działalność w UE zgodnie z art. 101 i 102 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej; 

Or. en 
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Poprawka  569 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 32a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do niezawierania umów o 

wolnym handlu, które mogłyby poważnie 

zaszkodzić systemom opieki zdrowotnej 

oraz zagrozić realizacji zasady 

powszechnego dostępu do leków i zasady 

powszechnego dostępu do świadczeń 

zdrowotnych; 

Or. it 

 

Poprawka  570 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 32a. wzywa Komisję do wzięcia pod 

uwagę skali problemu wywozu 

równoległego produktów leczniczych w 

UE oraz marginesu uznaniowości państw 

członkowskich przy uzasadnianiu środków 

motywowanych względami zdrowia 

publicznego; 

Or. en 

 

Poprawka  571 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 
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Projekt rezolucji Poprawka 

33. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, aby wykorzystały środki 

elastyczności w ramach porozumienia 

TRIPS WTO oraz koordynowały ich 

stosowanie, a w razie potrzeby 

precyzowały je; 

33. wyraźnie popiera państwa 

członkowskie, które zamierzają 

wykorzystać klauzule ochronne i środki 

elastyczności w ramach porozumienia 

TRIPS WTO w celu ochrony i 

promowania zdrowia publicznego oraz 

wzywa Komisję do skoordynowania 

wysiłków w tym zakresie; wzywa też UE, 

by zaprzestała wykorzystywania listy 

obserwacyjnej „krajów priorytetowych” 

do krytykowania krajów takich jak Indie, 

które wprowadziły postępową politykę 

ochrony własności intelektualnej 

ułatwiającą dostęp do leków o 

kontrolowanej jakości w interesie zdrowia 

swoich obywateli; 

Or. it 

 

Poprawka  572 

Margrete Auken 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, aby wykorzystały środki 

elastyczności w ramach porozumienia 

TRIPS WTO oraz koordynowały ich 

stosowanie, a w razie potrzeby 

precyzowały je; 

33. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, aby wykorzystały środki 

elastyczności w ramach porozumienia 

TRIPS WTO oraz koordynowały ich 

stosowanie, a w razie potrzeby 

precyzowały je; przypomina, że nie należy 

stosować nieuzasadnionej presji 

politycznej ani ekonomicznej na rządy w 

celu zniechęcenia ich do stosowania 

elastyczności, która może służyć ochronie 

zdrowia publicznego; 

Or. en 
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Poprawka  573 

Nessa Childers 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 33a. wzywa Radę i Komisję do 

zabezpieczenia dostępu do danych 

związanych z badaniami klinicznymi i 

nadzorem nad bezpieczeństwem 

farmakoterapii przed wszelkimi 

postanowieniami o tajemnicy handlowej 

lub poufności w międzynarodowych 

negocjacjach handlowych, a także do 

informacji dotyczących bezpieczeństwa i 

nadrzędnego interesu publicznego 

wymienianych między organami 

krajowymi stron; 

Or. en 

 

Poprawka  574 

Nessa Childers 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 33b. wzywa Radę i Komisję do 

wykluczenia wszelkich postanowień 

dotyczących kryteriów lub procedur 

ustalania cen i refundacji z 

międzynarodowych negocjacji 

handlowych; 

Or. en 

 

Poprawka  575 

Nessa Childers 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 c (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 33c. wzywa Radę i Komisję do pełnego 

zabezpieczenia wykonalności modeli 

innowacji biomedycznych innych niż 

systemy ochrony własności intelektualnej 

oparte na patentach w międzynarodowych 

negocjacjach handlowych; 

Or. en 

 

Poprawka  576 

György Hölvényi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. wzywa Komisję do badania i 

porównywania cen leków w UE oraz do 

corocznego przedstawiania Parlamentowi 

sprawozdania w tej sprawie; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  577 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. wzywa Komisję do badania i 

porównywania cen leków w UE oraz do 

corocznego przedstawiania Parlamentowi 

sprawozdania w tej sprawie; 

34. wzywa Komisję do badania i 

porównywania dostępu do leków w UE 

oraz do corocznego przedstawiania 

Parlamentowi sprawozdania w tej sprawie; 

Or. en 
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Poprawka  578 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. wzywa Komisję do badania i 

porównywania cen leków w UE oraz do 

corocznego przedstawiania Parlamentowi 

sprawozdania w tej sprawie; 

