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Amendamentul 303 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese 
 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. consideră că un preț corect ar 

trebui să acopere costul dezvoltării și 

fabricării medicamentului, plus o marjă 

de profit; 

eliminat 

Or. de 

 

Amendamentul 304 

Monica Macovei 
 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. consideră că un preț corect ar 

trebui să acopere costul dezvoltării și 

fabricării medicamentului, plus o marjă 

de profit; 

eliminat 

Or. en 

Amendamentul  305 

Christofer Fjellner 
 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. consideră că un preț corect ar 

trebui să acopere costul dezvoltării și 

fabricării medicamentului, plus o marjă 

de profit; 

13. consideră că prețurile 

medicamentelor ar trebui să reflecte 

valoarea pe care o aduc pacienților, 

sistemelor de sănătate, precum și 

societății și, de asemenea, că prețurile ar 

trebui să ofere un stimulent pentru a 

investi în noi terapii; 
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Or. en 

 

Amendamentul  306 

Nicola Caputo, Marc Tarabell, Soledad Cabezón Ruiz 
 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. consideră că un preț corect ar trebui 

să acopere costul dezvoltării și fabricării 

medicamentului, plus o marjă de profit; 

13. consideră că un preț corect ar trebui 

să fie în concordanță cu valoarea adusă 

pacienților, societăților și sistemelor, 

precum și să acționeze ca un stimulent 

pentru a asigura accesul pacienților, 

recompensarea inovării și servicii 

medicale durabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  307 

Françoise Grossetête 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. consideră că un preț corect ar trebui 

să acopere costul dezvoltării și fabricării 

medicamentului, plus o marjă de profit; 

13. consideră că un preț corect ar trebui 

să acopere factori complecși, precum 

costul dezvoltării și fabricării 

medicamentului, riscul inerent cercetării 

farmaceutice, valoarea adăugată pe care 

o reprezintă tratamentul și rezultatele pe 

care le aduce pacienților; 

Or. fr 

 

Amendamentul  308 

Margrete Auken 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. consideră că un preț corect ar trebui 

să acopere costul dezvoltării și fabricării 

medicamentului, plus o marjă de profit; 

13. consideră că eșecul pieței de a 

investi în mod sistematic în inovarea 

necesară demonstrează ineficacitatea 

politicilor care leagă prețul de costurile de 

cercetare și dezvoltare și că un preț corect 

ar trebui să acopere costul fabricării 

medicamentului, plus o marjă de profit 

rezonabilă; invită, prin urmare, Comisia 

și statele membre să analizeze punerea în 

aplicare a unor mecanisme de decuplare, 

caracterizate prin decuplarea costurilor 

de C&D de prețurile finale ale produselor 

de sănătate, și să finanțeze cercetarea și 

dezvoltarea, astfel cum se menționează în 

raportul Grupului la nivel înalt pentru 

accesul la medicamente convocat de 

secretarul general al Organizației 

Națiunilor Unite, intitulat „Promovarea 

inovației și a accesului la tehnologiile 

medicale”; 

Or. en 

 

Amendamentul  309 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. consideră că un preț corect ar trebui 

să acopere costul dezvoltării și fabricării 

medicamentului, plus o marjă de profit; 

13. consideră că un preț corect pentru 

un medicament care oferă un beneficiu 

suplimentar pacienților ar trebui să ia în 

considerare costul dezvoltării și fabricării 

medicamentului; 

Or. en 

 

Amendamentul  310 

José Inácio Faria, Marian Harkin, Yana Toom 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. consideră că un preț corect ar trebui 

să acopere costul dezvoltării și fabricării 

medicamentului, plus o marjă de profit; 

13. consideră că un preț corect pentru 

un medicament care oferă un beneficiu 

suplimentar pacienților ar trebui să ia în 

considerare costul dezvoltării și fabricării 

medicamentului; 

Or. en 

 

Amendamentul  311 

Carlos Zorrinho 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. consideră că un preț corect ar trebui 

să acopere costul dezvoltării și fabricării 

medicamentului, plus o marjă de profit; 

13. consideră că un preț corect ar trebui 

să acopere costul dezvoltării și fabricării 

medicamentului, plus o marjă de profit, 

luând în considerare finanțarea publică 

primită în primele etape ale dezvoltării 

produsului, dacă este cazul; 

Or. en 

 

Amendamentul  312 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. consideră că un preț corect ar trebui 

să acopere costul dezvoltării și fabricării 

medicamentului, plus o marjă de profit; 

13. consideră că un preț corect pentru 

un medicament care oferă un beneficiu 

suplimentar pacienților ar trebui să 

acopere costul dezvoltării și fabricării 

medicamentului, plus o marjă de profit; 

Or. en 
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Amendamentul  313 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. consideră că un preț corect ar trebui 

să acopere costul dezvoltării și fabricării 

medicamentului, plus o marjă de profit; 

13. consideră că un preț corect ar trebui 

să acopere costul dezvoltării și fabricării 

medicamentului, plus o marjă de profit, 

luând în considerare și populația vizată, 

eficiența acestuia și nivelul de inovare; 

Or. en 

 

Amendamentul  314 

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

Kadenbach 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. consideră că un preț corect ar 

trebui să acopere costul dezvoltării și 

fabricării medicamentului, plus o marjă 

de profit; 

13. consideră că prețurile 

medicamentelor ar trebui să fie adecvate 

situației economice specifice țării în care 

sunt comercializate; 

Or. en 

 

Amendamentul  315 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. consideră că un preț corect ar trebui 

să acopere costul dezvoltării și fabricării 

medicamentului, plus o marjă de profit; 

13. consideră că un preț corect ar trebui 

să acopere costul dezvoltării și fabricării 

medicamentului, plus o marjă corectă de 
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profit; 

Or. nl 

 

Amendamentul  316 

Cristian-Silviu Bușoi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. consideră că un preț corect ar 

trebui să acopere costul dezvoltării și 

fabricării medicamentului, plus o marjă 

de profit; 

13. consideră că prețul unui 

medicament ar trebui să ofere un 

stimulent producătorilor, pentru ca 

aceștia să investească în dezvoltarea de 

noi terapii și în îmbunătățirea celor 

existente, asigurând totodată cele mai 

bune rezultate pentru pacienți, cadrele 

medicale și contribuabili; 

Or. en 

 

Amendamentul  317 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. subliniază importanța 

transparenței în domeniu (inclusiv în ceea 

ce privește datele clinice, costurile de 

C&D și finanțarea publică, strategiile de 

marketing, prețurile reale și nivelurile de 

rambursare) pentru îmbunătățirea 

accesului la medicamente, ceea ce aduce 

beneficii suplimentare relevante pentru 

pacienți și sistemul de sănătate; 

Or. en 
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Amendamentul  318 

Biljana Borzan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. subliniază importanța 

transparenței în domeniu (inclusiv în ceea 

ce privește datele clinice, costurile de 

cercetare și dezvoltare și finanțarea 

publică, strategiile de marketing, 

stabilirea prețurilor și rambursarea) 

pentru îmbunătățirea accesului la 

medicamente, ceea ce aduce beneficii 

suplimentare relevante pentru pacienți și 

sistemul de sănătate; 

Or. en 

 

Amendamentul  319 

Margrete Auken 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. invită Comisia să instituie, în 

cooperare cu statele membre, o bază de 

date publică care să fie actualizată în mod 

regulat cu diferitele prețuri la 

medicamentele și produsele biosimilare 

brevetate și generice din cadrul UE, 

indicând, de asemenea, distribuția 

geografică a volumelor de cumpărare și 

de vânzare ale acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  320 

Kateřina Konečná 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. subliniază importanța 

transparenței în domeniu (inclusiv în ceea 

ce privește datele clinice, costurile de 

C&D și finanțarea publică, strategiile de 

marketing, prețurile reale și nivelurile de 

rambursare) pentru îmbunătățirea 

accesului la medicamente, ceea ce aduce 

beneficii suplimentare relevante pentru 

pacienți și sistemul de sănătate; 

Or. en 

 

Amendamentul  321 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. subliniază importanța 

transparenței, inclusiv în ceea ce privește 

datele clinice, costurile de C&D și 

finanțarea publică, strategiile de 

marketing, prețurile reale și nivelurile de 

rambursare, pentru îmbunătățirea 

accesului la medicamente, ceea ce aduce 

beneficii suplimentare relevante pentru 

pacienți și sistemele de sănătate; 

Or. en 

 

Amendamentul  322 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. subliniază că, deși valoarea 

adăugată a unui nou medicament poate fi 

semnificativă, prețul nu ar trebui să 

împiedice accesul sustenabil la 

medicamente în UE; 

  

Or. es 

 

Amendamentul  323 

Cristian-Silviu Bușoi, Andrey Kovatchev 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. subliniază faptul că accesul 

pacienților la terapii inovatoare în cadrul 

Uniunii Europene ar fi mai bine sprijinit 

printr-o politică de stabilire a unor prețuri 

diferențiate, care ar putea lua în 

considerare nivelurile diferite de 

accesibilitate a prețurilor, prevalența 

bolilor și prioritățile de sănătate între 

statele membre ale UE; invită Consiliul și 

Comisia să se bazeze pe procesul de 

reflecție început de Președinția belgiană a 

UE în 2010, în vederea identificării unor 

modalități practice de a pune în aplicare 

prețuri diferențiate în cadrul juridic 

existent al TFUE; 

Or. en 

 

Amendamentul  324 

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

Wierinck, Yana Toom 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 b (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13b. încurajează statele membre să se 

angajeze într-un dialog timpuriu și într-

un proces de monitorizare, împreună cu 

industria, pacienții si contribuabilii, și să 

includă în mod anticipat în stabilirea 

raportului costuri/beneficii al noilor 

medicamente evoluția estimată în 

domeniul inovării farmaceutice, totodată 

ținând seama în mod corespunzător de 

considerentele de impact bugetar; 

Or. en 

 

Amendamentul  325 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13b. amintește că pacienții sunt veriga 

cea mai slabă în ceea ce privește accesul 

la medicamente, iar dificultățile legate de 

acesta nu ar trebui să-i afecteze în mod 

negativ; 

Or. es 

 

Amendamentul  326 

Margrete Auken 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13b. invită Comisia să consolideze 

controlul detaliat al utilizării finanțării 

publice în C&D pentru medicamente, 

precum și să se asigure că fondurile de 

cercetare nu sunt investite în marketing; 
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Or. en 

 

Amendamentul 327 

Cristian-Silviu Bușoi, Andrey Kovatchev 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13b. subliniază faptul că utilizarea pe 

scară largă a stabilirii prețurilor de 

referință pe plan internațional de către 

statele membre ale UE și comerțul paralel 

acționează ca un factor de descurajare 

pentru stabilirea prețurilor diferențiate și 

ar putea avea un efect negativ asupra 

accesului pacienților din statele membre 

ale UE cu venituri mici și medii; invită 

Comisia și statele membre să analizeze 

alternativele la stabilirea prețurilor de 

referință pe plan internațional sau, cel 

puțin, o utilizare mai rațională a acestui 

mecanism bazat pe grupuri de referință 

care reprezintă grupuri de țări cu un 

profil socioeconomic similar; 

Or. en 

 

Amendamentul  328 

Cristian-Silviu Bușoi, Andrey Kovatchev 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13c. subliniază faptul că stabilirea 

prețurilor de referință pe plan 

internațional este unul dintre principalele 

obstacole în calea creșterii transparenței 

prețurilor la medicamente; subliniază 

faptul că acordurile contractuale 

confidențiale cu companiile farmaceutice 

s-au dovedit a fi un instrument util pentru 
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a răspunde preocupărilor în materie de 

accesibilitate a prețurilor și pentru a 

îmbunătăți accesul pacienților la terapii 

inovatoare, atenuând într-o anumită 

măsură efectele nedorite ale stabilirii 

prețurilor de referință pe plan 

internațional; 

Or. en 

 

Amendamentul  329 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13c. subliniază că 

Directiva 89/105/CEE nu a fost revizuită 

în ultimii 20 de ani și că în acest timp s-au 

produs schimbări semnificative în 

sistemul medicamentelor în Europa; 

Or. es 

 

Amendamentul  330 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13d. amintește faptul că un rol 

important în controlul bugetelor publice îl 

are concurența determinată de 

medicamentele generice și că acestea ar 

trebui să fie comercializate fără întârzieri 

inutile sau nejustificate; 

Or. es 
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Amendamentul  331 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. salută inițiative precum inițiativa 

privind medicamentele inovatoare (IMI), 

însă regretă faptul că numai câteva dintre 

aceste inițiative sunt în întregime publice; 

14. salută inițiative precum inițiativa 

privind medicamentele inovatoare (IMI), 

care vizează dezvoltarea unor 

medicamente noi care să abordeze nevoile 

medicale neîndeplinite ale pacienților, 

cum ar fi noi agenți antimicrobieni; 

Or. de 

 

Amendamentul  332 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. salută inițiative precum inițiativa 

privind medicamentele inovatoare (IMI), 

însă regretă faptul că numai câteva dintre 

aceste inițiative sunt în întregime publice; 

14. salută inițiative precum inițiativa 

privind medicamentele inovatoare (IMI), 

care reunesc sectorul public și pe cel 

privat, pentru a stimula cercetarea și a 

accelera accesul pacienților la terapii 

inovatoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  333 

Lieve Wierinck, Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. salută inițiative precum inițiativa 

privind medicamentele inovatoare (IMI), 

însă regretă faptul că numai câteva dintre 

14. salută inițiative precum inițiativa 

privind medicamentele inovatoare (IMI); 
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aceste inițiative sunt în întregime publice; 

Or. en 

 

Amendamentul  334 

Margrete Auken 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. salută inițiative precum inițiativa 

privind medicamentele inovatoare (IMI), 

însă regretă faptul că numai câteva dintre 

aceste inițiative sunt în întregime publice; 

14. salută inițiative precum inițiativa 

privind medicamentele inovatoare (IMI), 

însă regretă nivelul scăzut de rentabilitate 

publică a investițiilor publice în lipsa 

unor condiții de acces la fondurile publice 

ale UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  335 

Notis Marias 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. salută inițiative precum inițiativa 

privind medicamentele inovatoare (IMI), 

însă regretă faptul că numai câteva dintre 

aceste inițiative sunt în întregime publice; 

(Nu privește versiunea în limba română.) 

Or. el 

 

Amendamentul  336 

Lynn Boylan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 



 

AM\1107398RO.docxx 17/146 PE592.302v01-00 

 RO 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. salută inițiative precum inițiativa 

privind medicamentele inovatoare (IMI), 

însă regretă faptul că numai câteva dintre 

aceste inițiative sunt în întregime publice; 

14. remarcă inițiative precum inițiativa 

privind medicamentele inovatoare (IMI), 

însă regretă faptul că numai câteva dintre 

aceste inițiative sunt în întregime publice; 

Or. en 

 

Amendamentul  337 

Kateřina Konečná 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. salută inițiative precum inițiativa 

privind medicamentele inovatoare (IMI), 

însă regretă faptul că numai câteva dintre 

aceste inițiative sunt în întregime publice; 

14. salută inițiative precum inițiativa 

privind medicamentele inovatoare (IMI), 

însă regretă faptul că numai câteva dintre 

aceste inițiative sunt în întregime publice; 

recunoaște faptul că inovarea 

farmaceutică este determinată de 

investițiile publice și private deopotrivă, 

într-un mod complementar, și că 

investitorii privați se confruntă cu un risc 

ridicat de eșec în faza de dezvoltare; 

Or. en 

 

Amendamentul  338 

Nessa Childers 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. salută inițiative precum inițiativa 

privind medicamentele inovatoare (IMI), 

însă regretă faptul că numai câteva dintre 

aceste inițiative sunt în întregime publice; 

14. salută inițiative precum inițiativa 

privind medicamentele inovatoare (IMI), 

însă regretă faptul că numai câteva dintre 

aceste inițiative sunt în întregime publice; 

observă, de asemenea, că IMI2 este 

finanțată în mare parte de contribuabilii 
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din UE și subliniază necesitatea de a spori 

rolul de lider al UE în prioritizarea 

nevoilor în materie de sănătate publică 

ale cercetării IMI2 și includerea 

schimbului amplu de date și a politicilor 

de gestionare a PI în favoarea sănătății 

publice; 

Or. en 

 

Amendamentul  339 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 – paragraful 1 (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 subliniază că societățile producătoare de 

medicamente originale se plâng că 

evaluarea valorii adăugate trebuie 

repetată de către fiecare stat membru și că 

sarcina administrativă poate determina 

întârzieri în ceea ce privește accesul la 

medicamente; 

Or. es 

 

Amendamentul  340 

Enrico Gasbarra 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. invită Comisia să ofere un nou 

impuls politic propunerii de modificare a 

Directivei 89/105 pentru a obține prețuri 

mai transparente și, prin urmare, mai 

abordabile; solicită Comisiei să își 

sporească eforturile pentru a asigura 

accesul publicului la informațiile 

adecvate privind siguranța și eficacitatea 

medicamentelor, în condițiile prevăzute de 
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lege; 

Or. it 

 

Amendamentul  341 

Lynn Boylan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. subliniază cu îngrijorare faptul că 

proiectele IMI au fost percepute ca 

repetând activități pe care întreprinderi 

individuale ar fi trebuit să le efectueze 

oricum, subvenționând astfel 

întreprinderi private cu fonduri UE; 

invită Comisia, în acest sens, să se asigure 

că proiectele IMI oferă valoare adăugată 

reală pentru cetățenii UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  342 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. subliniază că o piață fragmentată 

și opacă, cu diferite sisteme de evaluare a 

medicamentelor, de autorizare, de 

stabilire a prețurilor și de rambursare 

poate conduce la ineficiență per ansamblu 

și la inegalitate în rândul cetățenilor 

europeni; 

Or. es 
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Amendamentul  343 

Lynn Boylan, Kateřina Konečná 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14b. invită UE, în calitate de finanțator 

public al cercetării, să solicite ca 

cunoștințele generate de astfel de activități 

de cercetare să fie puse la dispoziție în 

mod liber și pe scară largă, prin publicare 

și acces online; 

Or. en 

 

Amendamentul  344 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14b. subliniază că pentru a răspunde 

unor provocări similare este necesară o 

abordare coordonată a sistemului 

medicamentelor între statele membre; 

Or. es 

 

Amendamentul  345 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. reamintește că transparența în 

cadrul tuturor instituțiilor și agențiilor 

naționale și de la nivelul UE este crucială 

și că experții implicați în procesul de 

autorizare nu ar trebui să fie afectați de 

15. reamintește că transparența în 

cadrul tuturor instituțiilor și agențiilor 

naționale și de la nivelul UE este crucială 

și că experții implicați în procesul de 

autorizare, stabilirea prețurilor și a ratelor 
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conflicte de interese; de rambursare nu ar trebui să fie afectați 

de conflicte de interese; 

Or. en 

 

Amendamentul  346 

Margrete Auken 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. reamintește că transparența în 

cadrul tuturor instituțiilor și agențiilor 

naționale și de la nivelul UE este crucială 

și că experții implicați în procesul de 

autorizare nu ar trebui să fie afectați de 

conflicte de interese; 

15. reamintește că transparența în 

cadrul tuturor instituțiilor și agențiilor 

naționale și de la nivelul UE este crucială 

pentru buna funcționare a democrației și 

că experții implicați în procesul de 

autorizare nu ar trebui să fie afectați de 

conflicte de interese; 

Or. en 

 

Amendamentul  347 

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

Kadenbach 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. atrage atenția asupra procedurii 

europene de achiziții comune folosită 

pentru achiziționarea de vaccinuri, în 

conformitate cu Decizia nr. 1082/2013/UE; 

16. atrage atenția asupra procedurii 

europene de achiziții comune folosită 

pentru achiziționarea de vaccinuri, în 

conformitate cu Decizia nr. 1082/2013/UE; 

încurajează posibila utilizare a procedurii 

în cazul lipsei de vaccinuri pentru sugari; 

Or. en 

 

Amendamentul  348 

José Inácio Faria, Jasenko Selimovic 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. atrage atenția asupra procedurii 

europene de achiziții comune folosită 

pentru achiziționarea de vaccinuri, în 

conformitate cu Decizia nr. 1082/2013/UE; 

16. atrage atenția asupra procedurii 

europene de achiziții comune folosită 

pentru achiziționarea de vaccinuri, în 

conformitate cu Decizia nr. 1082/2013/UE; 

încurajează statele membre să utilizeze pe 

deplin acest instrument; 

Or. en 

 

Amendamentul  349 

Alberto Cirio 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. atrage atenția asupra procedurii 

europene de achiziții comune folosită 

pentru achiziționarea de vaccinuri, în 

conformitate cu Decizia nr. 1082/2013/UE; 

16. atrage atenția asupra unei 

proceduri europene voluntare de achiziții 

comune de contramăsuri medicale 

împotriva amenințărilor transfrontaliere 

grave la adresa sănătății, în conformitate 

cu Decizia nr. 1082/2013/UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  350 

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

Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. atrage atenția asupra procedurii 

europene de achiziții comune folosită 

pentru achiziționarea de vaccinuri, în 

conformitate cu Decizia nr. 1082/2013/UE; 

16. atrage atenția asupra procedurii 

europene de achiziții comune de 

contramăsuri medicale împotriva 

amenințărilor transfrontaliere grave la 
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adresa sănătății, în conformitate cu 

Decizia nr. 1082/2013/UE; 

Or. en 

 

Amendamentul 351 

Cristian-Silviu Bușoi, Andrey Kovatchev 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. reamintește importanța agendei 

privind sănătatea digitală, precum și 

necesitatea de a acorda prioritate 

dezvoltării și punerii în aplicare a 

soluțiilor ce țin de e-sănătate și de m-

sănătate pentru a asigura noi modele 

sigure, fiabile, accesibile, moderne și 

durabile de îngrijire a sănătății pentru 

pacienți, îngrijitori, profesioniștii din 

domeniul sănătății și contribuabili; 

Or. en 

 

Amendamentul  352 

Lynn Boylan, Kateřina Konečná 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. subliniază impactul negativ pe 

care politicile de austeritate ale statelor 

membre și reducerile bugetare l-au avut 

asupra accesului cetățenilor la asistență 

medicală și asupra accesului la 

medicamente; condamnă situația 

promovată în cadrul sistemelor de 

sănătate, conform căreia valoarea unei 

vieți este echivalentă cu bogăția, 

persoanele cu o situație financiară mai 

bună putând primi tratament mai rapid și 
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de calitate mai bună decât persoanele cu 

venituri mai mici; 

