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Poprawka 1
Nathalie Colin-Oesterlé

Projekt rezolucji
Odniesienie 7

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając dyrektywę 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi oraz jej art. 81 dotyczący utrzymania 
wystarczających i stałych dostaw 
produktów leczniczych,

— uwzględniając dyrektywę 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi oraz jej art. 81 dotyczący utrzymania 
wystarczających i stałych dostaw 
produktów leczniczych, a także art. 23a w 
sprawie powiadamiania właściwego 
organu w przypadku, gdy dany produkt 
przestaje być czasowo lub na stałe 
wprowadzany do obrotu,

Or. fr

Poprawka 2
César Luena

Projekt rezolucji
Odniesienie 7

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając dyrektywę 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi oraz jej art. 81 dotyczący utrzymania 
wystarczających i stałych dostaw 
produktów leczniczych,

— uwzględniając dyrektywę 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi oraz zobowiązania ustanowione w jej 
art. 81 w sprawie utrzymania 
odpowiednich i stałych dostaw produktów 
leczniczych,

Or. es

Poprawka 3
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
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Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając sprawozdanie 
oceniające Komisji dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady zgodnie z art. 59 
ust. 4 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi,

Or. en

Poprawka 4
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Ondřej Knotek

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając konkluzje Rady 
z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie 
równości i zdrowia we wszystkich 
obszarach polityki: Solidarność 
w zdrowiu,

Or. en

Poprawka 5
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
w sprawie badań klinicznych produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi oraz 
uchylenia dyrektywy 2001/20/WE,

Or. en

Poprawka 6
Joanna Kopcińska

Projekt rezolucji
Umocowanie 11 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając rozporządzenie 
2020/561 zmieniające rozporządzenie 
2017/745 w sprawie wyrobów medycznych 
w odniesieniu do dat rozpoczęcia 
stosowania niektórych jego przepisów,

Or. en

Poprawka 7
César Luena

Projekt rezolucji
Odniesienie 13

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie oceny technologii 
medycznych i zmiany dyrektywy 
2011/24/UE (COM(2018)0051),

— uwzględniając wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie oceny technologii 
medycznych i zmiany dyrektywy 
2011/24/UE (COM(2018)0051) oraz 
rezolucję ustawodawczą Parlamentu 
Europejskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w 
sprawie wspomnianego wniosku,
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Or. es

Poprawka 8
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Porozumienie 
w sprawie handlowych aspektów praw 
własności intelektualnej (porozumienie 
TRIPS) oraz deklarację z Ad-Dauhy 
w sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia 
publicznego,

Or. en

Poprawka 9
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 27 maja 2020 r. „Decydujący 
moment dla Europy: naprawa 
i przygotowanie na następną generację”,

Or. en

Poprawka 10
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 b (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 27 maja 2020 r. „Budżet UE 
napędza plan odbudowy Europy”,

Or. en

Poprawka 11
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 20 maja 2020 r. „Unijna strategia 
na rzecz bioróżnorodności 2030”,

Or. en

Poprawka 12
Jan Huitema, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Umocowanie 19 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając platformy 
utworzone niedawno w związku 
z trwającym kryzysem wywołanym przez 
COVID-19, takie jak branżowy system 
pojedynczych punktów kontaktowych (I-
SPOC) zarządzany przez Europejską 
Agencje Leków (EMA), które usprawniają 
proces zgłaszania potencjalnych 
niedoborów leków w celu zapobiegania im 
oraz możliwie szybkiego ich zgłaszania, 
uwzględniając fakt, że platformy te 
umożliwiły i ułatwiły prowadzenie dialogu 
na temat niedoborów leków pomiędzy 
zainteresowanymi stronami działającymi 
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w farmaceutycznym łańcuchu dostaw 
i regulatorami,

Or. en

Poprawka 13
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Umocowanie 20 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając platformy 
utworzone w związku z trwającym 
kryzysem wywołanym przez COVID-19, 
których celem jest zapobieganie 
niedoborom leków oraz ich możliwie 
szybkie zgłaszanie, w tym branżowy 
system pojedynczych punktów 
kontaktowych (I-SPOC) opracowany 
przez Europejską Agencje Leków (EMA), 
którego zadaniem jest usprawnienie 
procesu zgłaszania ewentualnych 
niedoborów,