34. wzywa Komisję do badania i 

porównywania rzeczywistych cen leków w 

UE oraz do corocznego przedstawiania 

Radzie i Parlamentowi Europejskiemu 

sprawozdania w tej sprawie; 

Or. en 

 

Poprawka  579 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. wzywa Komisję do badania i 

porównywania cen leków w UE oraz do 

corocznego przedstawiania Parlamentowi 

sprawozdania w tej sprawie; 

34. wzywa Komisję do badania i 

porównywania cen i dostępu do leków w 

UE oraz do corocznego przedstawiania 

Parlamentowi sprawozdania w tej sprawie; 

Or. es 

 

Poprawka  580 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. wzywa Komisję do badania i 

porównywania cen leków w UE oraz do 

corocznego przedstawiania Parlamentowi 

sprawozdania w tej sprawie; 

34. wzywa Komisję do badania i 

porównywania, w miarę możliwości, cen 

leków w UE oraz do corocznego 

przedstawiania Parlamentowi 

sprawozdania w tej sprawie; 
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Or. en 

 

Poprawka  581 

Karin Kadenbach 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. wzywa Komisję do badania i 

porównywania cen leków w UE oraz do 

corocznego przedstawiania Parlamentowi 

sprawozdania w tej sprawie; 

34. wzywa Komisję do badania i 

porównywania rzeczywistych cen leków w 

UE oraz do corocznego przedstawiania 

Parlamentowi sprawozdania w tej sprawie; 

Or. en 

 

Poprawka  582 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. wzywa Komisję do badania i 

porównywania cen leków w UE oraz do 

corocznego przedstawiania Parlamentowi 

sprawozdania w tej sprawie; 

34. wzywa Komisję do badania i 

porównywania dostępu do leków w UE 

oraz do corocznego przedstawiania 

Parlamentowi sprawozdania w tej sprawie; 

Or. en 

 

Poprawka  583 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. wzywa do utworzenia grupy 

zadaniowej Parlamentu Europejskiego do 

monitorowania cen leków; 

skreśla się 
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Or. de 

 

Poprawka  584 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. wzywa do utworzenia grupy 

zadaniowej Parlamentu Europejskiego do 

monitorowania cen leków; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  585 

Margarete Auken 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. wzywa do utworzenia grupy 

zadaniowej Parlamentu Europejskiego do 

monitorowania cen leków; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  586 

Christofer Fjellner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. wzywa do utworzenia grupy 

zadaniowej Parlamentu Europejskiego do 

monitorowania cen leków; 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  587 

José Inácio Faria 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. wzywa do utworzenia grupy 

zadaniowej Parlamentu Europejskiego do 

monitorowania cen leków; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  588 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. wzywa do utworzenia grupy 

zadaniowej Parlamentu Europejskiego do 

monitorowania cen leków; 

35. wzywa do utworzenia grupy 

zadaniowej Parlamentu Europejskiego do 

monitorowania dostępu do leków; 

Or. en 

 

Poprawka  589 

Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 35a. wzywa Komisję do przedstawienia 

środków ułatwiających dopuszczanie 

nowatorskich terapii i udostępnianie ich 

pacjentom; 

Or. de 
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Poprawka  590 

Nessa Childers 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne; 

36. wzywa Komisję, aby lepiej 

zdefiniowała pojęcie i zbadała przyczyny 

niedoborów leków z perspektywy 

terminowego dostępu po stronie 

pacjentów, sporządziła wykaz leków 

podstawowych i monitorowała zgodność z 

art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, z 

których Komisja powinna co roku zdawać 

sprawę, aby promowała zaopatrzenie w 

leki generyczne oraz poszukiwała 

rozwiązań zapewniających stałą 

dostępność leków skutecznych, lecz 

nieprodukowanych już z przyczyn 

komercyjnych; 

Or. en 

 

Poprawka  591 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne; 

36. wzywa Komisję, aby zdefiniowała 

pojęcie niedoborów i zbadała przyczyny 

ich występowania w UE, sporządziła 

europejski wykaz leków podstawowych na 

podstawie wykazu leków podstawowych 

WHO oraz bazy danych dotyczących 

leków podstawowych zarządzanej przez 

Europejską Agencję Leków, aby 
monitorowała zgodność z art. 81 

dyrektywy 2001/83/WE, dotyczącym 

niedoborów zaopatrzenia, oraz aby 
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promowała zaopatrzenie w leki generyczne 

i opracowywała coroczne sprawozdania w 

tej kwestii; 