Or. en 

 

Amendamentul  353 

Francesc Gambús 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. invită Comisia să examineze 

coordonarea achizițiilor de medicamente 

la nivelul statelor membre semnatare ale 

acordului de achiziție comună, în special 

în cazuri precum hepatita C, febra 

hemoragică de Crimeea-Congo sau 

enterovirusul; 

Or. es 

 

Amendamentul  354 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. subliniază că introducerea pe piață 

a medicamentelor generice poate 

determina o reducere a prețului cu 25 % 

în primul an și cu 40 % în al doilea an, 

ceea ce ar însemna economii în sistem de 

20 % în primul an și de 25 % în al doilea, 

precum și că există îngrijorarea că 

intrarea pe piață a acestor medicamente 

nu se va produce atât de repede cum ar 

trebui, constatându-se o medie de 7 luni 

de la pierderea exclusivității 

medicamentului original; 

Or. es 
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Amendamentul  355 

José Inácio Faria 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. constată cu îngrijorare faptul că 

UE se situează în urma SUA în ceea ce 

privește un mecanism de raportare 

standardizat și transparent cu privire la 

cauzele penuriei de medicamente; invită 

Comisia și statele membre să propună și 

să instituie un astfel de instrument pentru 

elaborarea de politici bazate pe dovezi; 

Or. en 

 

Amendamentul  356 

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

Aldo Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. subliniază rolul Uniunii Europene 

în monitorizarea și furnizarea de orientări 

cu privire la politicile economice în cadrul 

semestrului european și salută elaborarea 

de recomandări specifice fiecărei țări în 

domeniul durabilității asistenței medicale; 

Or. en 

 

Amendamentul  357 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. reamintește că lipsa de 

transparență în rândul statelor membre 

cu privire la sistemele de rambursare și 

întârzierea în acordarea autorizației de 

introducere pe piață sunt contrare 

Directivei 89/105/CEE; 

Or. en 

 

Amendamentul  358 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. subliniază faptul că îmbunătățirea 

coordonării dintre evaluările tehnologiilor 

medicale (HTA) naționale ar putea reduce 

timpul necesar ca medicamentele să 

devină disponibile pacienților; 

Or. en 

 

Amendamentul  359 

Carlos Zorrinho 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. subliniază necesitatea continuării 

cooperării la nivelul UE pentru a 

îmbunătăți accesul la medicamente; 

Or. en 
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Amendamentul  360 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16b. reamintește Declarația de la Doha 

din 30 august 2003 privind Acordul 

TRIPS și sănătatea publică, în care se 

„preciza” că: „Acordul TRIPS poate și 

trebuie interpretat și pus în aplicare într-

un mod care să sprijine dreptul membrilor 

OMC de a proteja sănătatea publică, în 

special de a promova accesul tuturor la 

medicamente. El nu împiedică și nu 

trebuie să împiedice membrii să adopte 

măsuri de protecție a sănătății publice și, 

în special, accesul tuturor la 

medicamente.”; 

Or. es 

 

Amendamentul  361 

José Inácio Faria 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16b. subliniază rolul Uniunii Europene 

în monitorizarea și furnizarea de orientări 

cu privire la politicile economice în cadrul 

semestrului european și salută adoptarea 

de recomandări specifice fiecărei țări în 

domeniul durabilității sistemelor 

medicale; 

Or. en 

 

Amendamentul  362 

Lynn Boylan, Kateřina Konečná 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 16 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16b. condamnă transformarea sănătății 

dintr-un drept inerent tuturor persoanelor 

într-o marfă bazată pe piață, supusă 

costurilor și profitului, care generează 

disparități sociale prin promovarea unui 

tratament diferențiat în funcție de 

capacitatea pacientului de a plăti; 

Or. en 

 

Amendamentul  363 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16b. constată că proiectul ERIPID are 

nevoie de mai multă transparență din 

partea statelor membre pentru a include 

prețurile reale plătite de acestea; 

Or. en 

 

Amendamentul  364 

Herbert Dorfmann 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 solicită adoptarea unor reglementări cu 

privire la comerțul transfrontalier cu 

medicamente, pentru a se asigura că 

pacienții care locuiesc într-un alt stat 

membru decât statul membru de reședință 

obișnuit au acces la acestea; 
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Or. de 

 

Amendamentul  365 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. cere să se ia măsuri la nivelul UE 

pentru a garanta dreptul pacienților la acces 

universal, mai ieftin, eficient, sigur și în 

timp util la terapii esențiale și inovatoare, 

precum și pentru a garanta sustenabilitatea 

sistemelor publice de sănătate din UE; 

17. cere să se ia măsuri la nivelul UE 

pentru a garanta dreptul pacienților la acces 

universal, mai ieftin, eficient, sigur și în 

timp util la terapii esențiale și inovatoare, 

precum și pentru a garanta sustenabilitatea 

sistemelor publice de sănătate din UE; 

subliniază faptul că accesul pacienților la 

medicamente este o responsabilitate 

comună a tuturor actorilor din sistemul 

de sănătate, inclusiv a autorităților 

naționale, medicilor, organizațiilor 

pacienților și producătorilor, și că 

soluțiile optime pentru accesul pacienților 

pot fi găsite mai bine printr-o colaborare 

între aceste părți interesate; 

 subliniază că este importantă 

consolidarea cooperării voluntare dintre 

statele membre, menită să asigure o mai 

mare transparență, pentru a proteja 

interesele comune, precum și pentru a 

asigura durabilitatea sistemului național 

de sănătate; 

Or. en 

 

Amendamentul  366 

Cristian-Silviu Bușoi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. cere să se ia măsuri la nivelul UE 

pentru a garanta dreptul pacienților la acces 

17. cere să se ia măsuri la nivelul UE 

pentru a garanta dreptul pacienților la acces 



 

PE592.302v01-00 30/146 AM\1107398RO.docxx 

RO 

universal, mai ieftin, eficient, sigur și în 

timp util la terapii esențiale și inovatoare, 

precum și pentru a garanta sustenabilitatea 

sistemelor publice de sănătate din UE; 

universal, mai ieftin, eficient, sigur și în 

timp util la terapii esențiale și inovatoare, 

precum și pentru a garanta sustenabilitatea 

sistemelor publice de sănătate din UE și 

pentru a asigura investiții viitoare în 

inovarea în domeniul farmaceutic; 

Or. en 

 

Amendamentul  367 

Notis Marias 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. cere să se ia măsuri la nivelul UE 

pentru a garanta dreptul pacienților la acces 

universal, mai ieftin, eficient, sigur și în 

timp util la terapii esențiale și inovatoare, 

precum și pentru a garanta sustenabilitatea 

sistemelor publice de sănătate din UE; 

17. cere să se ia măsuri la nivelul UE 

pentru a garanta dreptul pacienților la acces 

universal, mai ieftin, eficient, sigur și în 

timp util la terapii esențiale și inovatoare, 

precum și pentru a garanta sustenabilitatea 

sistemelor publice de sănătate din UE și 

pentru a asigura finanțarea de către 

Uniune a investițiilor în activitățile de 

cercetare și pentru îmbunătățirea 

sistemelor de sănătate din statele sale 

membre; 

Or. el 

 

Amendamentul  368 

Margrete Auken 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. cere să se ia măsuri la nivelul UE 

pentru a garanta dreptul pacienților la acces 

universal, mai ieftin, eficient, sigur și în 

timp util la terapii esențiale și inovatoare, 

precum și pentru a garanta sustenabilitatea 

sistemelor publice de sănătate din UE; 

17. cere Comisiei să asigure punerea 

în aplicare a unor măsuri pentru a garanta 

dreptul pacienților la acces universal, mai 

ieftin, eficient, sigur și în timp util la 

terapii esențiale și inovatoare, precum și 

pentru a garanta sustenabilitatea sistemelor 
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publice de sănătate din UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  369 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Bușoi, Kateřina Konečná 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. cere să se ia măsuri la nivelul UE 

pentru a garanta dreptul pacienților la acces 

universal, mai ieftin, eficient, sigur și în 

timp util la terapii esențiale și inovatoare, 

precum și pentru a garanta sustenabilitatea 

sistemelor publice de sănătate din UE; 

17. cere să se ia măsuri la nivelul UE 

pentru a garanta dreptul pacienților la acces 

universal, mai ieftin, eficient, sigur și în 

timp util la terapii esențiale și inovatoare, 

precum și pentru a garanta sustenabilitatea 

sistemelor publice de sănătate din UE și 

pentru a asigura investiții viitoare în 

inovarea în domeniul farmaceutic; 

Or. en 

 

Amendamentul  370 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. cere să se ia măsuri la nivelul UE 

pentru a garanta dreptul pacienților la acces 

universal, mai ieftin, eficient, sigur și în 

timp util la terapii esențiale și inovatoare, 

precum și pentru a garanta sustenabilitatea 

sistemelor publice de sănătate din UE; 

17. cere să se ia măsuri la nivel 

național și, după caz, la nivelul UE pentru 

a garanta dreptul pacienților la acces 

universal, mai ieftin, eficient, sigur și în 

timp util la terapii esențiale și inovatoare, 

precum și pentru a garanta sustenabilitatea 

sistemelor publice de sănătate din UE; 

Or. de 

 

Amendamentul  371 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. cere să se ia măsuri la nivelul UE 

pentru a garanta dreptul pacienților la acces 

universal, mai ieftin, eficient, sigur și în 

timp util la terapii esențiale și inovatoare, 

precum și pentru a garanta sustenabilitatea 

sistemelor publice de sănătate din UE; 

17. cere să se ia măsuri la nivelul UE 

pentru a garanta dreptul pacienților la acces 

universal, mai ieftin, eficient, sigur și în 

timp util la terapii esențiale și inovatoare, 

precum și pentru a garanta sustenabilitatea 

sistemelor publice de sănătate din UE și 

competitivitatea industriei; 

Or. en 

 

Amendamentul  372 

Georg Mayer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. cere să se ia măsuri la nivelul UE 

pentru a garanta dreptul pacienților la acces 

universal, mai ieftin, eficient, sigur și în 

timp util la terapii esențiale și inovatoare, 

precum și pentru a garanta sustenabilitatea 

sistemelor publice de sănătate din UE; 

17. cere să se ia măsuri la nivelul UE 

pentru a garanta dreptul pacienților la acces 

universal, mai ieftin, eficient, sigur și în 

timp util la terapii esențiale și inovatoare, 

precum și pentru a garanta sustenabilitatea 

sistemelor publice de sănătate din statele 

membre ale UE; 

Or. de 

 

Amendamentul  373 

Aldo Patriciello 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. cere să se ia măsuri la nivelul UE 

pentru a garanta dreptul pacienților la acces 

universal, mai ieftin, eficient, sigur și în 

17. cere să se ia măsuri la nivelul UE 

pentru a garanta dreptul pacienților la acces 

universal, mai ieftin, echitabil, eficient, 
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timp util la terapii esențiale și inovatoare, 

precum și pentru a garanta sustenabilitatea 

sistemelor publice de sănătate din UE; 

sigur și în timp util la terapii esențiale și 

inovatoare, precum și pentru a garanta 

sustenabilitatea sistemelor publice de 

sănătate din UE; 

Or. it 

 

Amendamentul  374 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. cere să se ia măsuri la nivelul UE 

pentru a garanta dreptul pacienților la acces 

universal, mai ieftin, eficient, sigur și în 

timp util la terapii esențiale și inovatoare, 

precum și pentru a garanta sustenabilitatea 

sistemelor publice de sănătate din UE; 

17. cere ca statele membre să ia măsuri 

pentru a garanta dreptul pacienților la acces 

universal, mai ieftin, eficient, sigur și în 

timp util la terapii esențiale și inovatoare, 

precum și pentru a garanta sustenabilitatea 

sistemelor publice de sănătate din UE; 

Or. fr 

 

Amendamentul  375 

Christofer Fjellner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. cere să se ia măsuri la nivelul UE 

pentru a garanta dreptul pacienților la acces 

universal, mai ieftin, eficient, sigur și în 

timp util la terapii esențiale și inovatoare, 

precum și pentru a garanta sustenabilitatea 

sistemelor publice de sănătate din UE; 

17. cere să se ia măsuri pentru a garanta 

dreptul pacienților la acces universal, mai 

ieftin, eficient, sigur și în timp util la 

terapii esențiale și inovatoare, precum și 

pentru a garanta sustenabilitatea sistemelor 

publice de sănătate din UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  376 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17a. solicită Comisiei Europene să 

lanseze o consultare publică deschisă 

tuturor părților interesate cu scopul de a 

evalua posibilitatea creării unei Companii 

farmaceutice publice europene, care să 

aibă ca obiectiv principal minim 

remedierea lipsurilor din sectorul privat al 

industriei farmaceutice, aferente 

condițiilor pentru care piața nu oferă o 

rentabilitate economică suficientă; 

Or. it 

 

Amendamentul  377 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17a. subliniază că, din cauza 

austerității bugetare și a consecințelor 

acesteia asupra sistemelor de sănătate 

(mai ales nerambursarea frecventă pentru 

medicamente), europenii sunt din ce în ce 

mai des constrânși să renunțe la îngrijiri 

medicale și/sau la tratamentele 

farmaceutice care le sunt, totuși, 

necesare; 

Or. fr 

 

Amendamentul  378 

Nicola Caputo, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17a. încurajează statele membre să 

evalueze căile și politicile de sănătate în 

vederea îmbunătățirii rezultatelor pentru 

pacienți și a viabilității financiare a 

sistemului, în special prin promovarea 

soluțiilor digitale pentru a îmbunătăți 

furnizarea de asistență medicală pentru 

pacienți și a identifica risipa de resurse; 

Or. en 

 

Amendamentul  379 

Eva Kaili 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17a. subliniază rolul Uniunii Europene 

în monitorizarea și furnizarea de orientări 

cu privire la politicile economice în cadrul 

semestrului european și salută elaborarea 

de recomandări specifice fiecărei țări în 

domeniul durabilității asistenței medicale; 

Or. en 

 

Amendamentul  380 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17b. invită Comisia și statele membre să 

facă un prim pas spre crearea unei 

Companii farmaceutice publice europene, 

prin crearea unui centru unic european 

de achiziționare a medicamentelor, 

începând cu cele care pot salva vieți și ale 
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căror diferențe de preț nu pot fi tolerate în 

interiorul UE; 

Or. it 

 

Amendamentul  381 

Margrete Auken 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită să se ia măsuri la nivelul 

UE referitoare la piața farmaceutică, 
pentru a consolida capacitățile de negociere 

ale statelor membre, cu scopul de a stabili 

prețuri corecte la medicamente; 

18. solicită statelor membre, în 

cooperare cu Comisia, să își unească 

forțele pentru a consolida capacitățile de 

negociere ale statelor membre, cu scopul 

de a asigura disponibilitatea 

medicamentelor și de a stabili prețuri 

corecte la medicamente pe tot teritoriul 

UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  382 

Christofer Fjellner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită să se ia măsuri la nivelul 

UE referitoare la piața farmaceutică, 

pentru a consolida capacitățile de 

negociere ale statelor membre, cu scopul 

de a stabili prețuri corecte la 

medicamente; 

18. solicită să se ia măsuri care să 

faciliteze capacitățile de negociere ale 

statelor membre, cu scopul de a asigura 

accesul pacienților la medicamente; 

Or. en 

 

Amendamentul  383 

Elisabetta Gardini, Cristian-Silviu Bușoi, Alojz Peterle, Giovanni La Via, Aldo 
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Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită să se ia măsuri la nivelul 

UE referitoare la piața farmaceutică, pentru 

a consolida capacitățile de negociere ale 

statelor membre, cu scopul de a stabili 

prețuri corecte la medicamente; 

18. solicită să se ia măsuri la nivelul 

UE referitoare la piața farmaceutică, pentru 

a consolida capacitățile de negociere ale 

statelor membre, cu scopul de a asigura un 

acces rapid și echitabil la medicamente 

inovatoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  384 

Eva Kaili 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită să se ia măsuri la nivelul 

UE referitoare la piața farmaceutică, pentru 

a consolida capacitățile de negociere ale 

statelor membre, cu scopul de a stabili 

prețuri corecte la medicamente; 

18. solicită să se ia măsuri la nivelul 

UE referitoare la piața farmaceutică, pentru 

a consolida capacitățile de negociere ale 

statelor membre, cu scopul de a asigura un 

acces rapid și echitabil la medicamente 

inovatoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  385 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită să se ia măsuri la nivelul 

UE referitoare la piața farmaceutică, 

pentru a consolida capacitățile de 

negociere ale statelor membre, cu scopul 

18. solicită ca fiecare stat membru să 

ia măsuri referitoare la piața farmaceutică 

și subliniază necesitatea de a consolida 

capacitățile de negociere ale statelor 
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de a stabili prețuri corecte la medicamente; membre, cu scopul de a stabili prețuri 

corecte la medicamente; 

Or. fr 

 

Amendamentul  386 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită să se ia măsuri la nivelul 

UE referitoare la piața farmaceutică, pentru 

a consolida capacitățile de negociere ale 

statelor membre, cu scopul de a stabili 

prețuri corecte la medicamente; 

18. solicită să se ia măsuri la nivelul 

UE referitoare la piața farmaceutică, pentru 

a consolida capacitățile de negociere ale 

statelor membre, cu scopul de a stabili 

prețuri corecte la medicamente și de a 

asigura durabilitatea sistemelor de 

sănătate, precum și cu scopul de a 

promova inovarea și cercetarea durabile 

și de calitate, precum și competitivitatea 

industriei; 

Or. en 

 

Amendamentul  387 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită să se ia măsuri la nivelul 

UE referitoare la piața farmaceutică, pentru 

a consolida capacitățile de negociere ale 

statelor membre, cu scopul de a stabili 

prețuri corecte la medicamente; 

18. solicită să se ia măsuri la nivelul 

UE referitoare la piața farmaceutică, pentru 

a consolida capacitățile de negociere ale 

statelor membre, cu scopul de a stabili 

prețuri corecte la medicamente, inclusiv 

prin consolidarea colaborărilor cu privire 

la evaluarea tehnologiilor medicale 

(HTA) și prin evaluarea eficacității 

relative a acesteia la nivelul UE; 

Or. de 
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Amendamentul  388 

György Hölvényi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită să se ia măsuri la nivelul 

UE referitoare la piața farmaceutică, pentru 

a consolida capacitățile de negociere ale 

statelor membre, cu scopul de a stabili 

prețuri corecte la medicamente; 

18. solicită să se ia măsuri regionale și 

la nivelul UE referitoare la piața 

farmaceutică, pentru a consolida 

capacitățile de negociere ale statelor 

membre, cu scopul de a stabili prețuri 

corecte la medicamente; 

Or. en 

 

Amendamentul  389 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită să se ia măsuri la nivelul 

UE referitoare la piața farmaceutică, pentru 

a consolida capacitățile de negociere ale 

statelor membre, cu scopul de a stabili 

prețuri corecte la medicamente; 

18. solicită să se ia măsuri la nivelul 

UE referitoare la piața farmaceutică, pentru 

a consolida capacitățile de negociere ale 

statelor membre, cu scopul de a stabili 

prețuri corecte la medicamente, cum ar fi 

inițiativa Benelux și a Austriei privind 

bolile rare; 

Or. en 

 

Amendamentul  390 

Glenis Willmott 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. salută raportul Grupului la nivel 

înalt pentru accesul la medicamente 

convocat de secretarul general al 

Organizației Națiunilor Unite și invită 

Comisia și statele membre să ia măsuri 

pentru a pune în aplicare recomandările 

formulate în acesta; 

Or. en 

 

Amendamentul  391 

Alberto Cirio 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. îndeamnă Comisia să promoveze 

C&D orientate spre nevoile pacienților, 

încurajând responsabilitatea socială în 

sectorul farmaceutic, prin instituirea unei 

platforme publice de C&D în UE, 

finanțată prin contribuții din profiturile 

realizate de industria farmaceutică în 

urma vânzărilor către sistemele de 

sănătate publice; cere transparență în 

ceea ce privește costurile pentru C&D; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  392 

Margrete Auken 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. îndeamnă Comisia să promoveze 

C&D orientate spre nevoile pacienților, 

încurajând responsabilitatea socială în 

19. îndeamnă Comisia să promoveze 

transparența privind costurile de C&D și 

să promoveze C&D orientate spre nevoile 
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sectorul farmaceutic, prin instituirea unei 

platforme publice de C&D în UE, 

finanțată prin contribuții din profiturile 

realizate de industria farmaceutică în 

urma vânzărilor către sistemele de 

sănătate publice; cere transparență în 

ceea ce privește costurile pentru C&D; 

pacienților, încurajând responsabilitatea 

socială în sectorul farmaceutic, prin 

instituirea unei platforme publice care 

vizează definirea necesităților UE în 

domeniul sănătății publice într-un mod 

democratic și favorabil incluziunii, bazat 

pe: 

 - analiza volumelor de vânzări pentru 

fiecare medicament și pentru fiecare 

indicație terapeutică, în măsura în care 

este posibil, inclusiv utilizarea fără 

respectarea indicațiilor; 

 - analiza poverii pentru fiecare boală, 

luând în considerare distribuția socială și 

geografică; 

 - analiza registrelor naționale pentru boli 

și sindroame; 

 - consultările cu Consiliul, Parlamentul, 

EMA și ECDC; 

 - consultările cu toate părțile interesate 

într-un mod public și transparent, 

inclusiv, în primul rând, cu pacienții, 

îngrijitorii și medicii, inclusiv cei care 

lucrează cu tratamente alternative la cele 

chimice; 

Or. en 

 

Amendamentul  393 

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

La Via, Aldo Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. îndeamnă Comisia să promoveze 

C&D orientate spre nevoile pacienților, 

încurajând responsabilitatea socială în 

sectorul farmaceutic, prin instituirea unei 

platforme publice de C&D în UE, 

finanțată prin contribuții din profiturile 

realizate de industria farmaceutică în 

urma vânzărilor către sistemele de 

19. îndeamnă Comisia să implice 

pacienții și organizațiile acestora în 

definirea priorităților de cercetare ale 

tuturor programelor sale legate de 

sănătate, pentru a promova C&D orientate 

spre nevoile pacienților; 
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sănătate publice; cere transparență în 

ceea ce privește costurile pentru C&D; 