Or. en

Poprawka 14
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając raport informacyjny 
nr 737 z dnia 27 września 2018 r. pt. 
„Pénuries de médicaments et de vaccins: 
renforcer l’éthique de santé publique dans 
la chaîne du médicament” [Niedobory 
leków i szczepionek: wzmocnienie etyki 
zdrowia publicznego w łańcuchu leków] 

— uwzględniając raport informacyjny 
nr 737 z dnia 27 września 2018 r. pt. 
„Pénuries de médicaments et de vaccins: 
renforcer l’éthique de santé publique dans 
la chaîne du médicament” [Niedobory 
leków i szczepionek: wzmocnienie etyki 
zdrowia publicznego w łańcuchu leków] 
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sporządzony przez Jean-Pierre'a Decoola 
w imieniu misji informacyjnej 
francuskiego Senatu w sprawie niedoboru 
leków i szczepionek

sporządzony przez Jean-Pierre'a Decoola 
w imieniu misji informacyjnej 
francuskiego Senatu w sprawie niedoboru 
leków i szczepionek, dla którego 
inspiracją było sprawozdanie francuskiej 
Narodowej Akademii Farmaceutycznej 
z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie 
niedostępności leków,

Or. en

Poprawka 15
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wytyczne Komisji 
dotyczące bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, swobodnego przepływu 
kapitału z państw trzecich i ochrony 
europejskich aktywów strategicznych 
w kontekście sytuacji nadzwyczajnej 
wywołanej przez COVID-19, sytuacja 
przed zastosowaniem rozporządzenia (UE) 
2019/452 (rozporządzenie w sprawie 
monitorowania BIZ), które zaczną w pełni 
obowiązywać od 11 października 2020 r.,

Or. en

Poprawka 16
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Umocowanie 24 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając sprawozdanie 
Panelu Wysokiego Szczebla ds. Dostępu 
do Leków przy Sekretarzu Generalnym 
ONZ pt. „Promoting Innovation and 
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Access to Health Technologies” 
[Promowanie innowacji i dostępu do 
technologii medycznych], opublikowane 
w 2016 r.,

Or. en

Poprawka 17
Joanna Kopcińska

Projekt rezolucji
Umocowanie 24 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wyroki Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawach C-468/06-C-
478/06 z dnia 16 września 2008 r.,

Or. en

Poprawka 18
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Nicolae 
Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Karin Karlsbro

Projekt rezolucji
Umocowanie 24 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 11 grudnia 2019 r. „Europejski 
Zielony Ład”,

Or. en

Poprawka 19
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Nicolae 
Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Karin Karlsbro
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Projekt rezolucji
Umocowanie 24 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję 
z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu,

Or. en

Poprawka 20
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Motyw -A (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-A. mając na uwadze, że niedobór leku 
pojawia się, gdy podaż leku 
dopuszczonego do obrotu w skali kraju 
jest niższa od zapotrzebowania wśród 
pracowników służby zdrowia lub 
pacjentów w związku z ich potrzebami 
klinicznymi, że niedobory leków są częścią 
szerszego problemu związanego 
z zapewnieniem równego dostępu do 
leków, a także ich dostępności 
i osiągalności, w całej UE,

Or. en

Poprawka 21
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że niedobory 
leków w Unii Europejskiej pogłębiły się 
wraz ze wzrostem światowego popytu, 

A. mając na uwadze, że niedobory 
leków w Unii Europejskiej pogłębiły się 
gwałtownie w ostatnich latach, a wzrost 
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osłabiając systemy opieki zdrowotnej 
państw członkowskich i prowadząc do 
znacznych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
pacjentów; że obowiązkiem państw 
członkowskich jest znalezienie szybkich 
i konkretnych rozwiązań w kontekście 
ściślejszej integracji europejskiej;