Or. es 

Poprawka  592 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne; 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, 

zbadała mechanizmy reagowania na 

wycofywanie z obrotu skutecznych 

produktów leczniczych z przyczyn czysto 

komercyjnych, takich jak ponowne 

wprowadzenie do obrotu z nowymi 

wskazaniami leczniczymi, i promowała 

zaopatrzenie w leki generyczne; 

Or. en 

 

Poprawka  593 

Biljana Borzan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne; 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, 

zbadała mechanizmy reagowania na 

wycofywanie z obrotu skutecznych 

produktów leczniczych z przyczyn czysto 

komercyjnych i promowała zaopatrzenie w 
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leki generyczne; 

Or. en 

 

Poprawka  594 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne; 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE 

w odniesieniu do niedoborów leków i 

wycofywania z rynku skutecznych leków 

wyłącznie ze względów handlowych, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne; 

Or. nl 

Poprawka  595 

Kateřina Konečná 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne; 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła i 

zaktualizowała wraz z państwami 

członkowskimi, EMA i odpowiednimi 

zainteresowanymi stronami wykaz leków 

podstawowych dotkniętych niedoborem i 

monitorowała zgodność z art. 81 

dyrektywy 2001/83/UE, dotyczącym 

niedoborów zaopatrzenia, oraz aby 

promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne; 

Or. en 
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Poprawka  596 

Monica Macovei 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne; 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne, po przedstawieniu 

sprawozdania dotyczącego kosztów i 

korzyści dostępu do leków generycznych; 

Or. en 

 

Poprawka  597 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Kateřina Konečná 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne; 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, zwłaszcza 

konkretne skutki handlu równoległego 

lekami, sporządziła wykaz leków 

podstawowych i monitorowała zgodność z 

art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne; 

Or. en 

 

Poprawka  598 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 
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Projekt rezolucji Poprawka 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne; 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, a 

także podjęła działania na rzecz 

zaradzenia tym niedoborom oraz 

promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne; 

Or. el 

Poprawka  599 

Karl-Heinz Florenz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne; 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sprawdziła 

realność i celowość powstania wykazu 
leków podstawowych i monitorowała 

przestrzeganie przez państwa 

członkowskie art. 81 dyrektywy 

2001/83/WE dotyczącego niedoborów 

zaopatrzenia, oraz aby promowała 

zaopatrzenie w leki generyczne; 

Or. de 

Poprawka  600 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

36. wzywa Komisję, aby w drodze 

niezależnych analiz zbadała przyczyny 

niedoborów, sporządziła wykaz leków 

podstawowych i monitorowała zgodność z 

art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 
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generyczne; aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne; 

Or. fr 

Poprawka  601 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne; 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i przedstawiła 

wniosek uściślający postanowienia art. 81 

dyrektywy 2001/83/UE, dotyczącym 

niedoborów zaopatrzenia, oraz aby 

promowała zaopatrzenie w leki generyczne 

i biopodobne; 

Or. en 

 

Poprawka  602 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne; 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne i biopodobne; 

Or. en 

 

Poprawka  603 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne; 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne i biopodobne; 

Or. en 

 

Poprawka  604 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne; 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne i biopodobne; 

Or. it 

Poprawka  605 

Cristian-Silviu Buşoi, Mairead McGuinness 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, zwłaszcza ze 

względu na skutki handlu równoległego, 

odpowiednio łagodziła konsekwencje 

handlu równoległego przez sporządzenie 

wykazu leków podstawowych i 
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generyczne; mechanizmu umożliwiającego stabilną 

podaż tych leków oraz monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne; 

Or. en 

 

Poprawka  606 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny niedoborów, sporządziła wykaz 

leków podstawowych i monitorowała 

zgodność z art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne; 

36. wzywa Komisję, aby zbadała 

przyczyny leków, sporządziła wykaz leków 

podstawowych i monitorowała zgodność z 

art. 81 dyrektywy 2001/83/UE, 

dotyczącym niedoborów zaopatrzenia, oraz 

aby promowała zaopatrzenie w leki 

generyczne; 