Or. en 

 

Amendamentul  394 

Eva Kaili 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. îndeamnă Comisia să promoveze 

C&D orientate spre nevoile pacienților, 

încurajând responsabilitatea socială în 

sectorul farmaceutic, prin instituirea unei 

platforme publice de C&D în UE, 

finanțată prin contribuții din profiturile 

realizate de industria farmaceutică în 

urma vânzărilor către sistemele de 

sănătate publice; cere transparență în 

ceea ce privește costurile pentru C&D; 

19. îndeamnă Comisia să implice 

pacienții și organizațiile acestora în 

definirea priorităților de cercetare ale 

tuturor programelor sale legate de 

sănătate, pentru a promova C&D orientate 

spre nevoile pacienților; 

Or. en 

 

Amendamentul  395 

Frédérique Ries, Gesine Meissner, Lieve Wierinck 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. îndeamnă Comisia să promoveze 

C&D orientate spre nevoile pacienților, 

încurajând responsabilitatea socială în 

sectorul farmaceutic, prin instituirea unei 

platforme publice de C&D în UE, 

finanțată prin contribuții din profiturile 

realizate de industria farmaceutică în 

urma vânzărilor către sistemele de 

sănătate publice; cere transparență în ceea 

ce privește costurile pentru C&D; 

19. îndeamnă Comisia să promoveze 

C&D orientate spre nevoile pacienților, 

prin instituirea unui fond public al UE 

pentru finanțarea C&D orientate spre 

nevoi medicale neîndeplinite, în special în 

domeniul bolilor rare și al bolilor 

pediatrice; cere o mai mare transparență în 

ceea ce privește costurile pentru C&D; 
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Or. en 

 

Amendamentul  396 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. îndeamnă Comisia să promoveze 

C&D orientate spre nevoile pacienților, 

încurajând responsabilitatea socială în 

sectorul farmaceutic, prin instituirea unei 

platforme publice de C&D în UE, 

finanțată prin contribuții din profiturile 

realizate de industria farmaceutică în 

urma vânzărilor către sistemele de 

sănătate publice; cere transparență în 

ceea ce privește costurile pentru C&D; 

19. îndeamnă Comisia și statele 

membre să promoveze C&D orientate spre 

nevoile neacoperite ale pacienților, cum ar 

fi cercetarea în domeniul noilor agenți 

antimicrobieni, să coordoneze eficient 

resursele publice alocate cercetării în 

domeniul sănătății și să promoveze 

responsabilitatea socială în sectorul 

farmaceutic, prin instituirea unei 

platforme europene de cercetare; 

Or. es 

 

Amendamentul  397 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. îndeamnă Comisia să promoveze 

C&D orientate spre nevoile pacienților, 

încurajând responsabilitatea socială în 

sectorul farmaceutic, prin instituirea unei 

platforme publice de C&D în UE, finanțată 

prin contribuții din profiturile realizate de 

industria farmaceutică în urma vânzărilor 

către sistemele de sănătate publice; cere 

transparență în ceea ce privește costurile 

pentru C&D; 

19. îndeamnă Comisia să promoveze 

C&D orientate spre cerințele naționale de 

sănătate și nevoile pacienților, încurajând 

responsabilitatea socială în sectorul 

farmaceutic, prin instituirea unei platforme 

publice de C&D în UE, finanțată prin 

contribuții din profiturile realizate de 

industria farmaceutică în urma vânzărilor 

către sistemele de sănătate publice; cere 

transparență maximă în ceea ce privește 

costurile pentru C&D, ținând seama de 

interesele științifice, publice și private 

legitime ale părților interesate relevante; 
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Or. nl 

 

Amendamentul  398 

Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. îndeamnă Comisia să promoveze 

C&D orientate spre nevoile pacienților, 

încurajând responsabilitatea socială în 

sectorul farmaceutic, prin instituirea unei 

platforme publice de C&D în UE, finanțată 

prin contribuții din profiturile realizate de 

industria farmaceutică în urma vânzărilor 

către sistemele de sănătate publice; cere 

transparență în ceea ce privește costurile 

pentru C&D; 

19. îndeamnă Comisia să promoveze 

C&D orientate spre nevoile de sănătate 

publică și ale pacienților, încurajând 

responsabilitatea socială în sectorul 

farmaceutic, prin instituirea unei platforme 

publice de C&D în UE, finanțată prin 

contribuții din profiturile realizate de 

industria farmaceutică în urma vânzărilor 

către sistemele de sănătate publice; cere 

transparență în ceea ce privește costurile 

pentru C&D; 

Or. en 

 

Amendamentul  399 

Nessa Childers 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. îndeamnă Comisia să promoveze 

C&D orientate spre nevoile pacienților, 

încurajând responsabilitatea socială în 

sectorul farmaceutic, prin instituirea unei 

platforme publice de C&D în UE, finanțată 

prin contribuții din profiturile realizate de 

industria farmaceutică în urma vânzărilor 

către sistemele de sănătate publice; cere 

transparență în ceea ce privește costurile 

pentru C&D; 

19. îndeamnă Comisia să promoveze 

C&D orientate spre nevoile de sănătate 

publică și ale pacienților, încurajând 

responsabilitatea socială în sectorul 

farmaceutic, prin instituirea unei platforme 

publice de C&D în UE, finanțată prin 

contribuții din profiturile realizate de 

industria farmaceutică în urma vânzărilor 

către sistemele de sănătate publice; cere 

transparență deplină în ceea ce privește 

costurile pentru C&D; 

Or. en 



 

AM\1107398RO.docxx 45/146 PE592.302v01-00 

 RO 

 

Amendamentul  400 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. îndeamnă Comisia să promoveze 

C&D orientate spre nevoile pacienților, 

încurajând responsabilitatea socială în 

sectorul farmaceutic, prin instituirea unei 

platforme publice de C&D în UE, finanțată 

prin contribuții din profiturile realizate de 

industria farmaceutică în urma vânzărilor 

către sistemele de sănătate publice; cere 

transparență în ceea ce privește costurile 

pentru C&D; 

19. îndeamnă Comisia să promoveze 

C&D orientate spre nevoile pacienților, 

încurajând responsabilitatea socială în 

sectorul farmaceutic, prin instituirea unei 

platforme publice de C&D în UE, finanțată 

prin contribuții din profiturile realizate de 

industria farmaceutică în urma vânzărilor 

către sistemele de sănătate publice; cere 

transparență deplină în ceea ce privește 

costurile pentru C&D; 

Or. en 

 

Amendamentul  401 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. îndeamnă Comisia să promoveze 

C&D orientate spre nevoile pacienților, 

încurajând responsabilitatea socială în 

sectorul farmaceutic, prin instituirea unei 

platforme publice de C&D în UE, finanțată 

prin contribuții din profiturile realizate de 

industria farmaceutică în urma vânzărilor 

către sistemele de sănătate publice; cere 

transparență în ceea ce privește costurile 

pentru C&D; 

19. îndeamnă Comisia să promoveze 

C&D orientate spre nevoile de sănătate 

publică, încurajând responsabilitatea 

socială în sectorul farmaceutic, prin 

instituirea unei platforme publice de C&D 

în UE, finanțată prin contribuții din 

profiturile realizate de industria 

farmaceutică în urma vânzărilor către 

sistemele de sănătate publice; cere 

transparență în ceea ce privește costurile 

pentru C&D; 

Or. en 
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Amendamentul  402 

Kateřina Konečná, Biljana Borzan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. invită Comisia Europeană să 

promoveze inițiativa EMA privind 

utilizarea în condiții de siguranță a căilor 

adaptive, în cazul în care se consideră 

adecvat, pentru a reduce timpul necesar 

pentru introducerea pe piață a 

medicamentelor care se adresează 

nevoilor medicale neîndeplinite și pentru 

a se asigura că autorizația de introducere 

pe piață va fi acordată fără a compromite 

siguranța pacienților și numai în cazul în 

care există o balanță pozitivă de beneficii 

și riscuri pentru o categorie de pacienți 

definită; 

Or. en 

 

Amendamentul  403 

José Inácio Faria 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. subliniază amenințarea creșterii 

rezistenței la antimicrobiene; invită 

Comisia să propună măsuri pentru 

promovarea C&D în sectorul public și 

privat și să găsească justificarea pentru 

stimularea dezvoltării si comercializării de 

antibiotice ca soluție de ultimă instanță, 

în scopul de a combate lipsa de inovare în 

acest domeniu; 

Or. en 
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Amendamentul  404 

Elena Gentile, Massimo Paolucci 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 

Propunere de rezoluție Amendamentul 

 19a. invită Comisia să promoveze 

inițiative care să orienteze cercetarea 

publică și privată pentru a facilita 

introducerea de medicamente inovatoare 

pentru tratamentul bolilor specifice 

copilăriei; 

Or. it 

 

Amendamentul  405 

Elena Gentile, Massimo Paolucci 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19b. invită Comisia să promoveze 

cercetarea publică și privată a 

medicamentelor la pacienții de sex 

feminin, în scopul de a remedia 

inegalitatea de gen în cadrul cercetării și 

dezvoltării și de a permite tuturor 

cetățenilor să beneficieze de un acces mai 

echitabil la medicamente; 

Or. it 

 

Amendamentul  406 

Frédérique Ries, Gesine Meissner, Lieve Wierinck 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. îndeamnă Comisia să analizeze 20. ia act de concluziile Consiliului 
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impactul general al drepturilor de 

proprietate intelectuală în ceea ce privește 

promovarea inovării, în special impactul 

certificatelor suplimentare de protecție 

(CSP), al exclusivității datelor sau al 

exclusivității pe piață asupra 

competitivității și calității inovării, precum 

și să stabilească limite stricte pentru 

aceste practici; 

din 17 iunie 2016, în care Comisia este 

invitată să efectueze o analiză bazată pe 

fapte și pe dovezi cu privire la impactul 

general al drepturilor de proprietate 

intelectuală în ceea ce privește promovarea 

inovării, în special impactul certificatelor 

suplimentare de protecție (CSP), al 

exclusivității datelor sau al exclusivității pe 

piață asupra competitivității și calității 

inovării, precum și să reglementeze, după 

caz, aceste practici; 

Or. en 

 

Amendamentul  407 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. îndeamnă Comisia să analizeze 

impactul general al drepturilor de 

proprietate intelectuală în ceea ce privește 

promovarea inovării, în special impactul 

certificatelor suplimentare de protecție 

(CSP), al exclusivității datelor sau al 

exclusivității pe piață asupra 

competitivității și calității inovării, precum 

și să stabilească limite stricte pentru aceste 

practici; 

20. îndeamnă Comisia să analizeze 

impactul general al drepturilor de 

proprietate intelectuală în ceea ce privește 

promovarea inovării, astfel cum a solicitat 

și Consiliul în concluziile sale din 

17 iunie 2016, în special impactul 

certificatelor suplimentare de protecție 

(CSP), al exclusivității datelor sau al 

exclusivității pe piață asupra 

competitivității și calității inovării, precum 

și să stabilească limite stricte pentru aceste 

practici; 

Or. en 

 

Amendamentul  408 

Nessa Childers 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. îndeamnă Comisia să analizeze 

impactul general al drepturilor de 

proprietate intelectuală în ceea ce privește 

promovarea inovării, în special impactul 

certificatelor suplimentare de protecție 

(CSP), al exclusivității datelor sau al 

exclusivității pe piață asupra 

competitivității și calității inovării, precum 

și să stabilească limite stricte pentru 

aceste practici; 

20. îndeamnă Comisia să analizeze 

impactul general al drepturilor de 

proprietate intelectuală în ceea ce privește 

promovarea inovării care să corespundă 

necesităților, accesibilitatea prețurilor și 

rezultatele terapeutice îmbunătățite în 

mod proporțional, în special impactul 

certificatelor suplimentare de protecție 

(CSP), al exclusivității datelor și al 

exclusivității pe piață asupra 

competitivității și calității inovării, precum 

și să modifice legislația în consecință; 

Or. en 

 

Amendamentul  409 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. îndeamnă Comisia să analizeze 

impactul general al drepturilor de 

proprietate intelectuală în ceea ce privește 

promovarea inovării, în special impactul 

certificatelor suplimentare de protecție 

(CSP), al exclusivității datelor sau al 

exclusivității pe piață asupra 

competitivității și calității inovării, precum 

și să stabilească limite stricte pentru aceste 

practici; 

20. îndeamnă Comisia să analizeze 

printr-un studiu profund, obiectiv și 

imparțial impactul general al drepturilor de 

proprietate intelectuală în ceea ce privește 

promovarea inovării și accesul pacienților, 

în special impactul certificatelor 

suplimentare de protecție (CSP), al 

exclusivității datelor sau al exclusivității pe 

piață asupra competitivității și calității 

inovării, precum și să stabilească limite 

stricte pentru aceste practici; 

Or. en 

 

Amendamentul  410 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. îndeamnă Comisia să analizeze 

impactul general al drepturilor de 

proprietate intelectuală în ceea ce privește 

promovarea inovării, în special impactul 

certificatelor suplimentare de protecție 

(CSP), al exclusivității datelor sau al 

exclusivității pe piață asupra 

competitivității și calității inovării, precum 

și să stabilească limite stricte pentru aceste 

practici; 

20. îndeamnă Comisia să analizeze 

impactul general al drepturilor de 

proprietate intelectuală în ceea ce privește 

promovarea inovării și a accesului 

pacienților la medicamente, în special 

impactul certificatelor suplimentare de 

protecție (CSP), al exclusivității datelor sau 

al exclusivității pe piață asupra 

competitivității și calității inovării, precum 

și să stabilească limite stricte pentru aceste 

practici; 

Or. nl 

 

Amendamentul  411 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. îndeamnă Comisia să analizeze 

impactul general al drepturilor de 

proprietate intelectuală în ceea ce privește 

promovarea inovării, în special impactul 

certificatelor suplimentare de protecție 

(CSP), al exclusivității datelor sau al 

exclusivității pe piață asupra 

competitivității și calității inovării, precum 

și să stabilească limite stricte pentru 

aceste practici; 

20. îndeamnă Comisia să analizeze 

impactul general al drepturilor de 

proprietate intelectuală în ceea ce privește 

promovarea inovării, în special impactul 

certificatelor suplimentare de protecție 

(CSP), al exclusivității datelor sau al 

exclusivității pe piață asupra 

competitivității și calității inovării, precum 

și impactul asupra accesului la 

medicamente; 

Or. es 

 

Amendamentul  412 

Christofer Fjellner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. îndeamnă Comisia să analizeze 

impactul general al drepturilor de 

proprietate intelectuală în ceea ce privește 

promovarea inovării, în special impactul 

certificatelor suplimentare de protecție 

(CSP), al exclusivității datelor sau al 

exclusivității pe piață asupra 

competitivității și calității inovării, precum 

și să stabilească limite stricte pentru 

aceste practici; 

20. îndeamnă Comisia să analizeze 

modul cel mai bun de promovare a 
inovării, în special impactul certificatelor 

suplimentare de protecție (CSP), al 

exclusivității datelor sau al exclusivității pe 

piață asupra competitivității și calității 

inovării; 

Or. en 

 

Amendamentul  413 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. îndeamnă Comisia să analizeze 

impactul general al drepturilor de 

proprietate intelectuală în ceea ce privește 

promovarea inovării, în special impactul 

certificatelor suplimentare de protecție 

(CSP), al exclusivității datelor sau al 

exclusivității pe piață asupra 

competitivității și calității inovării, precum 

și să stabilească limite stricte pentru aceste 

practici; 

20. îndeamnă Comisia să analizeze 

impactul general al drepturilor de 

proprietate intelectuală în ceea ce privește 

promovarea inovării și accesul pacienților, 

în special impactul certificatelor 

suplimentare de protecție (CSP), al 

exclusivității datelor sau al exclusivității pe 

piață asupra competitivității și calității 

inovării, precum și să stabilească limite 

stricte pentru aceste practici; 

Or. en 

 

Amendamentul  414 

Biljana Borzan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. îndeamnă Comisia să analizeze 

impactul general al drepturilor de 

proprietate intelectuală în ceea ce privește 

promovarea inovării, în special impactul 

certificatelor suplimentare de protecție 

(CSP), al exclusivității datelor sau al 

exclusivității pe piață asupra 

competitivității și calității inovării, precum 

și să stabilească limite stricte pentru aceste 

practici; 

20. îndeamnă Comisia să analizeze 

impactul general al drepturilor de 

proprietate intelectuală în ceea ce privește 

promovarea inovării și accesul pacienților, 

în special impactul certificatelor 

suplimentare de protecție (CSP), al 

exclusivității datelor sau al exclusivității pe 

piață asupra competitivității și calității 

inovării, precum și să stabilească limite 

stricte pentru aceste practici; 

Or. en 

 

Amendamentul  415 

Margrete Auken 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. îndeamnă Comisia să analizeze 

impactul general al drepturilor de 

proprietate intelectuală în ceea ce privește 

promovarea inovării, în special impactul 

certificatelor suplimentare de protecție 

(CSP), al exclusivității datelor sau al 

exclusivității pe piață asupra 

competitivității și calității inovării, precum 

și să stabilească limite stricte pentru aceste 

practici; 

20. îndeamnă Comisia să analizeze 

impactul general al drepturilor de 

proprietate intelectuală în ceea ce privește 

întârzierea accesului la inovare, în special 

impactul certificatelor suplimentare de 

protecție (CSP), al exclusivității datelor sau 

al exclusivității pe piață asupra 

competitivității și calității inovării, precum 

și să stabilească limite stricte pentru aceste 

practici; 

Or. en 

 

Amendamentul  416 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. îndeamnă Comisia să analizeze 

impactul general al drepturilor de 

proprietate intelectuală în ceea ce privește 

promovarea inovării, în special impactul 

certificatelor suplimentare de protecție 

(CSP), al exclusivității datelor sau al 

exclusivității pe piață asupra 

competitivității și calității inovării, precum 

și să stabilească limite stricte pentru 

aceste practici; 

20. îndeamnă Comisia să analizeze 

impactul general al drepturilor de 

proprietate intelectuală în ceea ce privește 

promovarea inovării printr-o abordare 

neutră, bazată pe fapte și cuprinzătoare, 

în special impactul certificatelor 

suplimentare de protecție (CSP), al 

exclusivității datelor sau al exclusivității pe 

piață asupra competitivității și calității 

inovării; 

Or. de 

 

Amendamentul  417 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. invită Comisia să pregătească, cât 

mai curând posibil și cu implicarea 

strânsă a statelor membre, o trecere în 

revistă a instrumentelor legislative actuale 

ale UE și a stimulentelor conexe care 

vizează facilitarea investițiilor în 

dezvoltarea de medicamente și acordarea 

autorizației de introducere pe piață a 

medicamentelor titularilor unei autorizații 

de introducere pe piață, astfel cum sunt 

puse în aplicare în cadrul UE: 

certificatele suplimentare de protecție 

[Regulamentul (CE) nr. 469/2009], 

medicamentele de uz uman [Directiva 

2001/83/CE și Regulamentul (CE) nr. 

726/2004], medicamentele orfane 

[Regulamentul (CE) nr. 141/2000] și 

medicamentele de uz pediatric 

[Regulamentul (CE) nr. 1901/2006]; 

invită, de asemenea, Comisia să 

pregătească o analiză bazată pe dovezi a 

impactului stimulentelor prevăzute de 

aceste instrumente legislative ale UE, 
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astfel cum sunt puse în aplicare, asupra 

inovării, precum și asupra disponibilității, 

în special în ceea ce privește deficiențele 

de aprovizionare și introducerile pe piață 

amânate sau eșuate și accesibilitatea 

medicamentelor, inclusiv a 

medicamentelor esențiale la prețuri 

ridicate pentru afecțiuni care reprezintă o 

sarcină împovărătoare pentru pacienți și 

pentru sistemele de sănătate, precum și 

disponibilitatea medicamentelor generice; 

invită Comisia să pregătească în lunile 

următoare un calendar și o metodologie 

pentru efectuarea analizei menționate la 

prezentul punct; 

Or. en 

 

Amendamentul  418 

Cristian-Silviu Bușoi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. reamintește faptul că menținerea 

stimulentelor este importantă pentru a 

atrage C&D în Europa și a oferi 

tratamente inovatoare de calitate pentru 

pacienți și, prin urmare, încurajează 

Comisia să nu revizuiască cadrele de 

stimulare care s-au dovedit eficiente în 

furnizarea rezultatelor scontate, cum ar fi 

Regulamentul privind medicamentele 

orfane, și solicită Comisiei să efectueze, 

după caz, analize bazate pe dovezi ale 

impactului stimulentelor prevăzute de 

cadrul legislativ al UE pe baza unei 

metodologii obiective, echilibrate și solide 

din punct de vedere științific; 

Or. en 
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Amendamentul  419 

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

Heinz Florenz, Karin Kadenbach 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. invită Comisia să adopte o 

derogare de la CSP orientată asupra 

producției pentru export, care să permită 

producătorilor de medicamente generice 

și biosimilare din UE să concureze în 

condiții de egalitate cu producătorii din 

țările terțe, evitând astfel externalizarea 

producției și ajutând la menținerea și 

crearea de locuri de muncă suplimentare 

și de creștere în UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  420 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. recunoaște faptul că stimulentele 

prezentate de Regulamentul privind 

medicamentele de uz pediatric nu s-au 

dovedit a fi eficiente pentru a stimula 

inovarea în materie de medicamente 

pentru copii, și anume în domeniul 

oncologiei și al neonatologiei; invită 

Comisia să examineze obstacolele 

existente și să propună măsuri care să 

promoveze progresele în acest domeniu; 

Or. en 

 

Amendamentul  421 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. invită statele membre ale UE și 

industria farmaceutică să sporească 

transparența în procesul de stabilire a 

prețurilor și de rambursare în ceea ce 

privește medicamentele, inclusiv costurile 

de C&D; 

Or. en 

 

Amendamentul  422 

Eva Kaili 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. invită statele membre ale UE și 

industria farmaceutică să sporească 

transparența în procesul de stabilire a 

prețurilor și de rambursare în ceea ce 

privește medicamentele, inclusiv costurile 

de C&D; 

Or. en 

 

Amendamentul  423 

José Inácio Faria 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20b. recunoaște faptul că utilizarea 

medicamentelor în afara indicațiilor 

terapeutice poate aduce beneficii 

pacienților atunci când nu există 
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alternative aprobate; constată cu 

îngrijorare că pacienții sunt supuși unor 

riscuri sporite din cauza lipsei unei baze 

solide de dovezi care să dovedească 

siguranța și eficacitatea utilizării în afara 

indicațiilor terapeutice, a lipsei 

consimțământului în cunoștință de cauză 

și a dificultăților crescute de monitorizare 

a efectelor adverse; subliniază faptul că 

anumite subgrupuri de populație sunt 

expuse în mod special la această practică, 

cum ar fi copiii și persoanele în vârstă; 

Or. en 

 

Amendamentul  424 

José Inácio Faria 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20c. invită Comisia, Agenția 

Europeană pentru Medicamente și statele 

membre să promoveze orientări privind 

buna utilizare în afara indicațiilor 

terapeutice, cu scopul de a reduce 

riscurile pentru pacienți asociate cu 

această practică clinică; invită Comisia să 

analizeze cauzele utilizării în afara 

indicațiilor terapeutice și să propună 

măsuri care să atenueze necesitatea 

acestei practici clinice, prin promovarea 

accesului tuturor grupurilor de pacienți la 

indicațiile autorizate, de exemplu, prin 

stimulente adecvate pentru schimbarea 

indicației de utilizare a medicamentelor și 

acordarea de autorizații pentru noi 

indicații; 

Or. en 

 

Amendamentul  425 

José Inácio Faria 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 20 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20d. invită Comisia să colaboreze cu 

Agenția Europeană pentru Medicamente 

și cu părțile interesate, în vederea 

introducerii unui cod de bune practici 

pentru raportarea obligatorie a efectelor 

adverse și a rezultatelor utilizării 

medicamentelor în afara indicațiilor 

terapeutice și să asigure registrele 

pacienților, pentru a consolida baza de 

date și a reduce riscurile pentru pacienți; 

Or. en 

 

Amendamentul  426 

José Inácio Faria, Marian Harkin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 e (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20e. recunoaște dezvoltarea 

semnificativă a medicamentelor orfane ca 

urmare a stimulentelor instituite de cadrul 

legislativ actual privind medicamentele 

orfane; constată că aceste medicamente 

sunt, de asemenea, utilizate în afara 

indicațiilor terapeutice sau li se schimbă 

utilizarea și sunt autorizate pentru 

indicații suplimentare care să permită o 

creștere a vânzărilor și profituri; invită 

Comisia să examineze aceste evenimente 

și să monitorizeze volumul vânzărilor de 

astfel de medicamente pentru a asigura 

stimulente echilibrate, fără a descuraja 

inovarea în acest domeniu; 

Or. en 
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Amendamentul  427 

José Inácio Faria 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 f (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20f. constată că schimbarea utilizării 

medicamentelor existente pentru noi 

indicații poate fi însoțită de o creștere a 

prețurilor; solicită Comisiei să colecteze și 

să analizeze date cu privire la creșterile de 

prețuri în cazurile de schimbare a 

utilizării medicamentelor și să prezinte un 

raport Parlamentului European și 

Consiliului privind echilibrul și 

proporționalitatea stimulentelor care 

încurajează industria să investească în 

schimbarea utilizării medicamentelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  428 

José Inácio Faria 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 g (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20g. recunoaște necesitatea de a 

asigura aprovizionarea continuă cu 

medicamente cu valoare adăugată 

dovedită pentru pacienți și pentru 

sistemele de sănătate; invită Comisia să 

monitorizeze și să propună măsuri, atunci 

când este cazul, cu privire la retragerea 

moleculelor vechi de pe piață din motive 

comerciale, inclusiv reautorizarea 

acestora pentru o nouă indicație la un 

preț mult mai mare; 

Or. en 

 



 

PE592.302v01-00 60/146 AM\1107398RO.docxx 

RO 

Amendamentul  429 

Christofer Fjellner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. cere Comisiei să promoveze datele 

deschise în cadrul cercetărilor private, în 

special în cazurile în care este implicată 

finanțarea publică, precum și să 

stabilească condiții cum ar fi prețurile 

accesibile și neexclusivitatea sau 

coproprietatea proprietății intelectuale 

pentru proiectele finanțate din granturile 

publice de la UE, cum este cazul 

programului Orizont 2020; 

21. cere Comisiei să promoveze datele 

deschise în cazurile în care este implicată 

finanțarea publică; 

Or. en 

 

Amendamentul  430 

Nessa Childers 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. cere Comisiei să promoveze datele 

deschise în cadrul cercetărilor private, în 

special în cazurile în care este implicată 

finanțarea publică, precum și să stabilească 

condiții cum ar fi prețurile accesibile și 

neexclusivitatea sau coproprietatea 

proprietății intelectuale pentru proiectele 

finanțate din granturile publice de la UE, 

cum este cazul programului Orizont 2020; 

21. cere Comisiei să promoveze datele 

deschise în cadrul cercetărilor private, în 

special în cazurile în care este implicată 

finanțarea publică, precum și să solicite 

condiții care să asigure rentabilitatea 

pentru sănătatea publică a investițiilor în 

cercetarea biomedicală, cum ar fi prețurile 

accesibile și neexclusivitatea sau 

coproprietatea proprietății intelectuale 

pentru proiectele finanțate din granturile 

publice de la UE, cum este cazul 

programului Orizont 2020; 

Or. en 
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Amendamentul  431 

Frédérique Ries, Gesine Meissner, Lieve Wierinck 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. cere Comisiei să promoveze datele 

deschise în cadrul cercetărilor private, în 

special în cazurile în care este implicată 

finanțarea publică, precum și să 

stabilească condiții cum ar fi prețurile 

accesibile și neexclusivitatea sau 

coproprietatea proprietății intelectuale 

pentru proiectele finanțate din granturile 

publice de la UE, cum este cazul 

programului Orizont 2020; 

21. cere Comisiei să promoveze, în 

măsura în care este posibil, datele 

deschise în cazurile în care este implicată o 

finanțare publică semnificativă, precum și 

să încurajeze condiții cum ar fi prețurile 

accesibile și neexclusivitatea sau 

coproprietatea proprietății intelectuale 

pentru proiectele finanțate din granturile 

publice de la UE, cum este cazul 

programului Orizont 2020; 

Or. en 

 

Amendamentul  432 

Margrete Auken 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. cere Comisiei să promoveze datele 

deschise în cadrul cercetărilor private, în 

special în cazurile în care este implicată 

finanțarea publică, precum și să 

stabilească condiții cum ar fi prețurile 

accesibile și neexclusivitatea sau 

coproprietatea proprietății intelectuale 

pentru proiectele finanțate din granturile 

publice de la UE, cum este cazul 

programului Orizont 2020; 

21. cere Comisiei să promoveze datele 

deschise în cadrul cercetărilor privind 

sănătatea publică, precum și să stabilească 

condiții cum ar fi prețurile accesibile și 

neexclusivitatea sau coproprietatea 

proprietății intelectuale pentru proiectele 

finanțate din granturile publice de la UE, 

cum este cazul programului Orizont 2020 

sau al IMI; 

Or. en 

 

Amendamentul  433 

Krzysztof Hetman 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. cere Comisiei să promoveze datele 

deschise în cadrul cercetărilor private, în 

special în cazurile în care este implicată 

finanțarea publică, precum și să stabilească 

condiții cum ar fi prețurile accesibile și 

neexclusivitatea sau coproprietatea 

proprietății intelectuale pentru proiectele 

finanțate din granturile publice de la UE, 

cum este cazul programului Orizont 2020; 

21. cere Comisiei să promoveze datele 

deschise în cadrul cercetărilor private, în 

cazurile în care este implicată finanțarea 

publică, precum și să stabilească condiții 

cum ar fi prețurile accesibile și 

neexclusivitatea sau coproprietatea 

proprietății intelectuale pentru proiectele 

finanțate din granturile publice de la UE, 

cum este cazul programului Orizont 2020; 

Or. en 

 

Amendamentul  434 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. îndeamnă Comisia Europeană să 

adopte un plan strategic pentru a preveni 

răspândirea virusului VHC (virusul 

hepatitic C) și pentru a eradica epidemia 

de hepatită C, prin utilizarea de 

medicamente noi și vechi, care trebuie 

administrate tuturor pacienților cu 

diagnosticul de fibroză hepatică provocată 

de Hepatita C, pornind cel puțin de la 

stadiul F2, unde deteriorarea țesutului 

fibro cicatricial poate fi considerată 

semnificativă, până la stadiul F3 unde 

deteriorarea țesutului sclero-cicatricial 

este severă și F4, în care pacientul trebuie 

considerat cirotic sau pre-cirotic; 

Or. it 

 

Amendamentul  435 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. subliniază faptul că atât investițiile 

publice, cât și cele private sunt esențiale 

pentru cercetarea și dezvoltarea de 

medicamente inovatoare; constată că în 

cazurile în care investițiile publice au 

jucat un rol major în dezvoltarea 

anumitor medicamente inovatoare, o 

parte echitabilă a randamentului 

investițiilor în astfel de produse ar trebui, 

de preferință, să fie utilizată pentru a 

continua cercetarea inovatoare în 

interesul sănătății publice, de exemplu, 

prin acorduri privind partajarea 

beneficiilor în timpul fazei de cercetare; 

Or. en 

 

Amendamentul  436 

Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. solicită stabilirea unor condiții-

cadru în domeniile cercetării și politicii 

privind medicamentele, astfel încât să se 

promoveze inovarea, în special cu privire 

la boli precum cancerul, care încă nu pot 

fi tratate într-o măsură satisfăcătoare; 

Or. de 

 

Amendamentul  437 

Margrete Auken 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. invită Comisia, atunci când este 

angajată în parteneriate comerciale și de 

investiții bilaterale, să se asigure că aceste 

acorduri nu includ prevederi care 

interferează cu obligațiile statelor membre 

de a garanta dreptul la sănătate; 

Or. en 

 

Amendamentul  438 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. cere Comisiei să revizuiască cadrul 

de reglementare pentru medicamentele 

orfane, să definească clar conceptul de 

nevoi medicale neîndeplinite, să evalueze 

impactul stimulentelor asupra dezvoltării 

de medicamente eficiente, sigure și 

accesibile în raport cu cele mai bune 

alternative disponibile și să promoveze 

registrul european al bolilor rare și centrele 

de referință; 

22. cere Comisiei să eficientizeze 

punerea în aplicare a cadrului de 

reglementare actual pentru medicamentele 

orfane și, dacă este necesar, să îl 

revizuiască pentru a asigura, pe de o 

parte, dezvoltarea de medicamente pentru 

boli rare, iar pe de altă parte, aplicarea 

corectă a normelor în vigoare și a 

stimulentelor, să definească clar conceptul 

de nevoi medicale neîndeplinite, să 

evalueze impactul stimulentelor asupra 

dezvoltării de medicamente eficiente, 

sigure și accesibile în raport cu cele mai 

bune alternative disponibile și să 

promoveze registrul european al bolilor 

rare și centrele de referință; 

Or. en 

 

Amendamentul  439 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. cere Comisiei să revizuiască cadrul 

de reglementare pentru medicamentele 

orfane, să definească clar conceptul de 

nevoi medicale neîndeplinite, să evalueze 

impactul stimulentelor asupra dezvoltării 

de medicamente eficiente, sigure și 

accesibile în raport cu cele mai bune 

alternative disponibile și să promoveze 

registrul european al bolilor rare și centrele 

de referință; 

22. cere Comisiei să analizeze punerea 

în aplicare a cadrului de reglementare 

pentru medicamentele orfane și, ulterior, 

să decidă dacă acesta trebuie să fie 

revizuit și să promoveze registrul european 

al bolilor rare și centrele de referință; 

Or. de 

 

Amendamentul  440 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. cere Comisiei să revizuiască cadrul 

de reglementare pentru medicamentele 

orfane, să definească clar conceptul de 

nevoi medicale neîndeplinite, să evalueze 

impactul stimulentelor asupra dezvoltării 

de medicamente eficiente, sigure și 

accesibile în raport cu cele mai bune 

alternative disponibile și să promoveze 

registrul european al bolilor rare și centrele 

de referință; 

22. cere Comisiei să revizuiască cadrul 

de reglementare pentru medicamentele 

orfane, să definească clar conceptul de 

nevoi medicale neîndeplinite, să determine 

mai bine nivelul noilor evoluții, să 
evalueze impactul stimulentelor asupra 

dezvoltării de medicamente eficiente, 

sigure și accesibile în raport cu cele mai 

bune alternative disponibile, să promoveze 

registrul european al bolilor rare și centrele 

de referință și să asigure punerea în 

aplicare corectă a legislației; 

Or. en 

 

Amendamentul  441 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. cere Comisiei să revizuiască cadrul 

de reglementare pentru medicamentele 

orfane, să definească clar conceptul de 

nevoi medicale neîndeplinite, să evalueze 

impactul stimulentelor asupra dezvoltării 

de medicamente eficiente, sigure și 

accesibile în raport cu cele mai bune 

alternative disponibile și să promoveze 

registrul european al bolilor rare și centrele 

de referință; 

22. cere Comisiei să revizuiască cadrul 

de reglementare pentru medicamentele 

orfane, să definească clar conceptul de 

nevoi medicale neîndeplinite, să evalueze 

impactul stimulentelor asupra dezvoltării 

de medicamente eficiente, sigure și 

accesibile în raport cu cele mai bune 

alternative disponibile și să promoveze 

principiul introducerii simultane a 

medicamentelor orfane în toate statele 

membre, precum și registrul european al 

bolilor rare și centrele de referință; 

Or. it 

 

Amendamentul  442 

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

Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. cere Comisiei să revizuiască cadrul 

de reglementare pentru medicamentele 

orfane, să definească clar conceptul de 

nevoi medicale neîndeplinite, să evalueze 

impactul stimulentelor asupra dezvoltării 
de medicamente eficiente, sigure și 

accesibile în raport cu cele mai bune 

alternative disponibile și să promoveze 

registrul european al bolilor rare și centrele 

de referință; 

22. cere Comisiei să actualizeze cadrul 

de reglementare pentru medicamentele 

orfane, să ofere orientări cu privire la 

nevoile medicale neîndeplinite prioritare și 

să revizuiască sistemele de stimulente 

existente pentru a facilita dezvoltarea de 

medicamente eficiente, sigure și accesibile 

pentru boli rare, inclusiv formele rare de 

cancer, în raport cu cele mai bune 

alternative disponibile și să promoveze 

registrul european al bolilor rare și centrele 

de referință; 

Or. en 

 

Amendamentul  443 

Eva Kaili 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. cere Comisiei să revizuiască cadrul 

de reglementare pentru medicamentele 

orfane, să definească clar conceptul de 

nevoi medicale neîndeplinite, să evalueze 

impactul stimulentelor asupra dezvoltării 
de medicamente eficiente, sigure și 

accesibile în raport cu cele mai bune 

alternative disponibile și să promoveze 

registrul european al bolilor rare și centrele 

de referință; 

22. cere Comisiei să actualizeze cadrul 

de reglementare pentru medicamentele 

orfane, să ofere orientări cu privire la 

nevoile medicale neîndeplinite prioritare și 

să revizuiască sistemele de stimulente 

existente pentru a facilita dezvoltarea de 

medicamente eficiente, sigure și accesibile 

pentru boli rare, inclusiv formele rare de 

cancer, în raport cu cele mai bune 

alternative disponibile și să promoveze 

registrul european al bolilor rare și centrele 

de referință; 

Or. en 

 

Amendamentul  444 

Nessa Childers 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. cere Comisiei să revizuiască cadrul 

de reglementare pentru medicamentele 

orfane, să definească clar conceptul de 

nevoi medicale neîndeplinite, să evalueze 

impactul stimulentelor asupra dezvoltării 

de medicamente eficiente, sigure și 

accesibile în raport cu cele mai bune 

alternative disponibile și să promoveze 

registrul european al bolilor rare și centrele 

de referință; 

22. cere Comisiei să revizuiască pe 

deplin și cuprinzător cadrul de 

reglementare pentru medicamentele orfane, 

să definească clar conceptul de nevoi 

medicale neîndeplinite, să evalueze 

impactul stimulentelor asupra dezvoltării 

de medicamente eficiente, sigure și 

accesibile în raport cu cele mai bune 

alternative disponibile și să promoveze 

registrul european al bolilor rare și centrele 

de referință; 

Or. en 

 

Amendamentul  445 

Aldo Patriciello 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. cere Comisiei să revizuiască cadrul 

de reglementare pentru medicamentele 

orfane, să definească clar conceptul de 

nevoi medicale neîndeplinite, să evalueze 

impactul stimulentelor asupra dezvoltării 

de medicamente eficiente, sigure și 

accesibile în raport cu cele mai bune 

alternative disponibile și să promoveze 

registrul european al bolilor rare și centrele 

de referință; 

22. cere Comisiei să revizuiască cadrul 

de reglementare pentru medicamentele 

orfane, să definească clar conceptul de 

nevoi medicale neîndeplinite, să evalueze 

impactul stimulentelor asupra dezvoltării 

de medicamente eficiente, sigure și 

accesibile în raport cu cele mai bune 

alternative disponibile și să pregătească, 

cu prioritate, registrul european al bolilor 

rare și centrele de referință; 

Or. it 

 

Amendamentul  446 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. cere Comisiei să revizuiască cadrul 

de reglementare pentru medicamentele 

orfane, să definească clar conceptul de 

nevoi medicale neîndeplinite, să evalueze 

impactul stimulentelor asupra dezvoltării 

de medicamente eficiente, sigure și 

accesibile în raport cu cele mai bune 

alternative disponibile și să promoveze 

registrul european al bolilor rare și centrele 

de referință; 

22. cere Comisiei să evalueze cadrul de 

reglementare pentru medicamentele orfane, 

să definească clar conceptul de nevoi 

medicale neîndeplinite, să evalueze 

impactul stimulentelor asupra dezvoltării 

de medicamente eficiente, sigure și 

accesibile în raport cu cele mai bune 

alternative disponibile și să promoveze 

registrul european al bolilor rare și centrele 

de referință; 

Or. en 

 

Amendamentul  447 

Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. cere Comisiei să revizuiască 

cadrul de reglementare pentru 

medicamentele orfane, să definească clar 

conceptul de nevoi medicale neîndeplinite, 

să evalueze impactul stimulentelor asupra 

dezvoltării de medicamente eficiente, 

sigure și accesibile în raport cu cele mai 

bune alternative disponibile și să 

promoveze registrul european al bolilor 

rare și centrele de referință; 

22. subliniază succesul 

Regulamentului (CE) nr. 141/2000 

privind produsele medicamentoase orfane, 

care a permis introducerea pe piață a 

numeroase produse inovatoare destinate 

pacienților încă nediagnosticați sau 

privați de tratament; îndeamnă Comisia 

să se implice în promovarea registrului 
european al bolilor rare și a centrelor de 

referință; 

Or. fr 

 

Amendamentul  448 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. invită Comisia și statele membre să 

lanseze registrul european de boli rare și 

centrele naționale de referință cu experți 

precum medicii calificați să prescrie 

medicamente și să monitorizeze evoluția 

în vederea îmbunătățirii dovezilor, care să 

pună accentul pe un sistem transparent de 

prețuri și de rambursare, pe 

îmbunătățirea procedurii de autorizare pe 

baza celei mai bune probe achiziționate 

precum și pe transparența în ceea ce 

privește costurile și datele obținute în 

urma studiilor, în special atunci când 

finanțarea este publică, pe monitorizarea 

evoluției prin studii de înaltă calitate, 

după intrarea pe piață, luând în 

considerare criterii precum securitatea 

pacientului și beneficiul terapeutic 

maxim, și care să aibă în vedere 

revizuirea definiției unor termeni precum 

nevoia medicală neacoperită, 

„tratamentul nesatisfăcător” sau 

„beneficiile suplimentare în raport cu 
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alternativele existente”, eficiența 

tratamentului bolilor rare; 

Or. es 

 

Amendamentul  449 

Glenis Willmott 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. invită Comisia să înceapă imediat 

să lucreze la raportul prevăzut la 

articolul 50 din Regulamentul privind 

medicamentele de uz pediatric și să 

modifice legislația pentru a aborda lipsa 

de inovare în domeniul tratamentelor 

oncologice pediatrice prin revizuirea 

criteriilor pentru permiterea unei derogări 

de la planul de investigație pediatrică 

(PIP) și pentru a se asigura că PIP sunt 

puse în aplicare timpuriu în dezvoltarea 

unui medicament, astfel încât copiii să nu 

aștepte mai mult decât este necesar pentru 

a avea acces la tratamente noi și 

inovatoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  450 

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

Kadenbach 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. invită Comisia să analizeze 

adecvarea cadrului legislativ la situația 

actuală a exportului și reexportului 

paralel de medicamente și subliniază 

necesitatea de a găsi echilibrul corect 



 

AM\1107398RO.docxx 71/146 PE592.302v01-00 

 RO 

între sănătatea publică și considerentele 

economice; 

Or. en 

 

Amendamentul  451 

Elisabetta Gardini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. solicită Comisiei să ia măsuri 

suplimentare pentru a favoriza 

dezvoltarea și accesul pacienților la 

medicamentele pentru terapie avansată 

(ATMP), cu un accent special pe lipsa de 

armonizare în ceea ce privește condițiile 

impuse de către statele membre pentru 

aplicarea scutirii pentru spitale; 

Or. en 

 

Amendamentul  452 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. subliniază importanța de a 

demonstra în mod clar valoarea adăugată 

în termeni de C&I în autorizația de 

comercializare a așa-numitelor 

medicamente orfane; 

Or. en 

 

Amendamentul  453 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. invită Comisia să definească în 

mod clar conceptul de „nevoi medicale 

neîndeplinite”; 

Or. de 

 

Amendamentul  454 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22b. solicită Comisiei să revizuiască 

impactul clinic și socioeconomic al 

stimulentelor pentru cercetare în domenii 

cu prevalență mai scăzută, cum ar fi 

bolile rare, pediatria sau terapiile 

avansate; 

Or. es 

 

Amendamentul  455 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. îndeamnă Comisia să garanteze 

siguranța și eficacitatea tuturor proceselor 

rapide de aprobare și să introducă 

conceptul de autorizare condiționată de 

eficacitate; 