Or. en 

 

Poprawka  607 

Eva Kaili 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 36a. wzywa Komisję Europejską do 

oceny skutków handlu równoległego na 

utrudnianie dostępu do metod leczenia i 

istotne niedobory leków w niektórych 

państwach członkowskich w celu 

sporządzenia wniosku ustawodawczego w 

sprawie kontroli i ograniczenia skali 

zjawiska handlu równoległego; 

Or. en 
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Poprawka  608 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 36a. zauważa, że w UE występuje 

obecnie bardzo wysoka fragmentacja 

systemów, która prowadzi do powielania 

działań i niewłaściwego lokowania 

zasobów w UE, państwach członkowskich 

i branży; brak przewidywalności także ma 

negatywne skutki; 

Or. en 

 

Poprawka  609 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 36a. wzywa Komisję Europejską do 

oceny skutków handlu równoległego na 

utrudnianie dostępu do metod leczenia w 

celu sporządzenia wniosku 

ustawodawczego w sprawie kontroli i 

ograniczenia skali zjawiska handlu 

równoległego; 

Or. en 

 

Poprawka  610 

Christel Schaldemose 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 36a. wzywa Komisję do przedstawienia 

zestawu jasnych definicji niedoborów 

leków opracowanych z istotnym udziałem 

stron zaangażowanych oraz do 

wzmocnienia dialogu politycznego w tym 

zakresie; 

Or. en 

 

Poprawka  611 

Monica Macovei 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 36a. wzywa Komisję do promowania 

tego, aby skład leków był taki sam w całej 

UE; 

Or. en 

 

Poprawka  612 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 36a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do opracowania jednolitego 

planu działania w zakresie e-zdrowia i 

zdrowia mobilnego, w tym zwłaszcza do 

opracowania i oceny projektów 

pilotażowych na szczeblu krajowym, 

modernizacji modeli refundacji w sposób 

stymulujący przemiany w stronę systemów 

opieki zdrowotnej ukierunkowanych na 

wyniki zdrowotne, określenia środków 

zachęty stymulujących środowisko służby 
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zdrowia do zaangażowania się w 

rewolucję cyfrową oraz do wspierania 

edukacji pracowników służby zdrowia, 

pacjentów i wszystkich istotnych stron 

zaangażowanych, aby umożliwić 

wzmocnienie ich pozycji; 

Or. en 

 

Poprawka  613 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 36b. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do koordynacji 

ewentualnego wspólnego udzielania 

zamówień UE w kontekście unijnego 

planu walki z zapaleniem wątroby typu C; 

Or. en 

 

Poprawka  614 

Cristian-Silviu Buşoi, Mairead McGuinness, Andrey Kovatchev 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 36b. wzywa Komisję i Radę do 

ustanowienia mechanizmu corocznego 

zgłaszania niedoborów leków w całej UE;  

Or. en 

 

Poprawka  615 

Cristian-Silviu Buşoi, Mairead McGuinness, Andrey Kovatchev 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 36 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 36c. wzywa Komisję i Radę do 

dokonania przeglądu podstaw prawnych 

działania Europejskiej Agencji Leków i 

rozważenia rozszerzenia jej zakresu 

kompetencji o koordynację 

ogólnoeuropejskich działań na rzecz 

eliminacji niedoborów leków w państwach 

członkowskich UE; 

Or. en 

 

Poprawka  616 

Christel Schaldemose 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 36b. wzywa Komisję do sporządzania 

corocznych sprawozdań dotyczących 

statusu niedoborów leków w całej UE; 

Or. en 

 

Poprawka  617 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 37a. zwraca uwagę na wymagające 

pilnych działań zagrożenie opornością na 

środki przeciwdrobnoustrojowe, 

stwierdzone ostatnio przez ONZ, oraz 

wzywa Komisję, aby wzmocniła działania 

na rzecz zwalczania oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe i przedstawiła 
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kompleksowy unijny plan działania oparty 

na podejściu „Jedno zdrowie”, istotne 

znaczenie ma też wprowadzenie 

wspólnego ustawodawstwa w tym zakresie 

w dodatku do trzech rozporządzeń;  

Or. en 

 