23. îndeamnă Comisia să mențină și să 

instituie, după caz. norme solide menite să 
garanteze siguranța și eficacitatea tuturor 

proceselor rapide de aprobare și să se 

asigure că astfel de aprobări sunt posibile 

numai în circumstanțe excepționale, în 

cazul în care a fost identificată în mod 

clar o nevoie medicală neîndeplinită; 
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Or. en 

Amendamentul  456 

Eva Kaili 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. îndeamnă Comisia să garanteze 

siguranța și eficacitatea tuturor 

proceselor rapide de aprobare și să 

introducă conceptul de autorizare 

condiționată de eficacitate; 

23. îndeamnă Comisia să promoveze 

procesele rapide de aprobare pentru 

nevoile medicale neîndeplinite și să 

introducă procese transparente și 

responsabile pentru monitorizarea 

siguranței și a eficacității; 

Or. en 

 

Amendamentul  457 

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

Patriciello, Alessandra Mussolini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. îndeamnă Comisia să garanteze 

siguranța și eficacitatea tuturor 

proceselor rapide de aprobare și să 

introducă conceptul de autorizare 

condiționată de eficacitate; 

23. îndeamnă Comisia să promoveze 

procesele rapide de aprobare pentru 

nevoile medicale neîndeplinite și să 

introducă procese transparente și 

responsabile pentru monitorizarea 

siguranței și a eficacității; 

Or. en 

 

Amendamentul  458 

Karl-Heinz Florenz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. îndeamnă Comisia să garanteze 

siguranța și eficacitatea tuturor proceselor 

rapide de aprobare și să introducă 

conceptul de autorizare condiționată de 

eficacitate; 

23. îndeamnă Comisia să asigure o 

evaluare atentă a calității, a siguranței și 

a eficacității tuturor proceselor rapide de 

aprobare și să introducă monitorizarea 

sistematică a condițiilor și sancțiuni 

aplicabile în caz de neconformitate; 

Or. de 

 

Amendamentul  459 

Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. îndeamnă Comisia să garanteze 

siguranța și eficacitatea tuturor proceselor 

rapide de aprobare și să introducă 

conceptul de autorizare condiționată de 

eficacitate; 

23. îndeamnă Comisia să garanteze 

siguranța și eficacitatea tuturor proceselor 

rapide de aprobare și să garanteze că 

sistemele existente de autorizare timpurie 

a introducerii pe piață sunt limitate la o 

gamă redusă de medicamente care se 

adresează „nevoilor medicale 

neîndeplinite” și atunci când nu există 

nicio alternativă disponibilă; 

Or. en 

 

Amendamentul  460 

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

Yana Toom 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. îndeamnă Comisia să garanteze 

siguranța și eficacitatea tuturor proceselor 

rapide de aprobare și să introducă 

conceptul de autorizare condiționată de 

23. îndeamnă Comisia să garanteze 

siguranța și eficacitatea tuturor proceselor 

rapide de aprobare și să se asigure că 

astfel de aprobări sunt posibile numai în 
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eficacitate; circumstanțe excepționale, în cazul în 

care a fost identificată o nevoie medicală 

deosebită care nu a fost neîndeplinită; 

Or. en 

 

Amendamentul  461 

Margrete Auken 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. îndeamnă Comisia să garanteze 

siguranța și eficacitatea tuturor proceselor 

rapide de aprobare și să introducă 

conceptul de autorizare condiționată de 

eficacitate; 

23. îndeamnă Comisia să permită 

aprobarea rapidă numai în cazul unor 

urgențe excepționale justificate în mod 

corespunzător, să garanteze siguranța și 

eficacitatea tuturor proceselor și să 

introducă conceptul de autorizare 

condiționată de eficacitate; 

Or. en 

 

Amendamentul  462 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. îndeamnă Comisia să garanteze 

siguranța și eficacitatea tuturor proceselor 

rapide de aprobare și să introducă 

conceptul de autorizare condiționată de 

eficacitate; 

23. îndeamnă Comisia să garanteze 

siguranța și eficacitatea tuturor proceselor 

rapide de aprobare și să introducă 

conceptul de autorizare condiționată de 

datele din trialuri clinice care să 

demonstreze un progres față de opțiunile 

de tratament existente pentru pacienți și 

rezultate relevante din punct de vedere 

clinic; 

Or. en 
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Amendamentul  463 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. îndeamnă Comisia să garanteze 

siguranța și eficacitatea tuturor proceselor 

rapide de aprobare și să introducă 

conceptul de autorizare condiționată de 

eficacitate; 

23. îndeamnă Comisia să garanteze 

siguranța și eficacitatea tuturor proceselor 

rapide de aprobare și invită Comisia și 

statele membre să analizeze sinergiile 

dintre organismele de reglementare, 

organismele HTA și contribuabili pentru 

facilitarea accesului pacienților în timp 

util la tehnologii inovatoare, precum și 

pentru definirea condițiilor și a 

eventualelor strategii de ieșire pentru 

produsele care intră pe piață prin 

intermediul unor astfel de procese de 

aprobare, pentru a introduce conceptul de 

autorizare condiționată de eficacitate; 

Or. en 

 

Amendamentul  464 

György Hölvényi, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. îndeamnă Comisia să garanteze 

siguranța și eficacitatea tuturor proceselor 

rapide de aprobare și să introducă 

conceptul de autorizare condiționată de 

eficacitate; 

23. îndeamnă Comisia să adopte o 

abordare foarte prudentă și să garanteze 

siguranța și eficacitatea tuturor proceselor 

rapide de aprobare și să introducă 

conceptul de autorizare condiționată de 

eficacitate; în acest sens, invită Comisia să 

ia în considerare opinia părților interesate 

care nu fac parte din industrie; 

Or. en 
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Amendamentul  465 

Cristian-Silviu Bușoi, Andrey Kovatchev 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. îndeamnă Comisia să garanteze 

siguranța și eficacitatea tuturor proceselor 

rapide de aprobare și să introducă 

conceptul de autorizare condiționată de 

eficacitate; 

23. îndeamnă Comisia să garanteze 

siguranța și eficacitatea tuturor proceselor 

rapide de aprobare și să se asigure că 

astfel de aprobări sunt posibile numai în 

circumstanțe excepționale, în cazul în 

care a fost identificată în mod clar o 

nevoie medicală neîndeplinită; 

Or. en 

 

Amendamentul  466 

Nessa Childers 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. îndeamnă Comisia să garanteze 

siguranța și eficacitatea tuturor proceselor 

rapide de aprobare și să introducă 

conceptul de autorizare condiționată de 

eficacitate; 

23. îndeamnă Comisia să garanteze 

siguranța și eficacitatea tuturor proceselor 

rapide de aprobare și să introducă 

conceptul de autorizare condiționată de 

eficacitate, în domeniul de aplicare al 

circumstanțelor identificate în 

Regulamentul (CE) nr. 507/2006; 

Or. en 

 

Amendamentul  467 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. cere Comisiei ca procedurile de 
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acces rapid să se bazeze pe dovezi solide 

care să susțină beneficiul potențial pentru 

sănătate și adevărata nevoie de tratament 

în absența alternativelor eficiente, fără a 

pune în pericol securitatea pacientului, 

calitatea sau eficacitatea tratamentului, 

aplicând principiile medicinei bazate pe 

dovezi; solicită asigurarea transparenței 

fiecărei proceduri și a datelor clinice, 

inclusiv a farmacovigilenței, a informării 

și a dreptului cetățenilor de compensare 

în caz de prejudiciu; 

 solicită Comisiei, dată fiind importanța pe 

care o pot avea aceste noi modele de 

cercetare și de autorizare, să includă în 

studiul pilot privind licențele adaptative 

lansat de EMA în 2014 toate părțile 

interesate, inclusiv agențiile HTA, 

plătitorii și pacienții, precum și 

Parlamentul European; 

Or. es 

 

Amendamentul  468 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. invită Comisia să garanteze 

independența agențiilor de reglementare 

în domeniul medicamentelor de influența 

și finanțarea din partea întreprinderilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  469 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 b (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23b. solicită Comisiei o publicație 

anuală în care să prezinte noile progrese 

realizate în ceea ce privește monitorizarea 

medicamentelor și a farmacovigilenței 

prin intermediul sistemelor de evaluare 

post-autorizare a eficacității și a efectelor 

adverse, cu ajutorul unui registru al 

tuturor efectelor adverse și printr-o mai 

bună colaborare între agențiile statelor 

membre, la care trebuie să aibă acces 

pacienții și medicii; solicită revizuirea și 

armonizarea sistemelor de etichetare a 

medicamentelor care să îmbunătățească 

securitatea pacienților și să permită 

trasabilitatea medicamentelor în UE; 

Or. es 

 

Amendamentul  470 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23b. invită Comisia să asigure cerințe 

riguroase și proactive de 

farmacovigilență, inclusiv aplicarea unor 

sancțiuni disuasive în cazul în care nu 

sunt respectate cerințele ulterioare 

introducerii pe piață; 

Or. en 

 

Amendamentul  471 

Christofer Fjellner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. îndeamnă Comisia să instituie un 

cadru de promovare, garantare și 

consolidare a competitivității 
medicamentelor generice, garantând 

intrarea rapidă pe piață a acestora și 
monitorizarea practicilor neloiale, în 

conformitate cu articolele 101 și 102 din 

TFUE, precum și să prezinte un raport 

semestrial în acest sens; 

24. îndeamnă Comisia să 

îmbunătățească competitivitatea 

medicamentelor generice prin 

monitorizarea practicilor neloiale, în 

conformitate cu articolele 101 și 102 din 

TFUE; 

Or. en 

 

Amendamentul  472 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. îndeamnă Comisia să instituie un 

cadru de promovare, garantare și 

consolidare a competitivității 

medicamentelor generice, garantând 

intrarea rapidă pe piață a acestora și 

monitorizarea practicilor neloiale, în 

conformitate cu articolele 101 și 102 din 

TFUE, precum și să prezinte un raport 

semestrial în acest sens; 

24. îndeamnă Comisia să instituie un 

cadru de promovare, garantare și 

consolidare a competitivității și utilizării 

medicamentelor generice și biosimilare în 

condiții de piață durabile, garantând 

intrarea rapidă pe piață a acestora și 

monitorizarea practicilor neloiale, în 

conformitate cu articolele 101 și 102 din 

TFUE, precum și să prezinte un raport 

semestrial în acest sens; 

Or. en 

 

Amendamentul  473 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. îndeamnă Comisia să instituie un 24. îndeamnă Comisia să instituie un 
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cadru de promovare, garantare și 

consolidare a competitivității 

medicamentelor generice, garantând 

intrarea rapidă pe piață a acestora și 

monitorizarea practicilor neloiale, în 

conformitate cu articolele 101 și 102 din 

TFUE, precum și să prezinte un raport 

semestrial în acest sens; 

cadru de promovare, garantare și 

consolidare a competitivității și utilizării 

medicamentelor generice și biosimilare în 

condiții de piață durabile, garantând 

intrarea rapidă pe piață a acestora și 

monitorizarea practicilor neloiale, în 

conformitate cu articolele 101 și 102 din 

TFUE, precum și să prezinte un raport 

semestrial în acest sens; 

Or. en 

 

Amendamentul  474 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. îndeamnă Comisia să instituie un 

cadru de promovare, garantare și 

consolidare a competitivității 

medicamentelor generice, garantând 

intrarea rapidă pe piață a acestora și 

monitorizarea practicilor neloiale, în 

conformitate cu articolele 101 și 102 din 

TFUE, precum și să prezinte un raport 

semestrial în acest sens; 

24. îndeamnă Comisia să instituie un 

cadru de promovare, garantare și 

consolidare a competitivității 

medicamentelor generice și biosimilare în 

condiții de piață durabile, garantând 

intrarea rapidă pe piață a acestora și 

monitorizarea practicilor neloiale, în 

conformitate cu articolele 101 și 102 din 

TFUE, precum și să prezinte un raport 

semestrial în acest sens; 

Or. en 

 

Amendamentul  475 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. îndeamnă Comisia să instituie un 

cadru de promovare, garantare și 

consolidare a competitivității 

medicamentelor generice, garantând 

24. îndeamnă Comisia să instituie un 

cadru de promovare, garantare și 

consolidare a competitivității 

medicamentelor generice și biosimilare, 
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intrarea rapidă pe piață a acestora și 

monitorizarea practicilor neloiale, în 

conformitate cu articolele 101 și 102 din 

TFUE, precum și să prezinte un raport 

semestrial în acest sens; 

garantând intrarea rapidă pe piață a 

acestora, condiții durabile și monitorizarea 

practicilor neloiale, în conformitate cu 

articolele 101 și 102 din TFUE, precum și 

să prezinte un raport semestrial în acest 

sens; 

Or. it 

 

Amendamentul  476 

Nicola Caputo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. îndeamnă Comisia să instituie un 

cadru de promovare, garantare și 

consolidare a competitivității 

medicamentelor generice, garantând 

intrarea rapidă pe piață a acestora și 

monitorizarea practicilor neloiale, în 

conformitate cu articolele 101 și 102 din 

TFUE, precum și să prezinte un raport 

semestrial în acest sens; 

24. îndeamnă Comisia să instituie un 

cadru de promovare, garantare și 

consolidare a competitivității 

medicamentelor generice, garantând 

intrarea rapidă pe piață a acestora și 

monitorizarea practicilor neloiale, în 

conformitate cu articolele 101 și 102 din 

TFUE, precum și să prezinte un raport 

semestrial în acest sens; de asemenea, 

solicită Comisiei să promoveze și să 

coordoneze un sistem de informare clar și 

transparent, astfel încât consumatorii să 

poată face o comparație între diferitele 

medicamente echivalente și medicamentul 

original și să aleagă produsul în funcție 

de procentul substanței active și al 

excipienților care se găsesc în 

medicamente; 

Or. it 

 

Amendamentul  477 

Nessa Childers 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 



 

AM\1107398RO.docxx 83/146 PE592.302v01-00 

 RO 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. îndeamnă Comisia să instituie un 

cadru de promovare, garantare și 

consolidare a competitivității 

medicamentelor generice, garantând 

intrarea rapidă pe piață a acestora și 

monitorizarea practicilor neloiale, în 

conformitate cu articolele 101 și 102 din 

TFUE, precum și să prezinte un raport 

semestrial în acest sens; 

24. îndeamnă Comisia să instituie un 

cadru de promovare, garantare și 

consolidare a competitivității 

medicamentelor generice și biosimilare, 

garantând intrarea rapidă pe piață a 

acestora și monitorizarea practicilor 

neloiale, în conformitate cu articolele 101 

și 102 din TFUE, precum și să prezinte un 

raport semestrial în acest sens; 

Or. en 

 

Amendamentul  478 

Biljana Borzan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. îndeamnă Comisia să instituie un 

cadru de promovare, garantare și 

consolidare a competitivității 

medicamentelor generice, garantând 

intrarea rapidă pe piață a acestora și 

monitorizarea practicilor neloiale, în 

conformitate cu articolele 101 și 102 din 

TFUE, precum și să prezinte un raport 

semestrial în acest sens; 

24. îndeamnă Comisia să instituie un 

cadru de promovare, garantare și 

consolidare a competitivității 

medicamentelor generice și biosimilare, 

garantând intrarea rapidă pe piață a 

acestora și monitorizarea practicilor 

neloiale, în conformitate cu articolele 101 

și 102 din TFUE, precum și să prezinte un 

raport semestrial în acest sens; 

Or. en 

 

Amendamentul  479 

Nicola Caputo, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. îndeamnă Comisia să instituie un 

cadru de promovare, garantare și 

24. îndeamnă Comisia să instituie un 

cadru de promovare, garantare și 
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consolidare a competitivității 

medicamentelor generice, garantând 

intrarea rapidă pe piață a acestora și 

monitorizarea practicilor neloiale, în 

conformitate cu articolele 101 și 102 din 

TFUE, precum și să prezinte un raport 

semestrial în acest sens; 

consolidare a competitivității 

medicamentelor generice și biosimilare, 

garantând intrarea rapidă pe piață a 

acestora și monitorizarea practicilor 

neloiale, în conformitate cu articolele 101 

și 102 din TFUE, precum și să prezinte un 

raport semestrial în acest sens; 

Or. en 

 

Amendamentul  480 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. îndeamnă Comisia să instituie un 

cadru de promovare, garantare și 

consolidare a competitivității 

medicamentelor generice, garantând 

intrarea rapidă pe piață a acestora și 

monitorizarea practicilor neloiale, în 

conformitate cu articolele 101 și 102 din 

TFUE, precum și să prezinte un raport 

semestrial în acest sens; 

24. îndeamnă Comisia să instituie un 

cadru de promovare, garantare și 

consolidare a competitivității 

medicamentelor generice și biosimilare, 

garantând intrarea rapidă pe piață a 

acestora și monitorizarea practicilor 

neloiale, în conformitate cu articolele 101 

și 102 din TFUE, precum și să prezinte un 

raport semestrial în acest sens; 

Or. en 

 

Amendamentul  481 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. îndeamnă Comisia să instituie un 

cadru de promovare, garantare și 

consolidare a competitivității 
medicamentelor generice, garantând 

intrarea rapidă pe piață a acestora și 

monitorizarea practicilor neloiale, în 

conformitate cu articolele 101 și 102 din 

24. îndeamnă Comisia să promoveze, 

să garanteze și să consolideze 

competitivitatea medicamentelor generice, 

garantând intrarea rapidă pe piață a 

acestora și monitorizarea practicilor 

neloiale, în conformitate cu articolele 101 

și 102 din TFUE, precum și să prezinte un 
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TFUE, precum și să prezinte un raport 

semestrial în acest sens; 

raport semestrial în acest sens; 

Or. fr 

 

Amendamentul  482 

Kateřina Konečná 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24a. invită Comisia să analizeze 

impactul normelor în vigoare prezentate 

în Directiva 2001/83/CE care 

reglementează procedurile pentru 

acordarea autorizației de introducere pe 

piață a medicamentelor homeopate 

eliberate fără prescripție medicală asupra 

alegerilor pacienților, a libertății 

terapeutice și, în cele din urmă, a 

accesului la medicamente destinate 

automedicației; 

Or. en 

 

Amendamentul  483 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24a. subliniază că evaluările 

tehnologiilor medicale (HTA) sunt un 

instrument important și eficace care 

contribuie la durabilitatea sistemelor 

naționale de sănătate și creează 

stimulente pentru inovații datorită 

faptului că le conferă o valoare adăugată 

ridicată; 

Or. de 
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Amendamentul  484 

Nicola Caputo, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24a. subliniază importanța 

disponibilității în timp util a 

medicamentelor generice și biosimilare, 

pentru a facilita accesul pacienților la 

terapiile pe bază de medicamente și 

pentru a îmbunătăți durabilitatea 

sistemelor naționale de sănătate; 

Or. en 

 

Amendamentul  485 

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

Heinz Florenz, Karin Kadenbach 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24a. reiterează faptul că colaborarea 

europeană privind HTA permite statelor 

membre să pună în comun expertiza lor și 

să utilizeze mai eficient resursele, 

ajutându-le astfel să răspundă mai bine 

cererii crescânde de evaluări; 

Or. en 

 

Amendamentul  486 

Cristian-Silviu Bușoi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24a. invită Comisia și încurajează 

statele membre să dezvolte o strategie 

pentru a stimula noi utilizări ale 

medicamentelor vechi, cu scopul de a 

lupta în cele din urmă împotriva utilizării 

suboptime a tratamentelor actuale și 

pentru a combate ineficiențele aferente 

care au un impact asupra vieții 

pacienților și asupra durabilității 

sistemelor de sănătate; 

Or. en 

 

Amendamentul  487 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24a. invită Comisia să respecte și să 

consolideze legislația UE în domeniul 

concurenței și competențele sale pe piața 

medicamentelor, pentru a contracara 

abuzurile și pentru a promova prețuri 

echitabile pentru pacienți; 

Or. en 

 

Amendamentul  488 

Kateřina Konečná, Biljana Borzan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24b. invită Comisia Europeană să 

intensifice dialogul cu privire la nevoile 

medicale neîndeplinite între toate părțile 

interesate relevante, pacienți, cadre 
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medicale, autorități de reglementare, 

organisme HTA, contribuabili și 

dezvoltatori pe parcursul duratei de viață 

a medicamentelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  489 

Cristian-Silviu Bușoi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. îndeamnă Comisia să prezinte, cât 

mai curând posibil, propuneri legislative 

cu privire la un sistem european de 

evaluare a tehnologiilor medicale și să 

evalueze valoarea adăugată a 

medicamentelor în raport cu cea mai 

bună alternativă disponibilă; invită, de 

asemenea, Comisia să armonizeze 

criteriile de stabilire a prețurilor și de 

rambursare, pentru a ține seama de nivelul 

de inovare și de analiza socială și 

economică a raportului dintre costuri și 

beneficii, precum și să instituie o 

clasificare europeană privind nivelul de 

valoare adăugată a medicamentelor; 

25. îndeamnă Comisia să sprijine în 

continuare cooperarea între statele 

membre privind HTA prin intermediul 

rețelei HTA și a EUnetHTA și să continue 

să investigheze fezabilitatea și valoarea 

adăugată a raționalizării suplimentare a 

evaluărilor tehnologiilor medicale 

naționale, ținând seama de caracteristicile 

specifice ale sistemelor naționale de 

stabilire a prețurilor și de rambursare; 

Or. en 

 

Amendamentul  490 

Margrete Auken 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. îndeamnă Comisia să prezinte, cât 

mai curând posibil, propuneri legislative 

cu privire la un sistem european de 

evaluare a tehnologiilor medicale și să 

25. îndeamnă Comisia să elaboreze un 

raport în care să analizeze diferitele 

sisteme naționale actuale de clasificare a 

nivelului de valoare adăugată a 
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evalueze valoarea adăugată a 

medicamentelor în raport cu cea mai bună 

alternativă disponibilă; invită, de 

asemenea, Comisia să armonizeze 

criteriile de stabilire a prețurilor și de 

rambursare, pentru a ține seama de 

nivelul de inovare și de analiza socială și 

economică a raportului dintre costuri și 

beneficii, precum și să instituie o 

clasificare europeană privind nivelul de 

valoare adăugată a medicamentelor; 

medicamentelor în UE și în afara acesteia; 

Or. en 

 

Amendamentul  491 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. îndeamnă Comisia să prezinte, cât 

mai curând posibil, propuneri legislative cu 

privire la un sistem european de evaluare a 

tehnologiilor medicale și să evalueze 

valoarea adăugată a medicamentelor în 

raport cu cea mai bună alternativă 

disponibilă; invită, de asemenea, Comisia 

să armonizeze criteriile de stabilire a 

prețurilor și de rambursare, pentru a ține 

seama de nivelul de inovare și de analiza 

socială și economică a raportului dintre 

costuri și beneficii, precum și să instituie 

o clasificare europeană privind nivelul de 

valoare adăugată a medicamentelor; 

25. îndeamnă Comisia să prezinte, cât 

mai curând posibil, propuneri legislative cu 

privire la un sistem european de evaluare a 

tehnologiilor medicale; 

Or. en 

 

Amendamentul  492 

Eva Kaili 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. îndeamnă Comisia să prezinte, cât 

mai curând posibil, propuneri legislative cu 

privire la un sistem european de evaluare a 

tehnologiilor medicale și să evalueze 

valoarea adăugată a medicamentelor în 

raport cu cea mai bună alternativă 

disponibilă; invită, de asemenea, Comisia 

să armonizeze criteriile de stabilire a 

prețurilor și de rambursare, pentru a ține 

seama de nivelul de inovare și de analiza 

socială și economică a raportului dintre 

costuri și beneficii, precum și să instituie 

o clasificare europeană privind nivelul de 

valoare adăugată a medicamentelor; 

25. îndeamnă Comisia să prezinte, cât 

mai curând posibil, propuneri legislative cu 

privire la un sistem european de evaluare a 

tehnologiilor medicale; 

Or. en 

 

Amendamentul  493 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. îndeamnă Comisia să prezinte, cât 

mai curând posibil, propuneri legislative 

cu privire la un sistem european de 

evaluare a tehnologiilor medicale și să 

evalueze valoarea adăugată a 

medicamentelor în raport cu cea mai bună 

alternativă disponibilă; invită, de 

asemenea, Comisia să armonizeze criteriile 

de stabilire a prețurilor și de rambursare, 

pentru a ține seama de nivelul de inovare 

și de analiza socială și economică a 

raportului dintre costuri și beneficii, 

precum și să instituie o clasificare 

europeană privind nivelul de valoare 

adăugată a medicamentelor; 

25. îndeamnă Comisia să promoveze 

luarea în calcul a valorii adăugate a 

medicamentelor în raport cu cea mai bună 

alternativă disponibilă; invită, de 

asemenea, Comisia să susțină o clasificare 

europeană privind nivelul de valoare 

adăugată a medicamentelor; 

Or. fr 
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Amendamentul  494 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. îndeamnă Comisia să prezinte, cât 

mai curând posibil, propuneri legislative cu 

privire la un sistem european de evaluare a 

tehnologiilor medicale și să evalueze 

valoarea adăugată a medicamentelor în 

raport cu cea mai bună alternativă 

disponibilă; invită, de asemenea, Comisia 

să armonizeze criteriile de stabilire a 

prețurilor și de rambursare, pentru a ține 

seama de nivelul de inovare și de analiza 

socială și economică a raportului dintre 

costuri și beneficii, precum și să instituie o 

clasificare europeană privind nivelul de 

valoare adăugată a medicamentelor; 

25. îndeamnă Comisia să prezinte, cât 

mai curând posibil, propuneri legislative cu 

privire la un sistem european de evaluare a 

tehnologiilor medicale, pentru a facilita 

evaluarea în raport cu cea mai bună 

alternativă disponibilă; menționează că o 

astfel de legislație asigură că rezultatele 

HTA obținute în comun la nivelul UE 

sunt utilizate în procesul național de luare 

a deciziilor; consideră că aceasta reflectă 

diferențele dintre medicamente și alte 

tehnologii și proceduri medicale; 

subliniază că legislația prevede evaluarea 

comună rapidă a eficienței relative pentru 

medicamente și consolidarea dialogurilor 

timpurii; menționează că ar trebui să se ia 

în considerare un mecanism de 

coordonare bazat pe un organism 

independent, care ar putea promova 

cooperarea între organismele naționale 

HTA și, totodată, care să asigure că 

expertiza privind HTA rămâne în cadrul 

organismelor naționale (și regionale) 

HTA; consideră că ar putea fi util să 

instituie o clasificare europeană privind 

nivelul de valoare adăugată a 

medicamentelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  495 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. îndeamnă Comisia să prezinte, cât 25. îndeamnă Comisia să prezinte 
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mai curând posibil, propuneri legislative 

cu privire la un sistem european de 

evaluare a tehnologiilor medicale și să 

evalueze valoarea adăugată a 

medicamentelor în raport cu cea mai bună 

alternativă disponibilă; invită, de 

asemenea, Comisia să armonizeze criteriile 

de stabilire a prețurilor și de rambursare, 

pentru a ține seama de nivelul de inovare 

și de analiza socială și economică a 

raportului dintre costuri și beneficii, 

precum și să instituie o clasificare 

europeană privind nivelul de valoare 

adăugată a medicamentelor; 

propuneri legislative cu privire la un sistem 

european de evaluare a tehnologiilor 

medicale și să evalueze valoarea adăugată 

a medicamentelor în raport cu cea mai 

bună alternativă disponibilă; invită, de 

asemenea, Comisia să promoveze dialogul 

timpuriu cu întreprinderile care dezvoltă 

tehnologii medicale noi, să introducă 

evaluări obligatorii ale eficacității relative 

la nivelul UE ca un prim pas către 

dezvoltarea unor medicamente noi, să 

asigure că informațiile comune despre 

HTA disponibile la nivel național pot fi 

reutilizate pentru armonizarea proceselor 

și metodelor în vederea prevenirii 

suprapunerilor inutile, precum și să 

abordeze orice problemă de finanțare și 

organizatorică referitoare la acest sistem 

nou; invită, de asemenea, Comisia să țină 

seama de gradul de inovare și să instituie 

o clasificare europeană privind nivelul de 

valoare adăugată a medicamentelor; 

Or. de 

 

Amendamentul  496 

Christofer Fjellner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. îndeamnă Comisia să prezinte, cât 

mai curând posibil, propuneri legislative cu 

privire la un sistem european de evaluare a 

tehnologiilor medicale și să evalueze 

valoarea adăugată a medicamentelor în 

raport cu cea mai bună alternativă 

disponibilă; invită, de asemenea, Comisia 

să armonizeze criteriile de stabilire a 

prețurilor și de rambursare, pentru a ține 

seama de nivelul de inovare și de analiza 

socială și economică a raportului dintre 

costuri și beneficii, precum și să instituie o 

clasificare europeană privind nivelul de 

25. îndeamnă Comisia să prezinte, cât 

mai curând posibil, propuneri legislative cu 

privire la un sistem european de evaluare a 

tehnologiilor medicale și să evalueze 

valoarea adăugată a medicamentelor în 

raport cu cea mai bună alternativă 

disponibilă, precum și să instituie o 

clasificare europeană privind nivelul de 

valoare adăugată a medicamentelor; 
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valoare adăugată a medicamentelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  497 

Monica Macovei 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. îndeamnă Comisia să prezinte, cât 

mai curând posibil, propuneri legislative cu 

privire la un sistem european de evaluare a 

tehnologiilor medicale și să evalueze 

valoarea adăugată a medicamentelor în 

raport cu cea mai bună alternativă 

disponibilă; invită, de asemenea, Comisia 

să armonizeze criteriile de stabilire a 

prețurilor și de rambursare, pentru a ține 

seama de nivelul de inovare și de analiza 

socială și economică a raportului dintre 

costuri și beneficii, precum și să instituie o 

clasificare europeană privind nivelul de 

valoare adăugată a medicamentelor; 

25. îndeamnă Comisia să prezinte, cât 

mai curând posibil, propuneri legislative cu 

privire la un sistem european de evaluare a 

tehnologiilor medicale și să evalueze 

valoarea adăugată a medicamentelor în 

raport cu cea mai bună alternativă 

disponibilă; invită, de asemenea, Comisia 

să armonizeze criteriile de stabilire a 

prețurilor și de rambursare pe întreg 

teritoriul UE, pentru a ține seama de 

nivelul de inovare și de analiza socială și 

economică a raportului dintre costuri și 

beneficii, precum și să instituie o 

clasificare europeană privind nivelul de 

valoare adăugată a medicamentelor; 

solicită simplificarea criteriilor de 

rambursare și de procesare a costurilor 

medicale într-o altă țară decât cea 

proprie; 

Or. en 

 

Amendamentul  498 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. îndeamnă Comisia să prezinte, cât 

mai curând posibil, propuneri legislative 

cu privire la un sistem european de 

25. îndeamnă Comisia să ia în 

considerare prezentarea unor propuneri 

legislative cu privire la aceste aspecte ale 
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evaluare a tehnologiilor medicale și să 

evalueze valoarea adăugată a 

medicamentelor în raport cu cea mai bună 

alternativă disponibilă; invită, de 

asemenea, Comisia să armonizeze criteriile 

de stabilire a prețurilor și de rambursare, 

pentru a ține seama de nivelul de inovare 

și de analiza socială și economică a 

raportului dintre costuri și beneficii, 

precum și să instituie o clasificare 

europeană privind nivelul de valoare 

adăugată a medicamentelor; 

evaluării tehnologiilor medicale relevante 

pentru UE, îndeosebi evaluarea clinică, 

pentru a evalua mai bine valoarea 

adăugată a medicamentelor în raport cu cea 

mai bună alternativă disponibilă; invită, de 

asemenea, Comisia să depună eforturi 

pentru criteriile de stabilire a prețurilor și 

de rambursare, ținând seama de nivelul de 

inovare și de analiza socială și economică a 

raportului dintre costuri și beneficii pentru 

toate statele membre, precum și să instituie 

o clasificare europeană privind nivelul de 

valoare adăugată a medicamentelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  499 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. îndeamnă Comisia să prezinte, cât 

mai curând posibil, propuneri legislative 

cu privire la un sistem european de 

evaluare a tehnologiilor medicale și să 

evalueze valoarea adăugată a 

medicamentelor în raport cu cea mai bună 

alternativă disponibilă; invită, de 

asemenea, Comisia să armonizeze 

criteriile de stabilire a prețurilor și de 

rambursare, pentru a ține seama de 

nivelul de inovare și de analiza socială și 

economică a raportului dintre costuri și 

beneficii, precum și să instituie o 

clasificare europeană privind nivelul de 

valoare adăugată a medicamentelor; 

25. îndeamnă Comisia să efectueze, cât 

mai curând posibil, o evaluare a 

impactului cu privire la un sistem 

european de evaluare a tehnologiilor 

medicale și să evalueze valoarea adăugată 

a medicamentelor în raport cu cea mai 

bună alternativă disponibilă, precum și să 

instituie o clasificare europeană privind 

nivelul de valoare adăugată a 

medicamentelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  500 

Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. îndeamnă Comisia să prezinte, cât 

mai curând posibil, propuneri legislative 

cu privire la un sistem european de 

evaluare a tehnologiilor medicale și să 

evalueze valoarea adăugată a 

medicamentelor în raport cu cea mai 

bună alternativă disponibilă; invită, de 

asemenea, Comisia să armonizeze 

criteriile de stabilire a prețurilor și de 

rambursare, pentru a ține seama de 

nivelul de inovare și de analiza socială și 

economică a raportului dintre costuri și 

beneficii, precum și să instituie o 

clasificare europeană privind nivelul de 

valoare adăugată a medicamentelor; 

25. salută publicarea programului de 

lucru multianual pentru 2016-2020 

privind HTA și recunoaște valoarea 

adăugată a cooperării europene în materie 

de evaluarea tehnologiilor medicale; 

invită Comisia să prezinte în cel mai scurt 

timp o propunere legislativă referitoare la 

instituirea unui astfel de sistem, care ar 

trebui dezvoltat doar în strânsă cooperare 

cu Agenția Europeană pentru 

Medicamente; 

Or. fr 

 

Amendamentul  501 

Krzysztof Hetman 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. îndeamnă Comisia să prezinte, cât 

mai curând posibil, propuneri legislative cu 

privire la un sistem european de evaluare a 

tehnologiilor medicale și să evalueze 

valoarea adăugată a medicamentelor în 

raport cu cea mai bună alternativă 

disponibilă; invită, de asemenea, Comisia 

să armonizeze criteriile de stabilire a 

prețurilor și de rambursare, pentru a ține 

seama de nivelul de inovare și de analiza 

socială și economică a raportului dintre 

costuri și beneficii, precum și să instituie o 

clasificare europeană privind nivelul de 

valoare adăugată a medicamentelor; 

25. îndeamnă Comisia să prezinte, cât 

mai curând posibil, propuneri legislative cu 

privire la un sistem european de evaluare a 

tehnologiilor medicale și să evalueze 

valoarea adăugată a medicamentelor în 

raport cu cea mai bună alternativă 

disponibilă; invită, de asemenea, Comisia 

să armonizeze procedura de stabilire a 

prețurilor și criteriile de rambursare, pentru 

a ține seama de nivelul de inovare și de 

analiza socială și economică a raportului 

dintre costuri și beneficii, precum și să 

instituie o clasificare europeană privind 

nivelul de valoare adăugată a 

medicamentelor; 
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Or. en 

 

Amendamentul  502 

Biljana Borzan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. îndeamnă Comisia să prezinte, cât 

mai curând posibil, propuneri legislative cu 

privire la un sistem european de evaluare a 

tehnologiilor medicale și să evalueze 

valoarea adăugată a medicamentelor în 

raport cu cea mai bună alternativă 

disponibilă; invită, de asemenea, Comisia 

să armonizeze criteriile de stabilire a 

prețurilor și de rambursare, pentru a ține 

seama de nivelul de inovare și de analiza 

socială și economică a raportului dintre 

costuri și beneficii, precum și să instituie o 

clasificare europeană privind nivelul de 

valoare adăugată a medicamentelor; 

25. îndeamnă Comisia să prezinte, cât 

mai curând posibil, propuneri legislative cu 

privire la un sistem european de evaluare a 

tehnologiilor medicale și să evalueze 

valoarea adăugată a medicamentelor în 

raport cu cea mai bună alternativă 

disponibilă; invită, de asemenea, Comisia 

să armonizeze criteriile HTA, pentru a ține 

seama de nivelul de inovare, de valoarea 

pentru pacienți și de analiza socială și 

economică a raportului dintre costuri și 

beneficii, precum și să instituie o 

clasificare europeană privind nivelul de 

valoare adăugată a medicamentelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  503 

Kateřina Konečná 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. invită Comisia și statele membre să 

identifice și/sau să dezvolte cadre, 

structuri și metodologii cu scopul de a 

încorpora în mod semnificativ 

informațiile despre pacienți în toate 

etapele ciclului de C&D a 

medicamentelor, de la un dialog timpuriu 

la aprobarea de către autoritatea de 

reglementare, evaluarea tehnologiei 

medicale, evaluările eficienței relative, 
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precum și luarea deciziilor în materie de 

stabilire a prețurilor și de rambursare cu 

implicarea pacienților și a organizațiilor 

reprezentative ale acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  504 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. invită Comisia și statele membre să 

identifice și să dezvolte cadre, structuri și 

metodologii cu scopul de a încorpora în 

mod semnificativ informațiile despre 

pacienți în toate etapele ciclului de C&D a 

medicamentelor, de la un dialog timpuriu 

la aprobarea din partea autorității de 

reglementare, evaluarea tehnologiei 

medicale, evaluările relative ale 

eficacității, precum și luarea deciziilor în 

materie de stabilire a prețurilor și de 

rambursare cu implicarea pacienților și a 

organizațiilor reprezentative ale acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  505 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. invită Comisia să analizeze 

criteriile economice, sociale și etice pe 

care le aplică deja unele agenții HTA din 

statele membre și să stabilească principii 

sau orientări comune în această privință, 

bazate pe utilitatea acestora în procesul de 
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stabilire a prețurilor și de rambursare, 

întrucât determinarea calității inovării 

este importantă pentru stabilirea valorii 

sale economice, dar nu este suficientă 

pentru a asigura un raport cost-eficacitate 

adecvat; 

Or. es 

 

Amendamentul  506 

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

Mussolini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. invită Agenția Europeană pentru 

Medicamente să evalueze medicamentele 

cu valoare adăugată în raport cu cea mai 

bună alternativă disponibilă; invită, de 

asemenea, Comisia să armonizeze 

criteriile de stabilire a prețurilor și de 

rambursare, pentru a ține seama de 

nivelul de inovare și de analiza socială și 

economică a raportului dintre costuri și 

beneficii, precum și să instituie o 

clasificare europeană privind nivelul de 

valoare adăugată a medicamentelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  507 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. invită Comisia să stabilească un 

mecanism permanent și unic de evaluare 

a eficienței relative a noilor medicamente 

la nivelul UE, pe baza cerințelor de date 
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armonizate, astfel încât să sporească 

accesul pacienților la tratamente noi și să 

evite suprapunerile în evaluările 

medicamentelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  508 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. invită Comisia să stabilească un 

mecanism permanent și unic de evaluare 

a eficienței relative a noilor medicamente 

la nivelul UE, pe baza cerințelor de date 

armonizate, astfel încât să sporească 

accesul pacienților la tratamente noi și să 

evite suprapunerile în evaluările 

medicamentelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  509 

Notis Marias 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. invită Comisia și statele membre să 

promoveze investiții majore cu finanțare 

publică în cercetare, pe baza nevoilor 

medicale, precum și să condiționeze 

finanțarea de existența unor prețuri 

abordabile la consumatorii finali și de 

licențierea neexclusivă; 

26. invită Comisia și statele membre să 

promoveze investiții majore cu finanțare 

publică în cercetare, pe baza nevoilor 

medicale, precum și să condiționeze 

finanțarea de existența unor prețuri 

abordabile la consumatorii finali și de 

licențierea neexclusivă; de asemenea, 

întrucât ajustarea economică violentă 

impusă de UE nu îi permite fiecărui stat 

în parte să abordeze deficitele constatate 

în sistemul de sănătate, consideră că 
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Uniunea ar trebui să adopte măsuri 

imediate pentru a elimina aceste deficite; 

Or. el 

 

Amendamentul  510 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. invită Comisia și statele membre să 

promoveze investiții majore cu finanțare 

publică în cercetare, pe baza nevoilor 

medicale, precum și să condiționeze 

finanțarea de existența unor prețuri 

abordabile la consumatorii finali și de 

licențierea neexclusivă; 

26. invită Comisia și statele membre să 

promoveze investiții majore cu finanțare 

publică în cercetare, pe baza nevoilor 

medicale; 

Or. fr 

 

Amendamentul  511 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. invită Comisia și statele membre să 

promoveze investiții majore cu finanțare 

publică în cercetare, pe baza nevoilor 

medicale, precum și să condiționeze 

finanțarea de existența unor prețuri 

abordabile la consumatorii finali și de 

licențierea neexclusivă; 

26. invită Comisia și statele membre să 

promoveze investiții majore cu finanțare 

publică în cercetare, pe baza nevoilor 

medicale, precum și să condiționeze 

finanțarea de existența unor prețuri 

abordabile la consumatorii finali, de 

licențierea neexclusivă și de 

disponibilitatea rezultatelor cercetării 

biomedicale sub formă de medicamente 

adecvate și accesibile; 

Or. it 
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Amendamentul  512 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. invită Comisia și statele membre să 

promoveze investiții majore cu finanțare 

publică în cercetare, pe baza nevoilor 

medicale, precum și să condiționeze 

finanțarea de existența unor prețuri 

abordabile la consumatorii finali și de 

licențierea neexclusivă; 

26. invită Comisia și statele membre să 

promoveze investiții majore cu finanțare 

publică în cercetare, pe baza nevoilor 

medicale neîndeplinite, precum și să 

condiționeze finanțarea de existența unor 

prețuri abordabile la consumatorii finali și 

de licențierea neexclusivă; 

Or. en 

 

Amendamentul  513 

Cristian-Silviu Bușoi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. invită Comisia și statele membre să 

promoveze investiții majore cu finanțare 

publică în cercetare, pe baza nevoilor 

medicale, precum și să condiționeze 

finanțarea de existența unor prețuri 

abordabile la consumatorii finali și de 

licențierea neexclusivă; 

26. invită Comisia și statele membre să 

promoveze investiții majore cu finanțare 

publică în cercetare, pe baza nevoilor 

medicale; încurajează, de asemenea, 

statele membre să se asigure că cadrele 

lor de stabilire a prețurilor și de 

rambursare orientează investițiile private 

către inovațiile de la care se așteaptă să 

obțină beneficiile dorite și rezultate în 

ceea ce privește starea pacienților; 

Or. en 

 

Amendamentul  514 

Cristian-Silviu Bușoi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26a. invită statele membre să se asigure 

că sistemele lor de stabilire a prețurilor și 

de rambursare și politicile privind 

medicamentele transmit în mod eficient o 

viziune politică pe termen lung și creează, 

prin urmare, un mediu de funcționare 

mai previzibil pentru toți actorii din 

sistemul de sănătate, inclusiv pentru 

companiile farmaceutice, sprijinind în 

cele din urmă accesul pacienților la 

medicamente pe durata întregului ciclu de 

viață al moleculelor și stimulând 

inovarea; 

Or. en 

 

Amendamentul  515 

Eva Kaili 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26a. invită Agenția Europeană pentru 

Medicamente să evalueze medicamentele 

cu valoare adăugată în raport cu cea mai 

bună alternativă disponibilă; invită, de 

asemenea, Comisia Europeană să 

armonizeze criteriile de stabilire a 

prețurilor și de rambursare, pentru a ține 

seama de nivelul de inovare, precum și de 

analiza socială și economică a raportului 

dintre costuri și beneficii, precum și să 

instituie o clasificare europeană privind 

valoarea adăugată a medicamentelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  516 

Annie Schreijer-Pierik 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26a. invită Comisia să adopte măsurile 

necesare pentru a promova dezvoltarea 

medicamentelor pentru geriatria 

preventivă și curativă, precum și accesul 

la medicamente inovatoare pentru 

pacienții care suferă de mezoteliom și 

scleroză laterală amiotrofică; 

Or. nl 

 

Amendamentul  517 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. invită Consiliul să intensifice 

cooperarea dintre statele membre în ceea 

ce privește procedurile de stabilire a 

prețurilor, pentru a face schimb de 

informații privind prețurile, rambursarea, 

acordurile de negociere și bunele practici 

și pentru a evita cerințele administrative 

inutile și întârzierile; 

27. invită Consiliul să intensifice 

cooperarea dintre statele membre în ceea 

ce privește procedurile de stabilire a 

prețurilor; subliniază faptul că Agenția 

Europeană pentru Medicamente ar trebui 

să promoveze evaluarea „utilității 

medicale oferite” de medicamente în 

funcție de mai multe niveluri de 

satisfacție, precum și „îmbunătățirea 

utilității medicale oferite”, care o 

compară pe aceasta din urmă cu 

tratamentele existente anterior, așa cum 

procedează deja Înalta Autoritate pentru 

Sănătate din Franța; 

Or. fr 

 

Amendamentul  518 

Alberto Cirio 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. invită Consiliul să intensifice 

cooperarea dintre statele membre în ceea 

ce privește procedurile de stabilire a 

prețurilor, pentru a face schimb de 

informații privind prețurile, rambursarea, 

acordurile de negociere și bunele practici 

și pentru a evita cerințele administrative 

inutile și întârzierile; 

27. invită Consiliul să sprijine 

schimbul de bune practici între statele 

membre cu privire la aspectele în care 

cooperarea poate duce la un acces mai 

amplu și mai rapid pentru pacienți, 

menținând totodată și stimulentele 

necesare pentru inovare;  

Or. en 

 

Amendamentul  519 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. invită Consiliul să intensifice 

cooperarea dintre statele membre în ceea 

ce privește procedurile de stabilire a 

prețurilor, pentru a face schimb de 

informații privind prețurile, rambursarea, 

acordurile de negociere și bunele practici și 

pentru a evita cerințele administrative 

inutile și întârzierile; 

27. invită Consiliul și Comisia să 

promoveze cooperarea sporită dintre 

statele membre în ceea ce privește 

procedurile de stabilire a prețurilor, pentru 

a face schimb de informații privind 

prețurile, rambursarea, acordurile de 

negociere și bunele practici și pentru a 

evita cerințele administrative inutile și 

întârzierile; 

Or. en 

 

Amendamentul  520 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. invită Consiliul să intensifice 

cooperarea dintre statele membre în ceea 

ce privește procedurile de stabilire a 

27. invită Consiliul să intensifice 

cooperarea dintre statele membre în ceea 

ce privește procedurile de stabilire a 
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prețurilor, pentru a face schimb de 

informații privind prețurile, rambursarea, 

acordurile de negociere și bunele practici 

și pentru a evita cerințele administrative 

inutile și întârzierile; 

prețurilor, pentru a face schimb de 

informații privind prețurile, rambursarea și 

bunele practici și pentru a evita cerințele 

administrative inutile și întârzierile; 

Or. en 

 

Amendamentul  521 

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

Jäätteenmäki, Marian Harkin, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. invită Consiliul să intensifice 

cooperarea dintre statele membre în ceea 

ce privește procedurile de stabilire a 

prețurilor, pentru a face schimb de 

informații privind prețurile, rambursarea, 

acordurile de negociere și bunele practici și 

pentru a evita cerințele administrative 

inutile și întârzierile; 

27. invită Consiliul să intensifice 

cooperarea dintre statele membre în ceea 

ce privește procedurile de stabilire a 

prețurilor, pentru a face schimb de 

informații privind prețurile, rambursarea, 

acordurile de negociere și bunele practici și 

pentru a evita cerințele administrative 

inutile și întârzierile, asigurând accesul 

mai rapid al pacienților la medicamente 

inovatoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  522 

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

Mussolini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. invită Consiliul să intensifice 

cooperarea dintre statele membre în ceea 

ce privește procedurile de stabilire a 

prețurilor, pentru a face schimb de 

informații privind prețurile, rambursarea, 

acordurile de negociere și bunele practici și 

27. invită Consiliul să intensifice 

cooperarea dintre statele membre în ceea 

ce privește procedurile de stabilire a 

prețurilor, pentru a face schimb de 

informații privind prețurile, rambursarea, 

acordurile de negociere și bunele practici și 
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pentru a evita cerințele administrative 

inutile și întârzierile; 

pentru a evita cerințele administrative 

inutile și întârzierile, bazat, de asemenea, 

pe activitatea proiectului EURIPID și pe 

colaborările bilaterale și multilaterale 

existente; 

Or. en 

 

Amendamentul  523 

Eva Kaili 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. invită Consiliul să intensifice 

cooperarea dintre statele membre în ceea 

ce privește procedurile de stabilire a 

prețurilor, pentru a face schimb de 

informații privind prețurile, rambursarea, 

acordurile de negociere și bunele practici și 

pentru a evita cerințele administrative 

inutile și întârzierile; 

27. invită Consiliul să intensifice 

cooperarea dintre statele membre în ceea 

ce privește procedurile de stabilire a 

prețurilor, pentru a face schimb de 

informații privind prețurile, rambursarea, 

acordurile de negociere și bunele practici și 

pentru a evita cerințele administrative 

inutile și întârzierile, bazat, de asemenea, 

pe activitatea proiectului EURIPID și pe 

colaborările bilaterale și multilaterale 

existente; 

Or. en 

 

Amendamentul  524 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. invită Consiliul să intensifice 

cooperarea dintre statele membre în ceea 

ce privește procedurile de stabilire a 

prețurilor, pentru a face schimb de 

informații privind prețurile, rambursarea, 

acordurile de negociere și bunele practici și 

pentru a evita cerințele administrative 

27. invită Consiliul să intensifice 

cooperarea dintre statele membre în ceea 

ce privește procedurile de stabilire a 

prețurilor, pentru a face schimb de 

informații privind prețurile, rambursarea, 

acordurile de negociere și bunele practici și 

pentru a evita cerințele administrative 
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inutile și întârzierile; inutile și întârzierile; solicită, totodată, să 

se extindă recunoașterea reciprocă a 

autorizațiilor; 

Or. es 

 

Amendamentul  525 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. invită Consiliul să intensifice 

cooperarea dintre statele membre în ceea 

ce privește procedurile de stabilire a 

prețurilor, pentru a face schimb de 

informații privind prețurile, rambursarea, 

acordurile de negociere și bunele practici și 

pentru a evita cerințele administrative 

inutile și întârzierile; 

27. invită Consiliul să îmbunătățească 

comunicarea dintre statele membre în ceea 

ce privește procedurile de stabilire a 

prețurilor, pentru a face schimb de 

informații privind prețurile, rambursarea, 

acordurile de negociere și bunele practici și 

pentru a evita cerințele administrative 

inutile și întârzierile; 

Or. de 

 

Amendamentul  526 

Monica Macovei 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. invită Consiliul să intensifice 

cooperarea dintre statele membre în ceea 

ce privește procedurile de stabilire a 

prețurilor, pentru a face schimb de 

informații privind prețurile, rambursarea, 

acordurile de negociere și bunele practici și 

pentru a evita cerințele administrative 

inutile și întârzierile; 

27. invită Consiliul să intensifice 

cooperarea și dialogul dintre statele 

membre în ceea ce privește procedurile de 

stabilire a prețurilor, pentru a face schimb 

de informații privind prețurile, 

rambursarea, acordurile de negociere și 

bunele practici și pentru a evita cerințele 

administrative inutile și întârzierile; 

Or. en 
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Amendamentul  527 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 27a. invită statele membre să analizeze 

posibilele strategii privind cooperarea 

voluntară pentru a desfășura activități 

comune cu privire la evaluările eficacității 

relative a medicamentelor, instrumentele 

comune de monitorizare pentru a permite 

o planificare bugetară mai bună și 

măsurile care permit negocieri comune 

ale prețurilor în coaliții ale statelor 

membre, care și-au exprimat interesul 

pentru face acest lucru; 

Or. en 

 

Amendamentul  528 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 27a. invită Comisia să ia în considerare 

un model în care prețul maxim pentru un 

medicament este stabilit atunci când 

acesta este aprobat pentru piața 

europeană de către EMA, în conformitate 

cu Directiva 2001/83/CE și 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004; 

subliniază că acest preț maxim ar trebui 

să se bazeze pe costul de cercetare, de 

dezvoltare și de producție, cu o marjă de 

profit echitabilă; 

Or. en 
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Amendamentul  529 

Margrete Auken, Michèle Rivasi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 27a. invită OEB și statele membre să 

acorde brevete pentru produsele de 

sănătate care îndeplinesc strict cerințele 

de brevetare în ceea ce privește noutatea, 

inventivitatea și aplicabilitatea 

industrială; consideră că o simplă 

descoperire a unei noi forme a unei 

substanțe cunoscute care nu 

îmbunătățește eficacitatea nu ar trebui să 

fie brevetabilă;  

Or. en 

 

Amendamentul  530 

Nicola Caputo, Marc Tarabella, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 27b. invită statele membre să aibă în 

vedere organizarea în cursul fiecărei 

Președinții a UE a unei reuniuni 

informale a reprezentanților la nivel înalt 

relevanți din statele membre, responsabili 

de politica privind medicamentele (de 

exemplu, directorii naționali responsabili 

de politica privind medicamentele), 

încurajând reflecția strategică și discuții 

cu privire la evoluțiile actuale și viitoare 

în sistemul medicamentelor în UE și 

statele sale membre; constată că aceste 

discuții ar putea fi folosite, după caz, ca o 

contribuție pentru o reflecție ulterioară în 

forurile corespunzătoare ale UE, în 

special Grupul de lucru privind 

medicamentele și dispozitivele medicale; 
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Or. en 

 

Amendamentul  531 

Damiano Zoffoli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. îndeamnă Consiliul să promoveze 

utilizarea rațională a medicamentelor în 

UE; 

28. îndeamnă Consiliul să promoveze 

folosirea mai rațională a medicamentelor 

în UE, să promoveze campanii și 

programe educaționale pentru a 

sensibiliza cetățenii în vederea modului de 

folosire responsabilă a medicamentelor și 

recuperării medicamentelor care nu au 

expirat încă care sunt valoroase pentru 

persoanele defavorizate și reprezintă o 

risipă imensă și o pierdere economică 

gravă pentru sistemele naționale de 

sănătate, ținând cont, de asemenea, de 

consecințele negative asupra mediului 

cauzate de eliminarea lor; 

Or. it 

 

Amendamentul  532 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. îndeamnă Consiliul să promoveze 

utilizarea rațională a medicamentelor în 

UE; 

28. îndeamnă Consiliul să promoveze 

utilizarea rațională a medicamentelor în 

UE, inclusiv limitarea risipei provocate de 

recurgerea excesivă la medicamente sau 

limitarea prescripțiilor necorespunzătoare 

în raport cu patologiile; consideră că, 

astfel, ar rezulta fonduri în valoare de mai 

multe milioane de euro care ar putea fi 

realocate mai eficient; 
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Or. fr 

 

Amendamentul  533 

Nessa Childers 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. îndeamnă Consiliul să promoveze 

utilizarea rațională a medicamentelor în 

UE; 

28. îndeamnă Consiliul să promoveze 

utilizarea rațională a medicamentelor în 

UE, inclusiv o mai bună utilizare a 

expertizei farmaciste în achiziții și 

consilierea pacienților; 

Or. en 

 

Amendamentul  534 

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

Jäätteenmäki, Marian Harkin, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. îndeamnă Consiliul să promoveze 

utilizarea rațională a medicamentelor în 

UE; 

28. îndeamnă Consiliul să promoveze 

utilizarea rațională a medicamentelor în 

UE, cum ar fi evitarea consumului excesiv 

de medicamente, în special antibiotice; 

Or. en 

 

Amendamentul  535 

Biljana Borzan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. îndeamnă Consiliul să promoveze 28. îndeamnă Consiliul să promoveze 
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utilizarea rațională a medicamentelor în 

UE; 

utilizarea rațională a medicamentelor, și în 

special a antimicrobienelor, în UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  536 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28a. subliniază că rezistența la 

antimicrobiene a devenit o problemă 

gravă, care trebuie să fie soluționată 

urgent; solicită, prin urmare, Comisiei și 

statelor membre să abordeze principalele 

provocări științifice, de reglementare și 

economice cu care se confruntă 

dezvoltarea de agenți antimicrobieni, în 

special prin crearea de stimulente pentru 

investițiile în activitățile de cercetare și 

dezvoltare, precum și noi modele de 

finanțare, pentru a aborda cele mai 

urgente nevoi ale sectorului de sănătate 

publică și, în același timp, pentru a 

proteja durabilitatea sistemelor de 

sănătate publică în vederea îmbunătății și 

asigurării, pe viitor, a accesului la agenți 

antimicrobieni corespunzători; 

Or. de 

 

Amendamentul  537 

Margrete Auken 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28a. invită statele membre, în cazul în 

care sectorul privat nu reușește să asigure 

disponibilitatea și/sau accesibilitatea 
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medicamentelor enumerate pe lista 

medicamentelor esențiale a OMS, să 

coopereze în vederea creării unor 

infrastructuri publice pentru producerea 

de medicamente, iar aceste medicamente 

ar trebui să fie produse și vândute în UE 

la un preț care să nu depășească costul de 

producție; 

Or. en 

 

Amendamentul  538 

Yana Toom, Ilhan Kyuchyuk, Marian Harkin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28a. invită statele membre să asigure 

accesibilitatea farmaciilor, inclusiv 

densitatea lor în zonele urbane și rurale 

deopotrivă, numărul de personal 

profesionist, ore de deschidere 

corespunzătoare, asistență de calitate și 

servicii de consiliere; 

Or. en 

 

Amendamentul  539 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28a. invită Comisia, Consiliul și statele 

membre să asigure finanțarea pentru 

C&D prin intermediul modelelor de 

inovare de decuplare, în vederea abordării 

rezistenței la antimicrobiene și a 

provocărilor aferente; 

Or. en 
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Amendamentul  540 

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

Harkin, Lieve Wierinck, Yana Toom 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28a. invită Comisia și statele membre să 

asigure punerea deplină în aplicare a 

legislației în materie de farmacovigilență; 

Or. en 

 

Amendamentul  541 

Yana Toom, Ilhan Kyuchyuk, Marian Harkin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28b. invită statele membre să se asigure 

că, pentru protecția sănătății și a vieții și 

în interesul protecției consumatorilor, 

distribuitorii furnizează note informative 

care însoțesc medicamentele în limbile 

utilizate pe scară largă într-un anumit stat 

membru, în plus față de limba sau limbile 

oficiale; 

Or. en 

 

Amendamentul  542 

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

Kadenbach 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. îndeamnă Comisia și Consiliul să 

exploreze noi măsuri de control al 

prețurilor, cum ar fi scanarea orizontală și 

coordonarea achizițiilor publice; 

29. îndeamnă Comisia și Consiliul să 

dezvolte un cadru care să asigure 

„accesul echitabil” care să maximizeze 

accesul pacienților și beneficiile societale, 

evitând totodată un impact inacceptabil 

asupra bugetelor pentru sănătate, inclusiv 

explorarea diferitelor măsuri, cum ar fi 

monitorizarea, dialogul timpuriu, modele 

inovatoare de stabilire a prețurilor, 

mecanisme de colectare sistematică a 

datelor din lumea reală și coordonarea 

achizițiilor comune; 

Or. en 

 

Amendamentul  543 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. îndeamnă Comisia și Consiliul să 

exploreze noi măsuri de control al 

prețurilor, cum ar fi scanarea orizontală și 

coordonarea achizițiilor publice; 

29. îndeamnă Comisia și Consiliul să 

exploreze noi inițiative care să anticipeze 

evoluțiile prețurilor medicamentelor și pe 

piața farmaceutică, cum ar fi scanarea 

orizontală și cooperarea voluntară cu 

privire la negocierile privind prețurile și 

achizițiile publice comune, astfel cum este 

cazul în cadrul inițiativei dintre Benelux 

și Austria; 

Or. de 

 

Amendamentul  544 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. îndeamnă Comisia și Consiliul să 

exploreze noi măsuri de control al 

prețurilor, cum ar fi scanarea orizontală și 

coordonarea achizițiilor publice; 

29. îndeamnă Comisia și Consiliul să 

exploreze noi măsuri pentru a aborda 

incertitudinea cu privire la impactul 

bugetar preconizat și să se asigure că 

produsele sunt disponibile pe piețe, cum ar 

fi monitorizarea și coordonarea achizițiilor 

publice; 

Or. en 

 

Amendamentul  545 

Carlos Zorrinho 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. îndeamnă Comisia și Consiliul să 

exploreze noi măsuri de control al 

prețurilor, cum ar fi scanarea orizontală și 

coordonarea achizițiilor publice; 

29. îndeamnă Comisia și Consiliul să 

exploreze noi măsuri de control al 

prețurilor, cum ar fi scanarea orizontală, 

coordonarea achizițiilor publice și evoluția 

cheltuielilor publice în domeniul 

sănătății; 

Or. en 

 

Amendamentul  546 

Christofer Fjellner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. îndeamnă Comisia și Consiliul să 

exploreze noi măsuri de control al 

prețurilor, cum ar fi scanarea orizontală și 

coordonarea achizițiilor publice; 

29. îndeamnă Comisia și Consiliul să 

exploreze noi măsuri de control al 

cheltuielilor publice în domeniul 

sănătății, cum ar fi scanarea orizontală și 

coordonarea achizițiilor publice; 

Or. en 
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Amendamentul  547 

Krzysztof Hetman 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. îndeamnă Comisia și Consiliul să 

exploreze noi măsuri de control al 

prețurilor, cum ar fi scanarea orizontală și 

coordonarea achizițiilor publice; 

29. îndeamnă Comisia și Consiliul să 

exploreze, în cazuri justificate, noi măsuri 

de control al prețurilor, cum ar fi scanarea 

orizontală și coordonarea achizițiilor 

publice; 

Or. en 

 

Amendamentul  548 

Notis Marias 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. îndeamnă Comisia și Consiliul să 

exploreze noi măsuri de control al 

prețurilor, cum ar fi scanarea orizontală și 

coordonarea achizițiilor publice; 

29. îndeamnă Comisia și Consiliul să 

exploreze noi măsuri îmbunătățite de 

control al prețurilor, cum ar fi scanarea 

orizontală și coordonarea achizițiilor 

publice; 

Or. el 

 

Amendamentul  549 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. îndeamnă Comisia și Consiliul să 

exploreze noi măsuri de control al 

prețurilor, cum ar fi scanarea orizontală și 

29. îndeamnă Comisia și statele 

membre să exploreze noi măsuri de control 

al prețurilor, cum ar fi scanarea orizontală 
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coordonarea achizițiilor publice; și facilitarea achizițiilor publice; 

Or. en 

 

Amendamentul  550 

Cristian-Silviu Bușoi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 29a. invită Comisia să definească 

împreună cu toate părțile interesate 

relevante modul optim în care criteriul 

privind oferta cea mai avantajoasă din 

punct de vedere economic, descris în 

Directiva privind achizițiile publice, și 

care nu implică numai criteriile costurilor 

reduse, s-ar putea aplica la nivel național 

ofertelor de medicamente din spitale, 

pentru a permite o aprovizionare durabilă 

și responsabilă cu medicamente; 

încurajează statele membre să transpună 

cât mai bine în legislația lor națională 

criteriul privind oferta cea mai 

avantajoasă din punct de vedere economic 

pentru medicamente; 

Or. en 

 

Amendamentul  551 

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

Ulrike Müller, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 29a. invită statele membre să intre în 

dialog cu toate părțile interesate 

relevante, cum ar fi organizațiile de 

pacienți, agențiile de plăți, cadrele 

medicale și industria, cu scopul de a 
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stabili strategii globale pe termen scurt, 

mediu și lung pentru accesul la 

medicamente, care să asigure 

durabilitatea sistemelor de sănătate și o 

industrie farmaceutică competitivă, care 

să conducă la un acces mai rapid al 

pacienților și la prețuri accesibile; 

Or. en 

 

Amendamentul  552 

Françoise Grossetête 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 29a. invită Comisia să lanseze un nou 

dialog strategic european la nivel înalt 

pentru sectorul farmaceutic, la care să 

participe reprezentanți ai Comisiei, ai 

Parlamentului European și ai statelor 

membre, precum și toți actorii principali 

din sectorul sănătății: contribuabilii, 

pacienții, reprezentanții mediului 

universitar și științific, precum și 

societățile din domeniu, inclusiv IMM-

urile; 

Or. fr 

 

Amendamentul  553 

Monica Macovei 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. îndeamnă Comisia și Consiliul să 

definească norme clare privind 

incompatibilitatea, conflictele de interese și 

transparența în instituțiile UE și referitoare 

la experții implicați în proceduri privind 

30. îndeamnă Comisia și Consiliul să 

definească norme clare privind 

incompatibilitatea, conflictele de interese și 

transparența în instituțiile UE și referitoare 

la experții implicați în proceduri privind 
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medicamentele; medicamentele; invită experții implicați în 

procesul de autorizare să își publice CV-

urile și să semneze o declarație privind 

inexistența conflictelor de interese; 

Or. en 

 

Amendamentul  554 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 30a. solicită statelor membre să pună în 

aplicare în mod adecvat regulamentul 

privind studiile clinice, bazat pe 

transparență, și să evalueze, sub 

supravegherea Comisiei, accesul liber la 

acestea, după obținerea autorizației de 

comercializare, precum și să promoveze 

publicarea rezultatelor tuturor studiilor 

clinice, inclusiv a datelor negative pentru 

a stimula cercetarea și dezvoltarea 

economică; 

Or. es 

 

Amendamentul  555 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 30a. solicită Comisiei și autorităților 

naționale antitrust să monitorizeze 

practicile neloiale pentru a proteja 

consumatorii împotriva unor prețuri la 

medicamente ridicate în mod artificial; 

Or. it 
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Amendamentul  556 

György Hölvényi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. îndeamnă Comisia să propună o 

nouă directivă privind transparența 

procedurilor de stabilire a prețurilor și a 

sistemelor de rambursare, ținând seama 

de provocările de pe piață; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  557 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. îndeamnă Comisia să propună o 

nouă directivă privind transparența 

procedurilor de stabilire a prețurilor și a 

sistemelor de rambursare, ținând seama 

de provocările de pe piață; 

31. invită Comisia să propună o nouă 

directivă privind transparența, care să 

cuprindă măsuri ce reglementează 
stabilirea prețurilor medicamentelor de uz 

uman și includerea acestora în domeniul 

de aplicare al sistemelor naționale de 

asigurări de sănătate pentru a asigura 

transparența deplină și eficacitatea 

controalelor asupra tuturor procedurilor 

utilizate pentru a stabili prețurile și a 

rambursa medicamentele în statele 

membre ale UE; 

Or. it 

 

Amendamentul  558 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Aldo Patriciello, Alessandra Mussolini 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. îndeamnă Comisia să propună o 

nouă directivă privind transparența 

procedurilor de stabilire a prețurilor și a 

sistemelor de rambursare, ținând seama 

de provocările de pe piață; 

31. îndeamnă Comisia să revizuiască 

Directiva 89/105/CEE existentă și, în 

special, să pună în aplicare măsuri mai 

solide de punere în aplicare pentru a se 

asigura că statele membre respectă limita 

de 180 de zile impusă pentru stabilirea 

prețului medicamentelor noi aprobate de 

EMA (articolul 6); 

Or. en 

 

Amendamentul  559 

Eva Kaili 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. îndeamnă Comisia să propună o 

nouă directivă privind transparența 

procedurilor de stabilire a prețurilor și a 

sistemelor de rambursare, ținând seama 

de provocările de pe piață; 

31. îndeamnă Comisia să revizuiască 

Directiva 89/105/CEE existentă și, în 

special, să pună în aplicare măsuri mai 

solide de punere în aplicare pentru a se 

asigura că statele membre respectă limita 

de 180 de zile impusă pentru stabilirea 

prețului medicamentelor noi aprobate de 

EMA (articolul 6); 

Or. en 

 

Amendamentul  560 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. îndeamnă Comisia să propună o 

nouă directivă privind transparența 

31. îndeamnă Comisia să propună o 

nouă directivă privind transparența 
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procedurilor de stabilire a prețurilor și a 

sistemelor de rambursare, ținând seama de 

provocările de pe piață; 

procedurilor de stabilire a prețurilor și a 

sistemelor de rambursare, în vederea 

extinderii transparenței la titularul 

autorizației de piață, ținând seama de 

provocările de pe piață; 

Or. en 

 

Amendamentul  561 

Biljana Borzan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. îndeamnă Comisia să propună o 

nouă directivă privind transparența 

procedurilor de stabilire a prețurilor și a 

sistemelor de rambursare, ținând seama de 

provocările de pe piață; 

31. îndeamnă Comisia să propună o 

nouă directivă privind transparența 

procedurilor de stabilire a prețurilor și a 

sistemelor de rambursare, în vederea 

extinderii transparenței la titularul 

autorizației de piață, ținând seama de 

provocările de pe piață; 

Or. en 

 

Amendamentul  562 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. îndeamnă Comisia să propună o 

nouă directivă privind transparența 

procedurilor de stabilire a prețurilor și a 

sistemelor de rambursare, ținând seama de 

provocările de pe piață; 

31. îndeamnă Comisia să propună o 

nouă directivă privind transparența 

procedurilor de stabilire a prețurilor și a 

sistemelor de rambursare, ținând seama de 

provocările de pe piață și de repartizarea 

competențelor între UE și statele sale 

membre; 

Or. en 
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Amendamentul  563 

Margrete Auken 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. îndeamnă Comisia să propună o 

nouă directivă privind transparența 

procedurilor de stabilire a prețurilor și a 

sistemelor de rambursare, ținând seama de 

provocările de pe piață; 

31. îndeamnă Comisia să propună o 

nouă directivă privind transparența 

procedurilor de stabilire a prețurilor, a 

costurilor reale de C&D și a sistemelor de 

comercializare și de rambursare, ținând 

seama de provocările bugetelor publice și 

de pe piață; 

Or. en 

 

Amendamentul  564 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. îndeamnă Comisia să propună o 

nouă directivă privind transparența 

procedurilor de stabilire a prețurilor și a 

sistemelor de rambursare, ținând seama de 

provocările de pe piață; 

31. îndeamnă Comisia să propună o 

nouă directivă privind transparența 

procedurilor de stabilire a prețurilor și a 

sistemelor de rambursare, ținând seama de 

schimbările de pe piață; 

Or. en 

 

Amendamentul  565 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. îndeamnă Comisia să propună o 

nouă directivă privind transparența 

procedurilor de stabilire a prețurilor și a 

31. îndeamnă Comisia să susțină 

transparența procedurilor de stabilire a 

prețurilor și a sistemelor de rambursare, 
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sistemelor de rambursare, ținând seama de 

provocările de pe piață; 

ținând seama de provocările de pe piață; 

Or. fr 

 

Amendamentul  566 

Monica Macovei 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. îndeamnă Comisia și Curtea de 

Justiție a Uniunii Europene să clarifice, în 

conformitate cu articolul 102 din TFUE, 

situațiile care constituie abuz de poziție 

dominantă din cauza prețurilor ridicate; 

32. îndeamnă Comisia și Curtea de 

Justiție a Uniunii Europene să clarifice, în 

conformitate cu articolul 102 din TFUE, 

situațiile care constituie abuz de poziție 

dominantă din cauza prețurilor ridicate și 

să limiteze comerțul paralel cu 

medicamente, deoarece duce la o penurie 

de medicamente; 

Or. en 

 

Amendamentul  567 

Margrete Auken 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. îndeamnă Comisia și Curtea de 

Justiție a Uniunii Europene să clarifice, în 

conformitate cu articolul 102 din TFUE, 

situațiile care constituie abuz de poziție 

dominantă din cauza prețurilor ridicate; 

32. îndeamnă Comisia și Curtea de 

Justiție a Uniunii Europene să clarifice, în 

conformitate cu articolul 102 din TFUE, 

situațiile care constituie abuz de poziție 

dominantă din cauza prețurilor ridicate în 

cazul medicamentului orfan Peyona; 

Or. en 

 

Amendamentul  568 

Christel Schaldemose 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 32 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 32a. invită Comisia să continue și, dacă 

este posibil, să intensifice monitorizarea și 

investigarea posibilelor cazuri de abuz de 

piață, inclusiv așa-numitele cazuri de 

„efectuare a unor plăți pentru întârziere”, 

tarifarea excesivă, precum și alte restricții 

ale pieței relevante în mod specific pentru 

companiile farmaceutice care își 

desfășoară activitatea în cadrul UE, în 

conformitate cu articolele 101 și 102 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene; 

Or. en 

 

Amendamentul  569 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 32a. solicită Comisiei și statelor 

membre să nu încheie acorduri de comerț 

liber care ar putea afecta grav sistemele 

de sănătate și ar submina principiul 

accesului universal la medicamente și 

principiul accesului universal la serviciile 

de sănătate; 

Or. it 

 

Amendamentul  570 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Bușoi, Kateřina Konečná 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 32a. invită Comisia să ia act de 

amploarea problemei legate de exportul 

paralel de medicamente în cadrul UE, 

precum și de marja de apreciere a statelor 

membre, atunci când justifică măsuri prin 

invocarea motivelor de sănătate publică; 

Or. en 

 

Amendamentul  571 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. îndeamnă Comisia și statele 

membre să facă uz de posibilitățile 

existente în cadrul Acordului TRIPS al 

OMC și să coordoneze și să clarifice 

utilizarea acestora, după caz; 

33. sprijină cu fermitate statele 

membre care doresc să folosească clauzele 

de salvgardare și posibilitățile existente în 

cadrul Acordului TRIPS al OMC pentru 

protecția și promovarea sănătății publice 

și invită Comisia să își coordoneze 

eforturile; invită Uniunea Europeană să 

nu discrimineze, prin intermediul listei 

sale de „țări prioritare”, țări precum India, 

care au pus în aplicare politici progresive 

în materie de proprietate intelectuală care 

promovează accesul la medicamente, în 

interesul sănătății propriilor săi cetățeni; 

Or. it 

 

Amendamentul  572 

Margrete Auken 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. îndeamnă Comisia și statele 33. îndeamnă Comisia și statele 
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membre să facă uz de posibilitățile 

existente în cadrul Acordului TRIPS al 

OMC și să coordoneze și să clarifice 

utilizarea acestora, după caz; 

membre să facă uz de posibilitățile 

existente în cadrul Acordului TRIPS al 

OMC și să coordoneze și să clarifice 

utilizarea acestora, după caz; reamintește 

faptul că nicio presiune politică și 

economică nejustificată nu ar trebui 

folosită pentru a descuraja guvernele de 

la utilizarea flexibilități care ar putea 

proteja sănătatea publică; 

Or. en 

 

Amendamentul  573 

Nessa Childers 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 33a. invită Consiliul și Comisia să 

garanteze că datele din trialurile clinice și 

de farmacovigilență nu fac obiectul 

secretelor comerciale sau al dispozițiilor 

de confidențialitate comercială în cadrul 

negocierilor comerciale internaționale, 

precum și accesul la informațiile 

schimbate între autoritățile naționale ale 

părților la negocieri în ceea ce privește 

problemele de siguranță și de interes 

public superior; 

Or. en 

 

Amendamentul  574 

Nessa Childers 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 33b. invită Consiliul și Comisia să 

excludă orice dispoziții privind criteriile 

sau procedurile de stabilire a prețurilor și 
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de rambursare de la negocierile 

comerciale internaționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  575 

Nessa Childers 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 33c. invită Consiliul și Comisia să 

protejeze pe deplin practicabilitatea 

modelelor de inovare biomedicală, altele 

decât regimurile de proprietate 

intelectuală pe bază de brevete în cadrul 

negocierilor comerciale internaționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  576 

György Hölvényi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. îndeamnă Comisia să examineze și 

să compare prețurile la medicamente în 

UE și să prezinte Parlamentului un raport 

anual în acest sens; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  577 

Cristian-Silviu Bușoi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. îndeamnă Comisia să examineze și 

să compare prețurile la medicamente în 

UE și să prezinte Parlamentului un raport 

anual în acest sens; 

34. îndeamnă Comisia să examineze și 

să compare accesul la medicamente în UE 

și să prezinte Parlamentului un raport anual 

în acest sens; 

Or. en 

 

Amendamentul  578 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. îndeamnă Comisia să examineze și 

să compare prețurile la medicamente în UE 

și să prezinte Parlamentului un raport anual 

în acest sens; 

34. îndeamnă Comisia să examineze și 

să compare prețurile reale la medicamente 

în UE și să prezinte Consiliului și 

Parlamentului European un raport anual în 

acest sens; 

Or. en 

 

Amendamentul  579 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. îndeamnă Comisia să examineze și 

să compare prețurile la medicamente în UE 

și să prezinte Parlamentului un raport anual 

în acest sens; 

34. îndeamnă Comisia să examineze și 

să compare prețurile medicamentelor în 

Uniune, precum și accesul la acestea și să 

prezinte un raport anual Parlamentului în 

această privință; 

Or. es 

 



 

AM\1107398RO.docxx 131/146 PE592.302v01-00 

 RO 

Amendamentul  580 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. îndeamnă Comisia să examineze și 

să compare prețurile la medicamente în UE 

și să prezinte Parlamentului un raport anual 

în acest sens; 

34. îndeamnă Comisia să examineze și 

să compare, în măsura posibilului, 

prețurile la medicamente în UE și să 

prezinte Parlamentului un raport anual în 

acest sens; 

Or. en 

 

Amendamentul  581 

Karin Kadenbach 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. îndeamnă Comisia să examineze și 

să compare prețurile la medicamente în UE 

și să prezinte Parlamentului un raport anual 

în acest sens; 

34. îndeamnă Comisia să examineze și 

să compare prețurile reale la medicamente 

în UE și să prezinte Parlamentului un 

raport anual în acest sens; 

Or. en 

 

Amendamentul  582 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Bușoi, Kateřina Konečná 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. îndeamnă Comisia să examineze și 

să compare prețurile la medicamente în 

UE și să prezinte Parlamentului un raport 

anual în acest sens; 

34. îndeamnă Comisia să examineze și 

să compare accesul la medicamente în UE 

și să prezinte Parlamentului un raport anual 

în acest sens; 

Or. en 
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Amendamentul  583 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Andrey Kovatchev 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. solicită crearea unui grup operativ 

al Parlamentului European care să 

monitorizeze prețurile la medicamente; 

eliminat 

Or. de 

 

Amendamentul  584 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. solicită crearea unui grup operativ 

al Parlamentului European care să 

monitorizeze prețurile la medicamente; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  585 

Margrete Auken 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. solicită crearea unui grup operativ 

al Parlamentului European care să 

monitorizeze prețurile la medicamente; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  586 

Christofer Fjellner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. solicită crearea unui grup operativ 

al Parlamentului European care să 

monitorizeze prețurile la medicamente; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  587 

José Inácio Faria 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. solicită crearea unui grup operativ 

al Parlamentului European care să 

monitorizeze prețurile la medicamente; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  588 

Cristian-Silviu Bușoi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. solicită crearea unui grup operativ 

al Parlamentului European care să 

monitorizeze prețurile la medicamente; 

35. solicită crearea unui grup operativ 

al Parlamentului European care să 

monitorizeze accesul la medicamente; 

Or. en 
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Amendamentul  589 

Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 35a. invită Comisia să recomande 

măsuri menite să îmbunătățească rata de 

aprobare a noilor terapii și punerea lor la 

dispoziția pacienților; 

Or. de 

 

Amendamentul  590 

Nessa Childers 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice; 

36. invită Comisia să definească mai 

bine conceptul și să analizeze cauzele 

penuriei de medicamente, din punctul de 

vedere al accesului pacientului în timp 

util, să elaboreze o listă a medicamentelor 

esențiale și să monitorizeze respectarea 

articolului 81 din Directiva 2001/83/UE 

privind deficiențele de aprovizionare, care 

urmează să fie raportate anual de către 

Comisie, să promoveze aprovizionarea cu 

medicamente generice și să caute soluții 

pentru a asigura disponibilitatea continuă 

a medicamentelor eficiente, în cazul 

cărora există o discontinuitate 

comercială; 

Or. en 

 

Amendamentul  591 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice; 

36. invită Comisia să definească 

noțiunea de penurie și să analizeze 

cauzele acesteia în UE, să elaboreze o listă 

europeană a medicamentelor esențiale 

care să aibă drept referință lista de 

medicamente esențiale a OMS, precum și 

o bază de date cu privire la acestea 

gestionată de EMA, să monitorizeze 

respectarea articolului 81 din Directiva 

2001/83/CE privind deficiențele de 

aprovizionare, să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice, 

precum și să elaboreze un raport anual pe 

această temă; 

Or. es 

Amendamentul  592 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice; 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, să exploreze mecanisme 

pentru a aborda retragerea 

medicamentelor eficiente de pe piață din 

motive pur comerciale, cum ar fi 

repunerea pe piață pentru noi indicații, 
precum și să promoveze aprovizionarea cu 

medicamente generice; 

Or. en 

 

Amendamentul  593 

Biljana Borzan 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice; 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, să exploreze mecanisme 

pentru a aborda retragerea 

medicamentelor eficiente de pe piață din 

motive pur comerciale, precum și să 

promoveze aprovizionarea cu medicamente 

generice; 

Or. en 

 

Amendamentul  594 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice; 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare cu medicamente și 

retragerea de pe piață a medicamentelor 

eficiente din motive strict comerciale, 

precum și să promoveze aprovizionarea cu 

medicamente generice; 

Or. nl 

Amendamentul  595 

Kateřina Konečná 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice; 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze și să actualizeze 

împreună cu statele membre, EMA și 

părțile interesate relevante o listă a 

medicamentelor esențiale în cazul cărora 

există deficiențe de aprovizionare și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice; 

Or. en 

 

Amendamentul  596 

Monica Macovei 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice; 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice 

după prezentarea unui raport costuri-

beneficii privind accesul la medicamente 

generice; 

Or. en 

 

Amendamentul  597 

Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Bușoi, Kateřina Konečná 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice; 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, îndeosebi impactul specific al 

comerțului paralel cu medicamente, să 

elaboreze o listă a medicamentelor 

esențiale și să monitorizeze respectarea 

articolului 81 din Directiva 2001/83/UE 

privind deficiențele de aprovizionare, 

precum și să promoveze aprovizionarea cu 

medicamente generice; 

Or. en 

 

Amendamentul  598 

Notis Marias 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice; 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să ia măsuri 

pentru a face față acestor deficiențe și să 

promoveze aprovizionarea cu medicamente 

generice; 

Or. el 

Amendamentul  599 

Karl-Heinz Florenz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să verifice caracterul practic și 

scopul unei liste a medicamentelor 

esențiale și să monitorizeze respectarea de 
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Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice; 

către statele membre a articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice; 

Or. de 

Amendamentul  600 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice; 

36. invită Comisia ca, prin utilizarea 

de studii independente, să analizeze 

cauzele penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice; 

Or. fr 

Amendamentul  601 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 

din Directiva 2001/83/UE privind 

deficiențele de aprovizionare, precum și să 

promoveze aprovizionarea cu medicamente 

generice; 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să prezinte o 

propunere care să detalieze articolul 81 

din Directiva 2001/83/UE privind 

deficiențele de aprovizionare, precum și să 

promoveze aprovizionarea cu medicamente 

generice și biosimilare; 

Or. en 

 

Amendamentul  602 

Nikolay Barekov, Bolesław G. Piecha 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice; 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice și 

biosimilare; 

Or. en 

 

Amendamentul  603 

Karin Kadenbach, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice; 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice și 

biosimilare; 

Or. en 

 

Amendamentul  604 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 36. invită Comisia să analizeze cauzele 
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penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice; 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice și 

biosimilare; 

Or. it 

Amendamentul  605 

Cristian-Silviu Bușoi, Mairead McGuinness 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice; 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, îndeosebi din cauza impactului 

comerțului paralel, să abordeze în mod 

eficient consecințele comerțului paralel, 

prin elaborarea unei liste a 

medicamentelor esențiale și a unui 

mecanism care să permită aprovizionarea 

stabilă cu aceste medicamente și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

aprovizionarea cu medicamente generice; 

Or. en 

 

Amendamentul  606 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei, să elaboreze o listă a 

medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 

36. invită Comisia să analizeze cauzele 

penuriei de medicamente, să elaboreze o 

listă a medicamentelor esențiale și să 

monitorizeze respectarea articolului 81 din 

Directiva 2001/83/UE privind deficiențele 

de aprovizionare, precum și să promoveze 
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aprovizionarea cu medicamente generice; aprovizionarea cu medicamente generice; 

Or. en 

 

Amendamentul  607 

Eva Kaili 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 36a. solicită Comisiei Europene să 

evalueze impactul comerțului paralel în 

ceea ce privește împiedicarea accesului la 

tratamente și crearea de deficiențe de 

aprovizionare semnificative în anumite 

state membre, cu scopul de a prezenta o 

propunere legislativă referitoare la 

controlul și reducerea fenomenului 

comerțului paralel; 

Or. en 

 

Amendamentul  608 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 36a. constată că fragmentarea 

sistemelor în cadrul UE este în prezent 

foarte ridicată și conduce la suprapunerea 

eforturilor și alocarea necorespunzătoare 

a resurselor în cadrul UE pentru statele 

membre și industrie; consideră că lipsa de 

previzibilitate are, de asemenea, un 

impact negativ; 

Or. en 
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Amendamentul  609 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 36a. solicită Comisiei Europene să 

evalueze impactul comerțului paralel în 

ceea ce privește împiedicarea accesului la 

tratamente, cu scopul de a prezenta o 

propunere legislativă referitoare la 

controlul și reducerea fenomenului 

comerțului paralel; 

Or. en 

 

Amendamentul  610 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 36a. invită Comisia să prezinte, cu 

contribuția amplă a părților interesate, un 

set de definiții clare pentru penuria de 

medicamente și să consolideze un dialog 

politic pe această temă; 

Or. en 

 

Amendamentul  611 

Monica Macovei 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 36a. îndeamnă Comisia să promoveze 

importanța medicamentelor cu aceeași 

compoziție în întreaga UE; 
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Or. en 

 

Amendamentul  612 

Cristian-Silviu Bușoi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 36a. invită Comisia și statele membre să 

dezvolte o singură foaie de parcurs 

privind e-sănătatea și m-sănătatea, care 

să includă în special dezvoltarea și 

valorificarea unor proiecte pilot la nivel 

național, modernizarea modelelor de 

rambursare care să stimuleze o orientare 

spre sisteme de sănătate bazate pe 

rezultate în domeniul sănătății și 

stabilirea de stimulente pentru implicarea 

comunității medicale în această revoluție 

digitală, precum și să consolideze 

educația profesioniștilor din domeniul 

sanitar, a pacienților, precum și a tuturor 

părților interesate relevante, pentru a 

permite abilitarea acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  613 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 36b. invită Comisia și statele membre să 

coordoneze un posibil sistem comun de 

achiziții la nivel european în cadrul unui 

plan european de eradicare a hepatitei C; 

Or. en 

 



 

AM\1107398RO.docxx 145/146 PE592.302v01-00 

 RO 

Amendamentul  614 

Cristian-Silviu Bușoi, Mairead McGuinness, Andrey Kovatchev 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 36b. invită Comisia și Consiliul să 

stabilească un mecanism prin care 

penuria de medicamente din UE să poată 

fi raportată anual;  

Or. en 

 

Amendamentul  615 

Cristian-Silviu Bușoi, Mairead McGuinness, Andrey Kovatchev 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 36c. invită Comisia și Consiliul să 

revizuiască baza legală a Agenției 

Europene pentru Medicamente și să ia în 

considerare consolidarea misiunii sale de 

a coordona activitatea paneuropeană care 

vizează combaterea penuriei de 

medicamente în statele membre ale UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  616 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 36b. invită Comisia să elaboreze un 

raport anual cu privire la statutul 

penuriei de medicamente pe întreg 

teritoriul UE; 



 

PE592.302v01-00 146/146 AM\1107398RO.docxx 

RO 

Or. en 

 

Amendamentul  617 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 37a. subliniază urgența amenințărilor 

RAM recunoscute recent de ONU și invită 

Comisia să își sporească acțiunile pentru 

combaterea rezistenței la antimicrobiene 

și să prezinte un plan de acțiune al UE 

nou și cuprinzător, bazat pe abordarea 

„One Health”, fiind esențial să se includă 

o legislație concertată pe lângă cele trei 

regulamente; 

Or. en 

 