światowego popytu jeszcze bardziej je 
wzmocnił, osłabiając systemy opieki 
zdrowotnej państw członkowskich 
i powodując znaczne zagrożenia dla 
zdrowia pacjentów i opieki nad nimi, takie 
jak postępy choroby lub nasilenie 
objawów, zwiększenie narażenia na 
sfałszowane leki, błędy medyczne lub 
niepożądane skutki dla zdrowia 
występujące w wyniku zastąpienia 
brakującego leku innym, możliwe do 
uniknięcia przenoszenie chorób 
zakaźnych, poważne zaburzenia 
równowagi psychicznej; że obowiązkiem 
państw członkowskich jest znalezienie 
szybkich i konkretnych rozwiązań 
w kontekście ściślejszej integracji 
europejskiej;

Or. en

Poprawka 22
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że niedobory 
leków w Unii Europejskiej pogłębiły się 
wraz ze wzrostem światowego popytu, 
osłabiając systemy opieki zdrowotnej 
państw członkowskich i prowadząc do 
znacznych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
pacjentów; że obowiązkiem państw 
członkowskich jest znalezienie szybkich 
i konkretnych rozwiązań w kontekście 
ściślejszej integracji europejskiej;

A. mając na uwadze, że niedobory 
leków w Unii Europejskiej pogłębiły się 
gwałtownie w ostatnich latach, osłabiając 
systemy opieki zdrowotnej państw 
członkowskich i powodując znaczne 
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 
pacjentów, takie jak postępy choroby lub 
nasilenie objawów, zwiększenie narażenia 
na sfałszowane leki, błędy medyczne lub 
niepożądane skutki dla zdrowia 
występujące w wyniku zastąpienia 
brakującego leku innym, możliwe do 
uniknięcia przenoszenie chorób 
zakaźnych, poważne zaburzenia 
równowagi psychicznej; że obowiązkiem 
państw członkowskich jest znalezienie 
szybkich i konkretnych rozwiązań 
w kontekście ściślejszej integracji 
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europejskiej; 

Or. en

Poprawka 23
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że niedobory 
leków w Unii Europejskiej pogłębiły się 
wraz ze wzrostem światowego popytu, 
osłabiając systemy opieki zdrowotnej 
państw członkowskich i prowadząc do 
znacznych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
pacjentów; że obowiązkiem państw 
członkowskich jest znalezienie szybkich 
i konkretnych rozwiązań w kontekście 
ściślejszej integracji europejskiej;

A. mając na uwadze, że niedobory 
leków w Unii Europejskiej pogłębiły się 
gwałtownie w ostatnich latach, osłabiając 
systemy opieki zdrowotnej państw 
członkowskich i powodując znaczne 
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 
pacjentów, takie jak postępy choroby lub 
nasilenie objawów, zwiększenie narażenia 
na sfałszowane leki, błędy medyczne lub 
niepożądane skutki dla zdrowia 
występujące w wyniku zastąpienia 
brakującego leku innym, możliwe do 
uniknięcia przenoszenie chorób 
zakaźnych, poważne zaburzenia 
równowagi psychicznej; że obowiązkiem 
państw członkowskich jest znalezienie 
szybkich i konkretnych rozwiązań 
w kontekście ściślejszej integracji 
europejskiej;

Or. en

Poprawka 24
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że niedobory 
leków w Unii Europejskiej pogłębiły się 
wraz ze wzrostem światowego popytu, 

A. mając na uwadze, że niedobory 
leków w Unii Europejskiej pogłębiły się 
gwałtownie w ostatnich latach, osłabiając 
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osłabiając systemy opieki zdrowotnej 
państw członkowskich i prowadząc do 
znacznych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
pacjentów; że obowiązkiem państw 
członkowskich jest znalezienie szybkich 
i konkretnych rozwiązań w kontekście 
ściślejszej integracji europejskiej;

systemy opieki zdrowotnej państw 
członkowskich i powodując znaczne 
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 
pacjentów, takie jak postępy choroby lub 
nasilenie objawów lub możliwe do 
uniknięcia niepożądane skutki dla 
zdrowia występujące w wyniku zastąpienia 
brakującego leku innym; że obowiązkiem 
państw członkowskich jest znalezienie 
szybkich i konkretnych rozwiązań 
w kontekście ściślejszej integracji 
europejskiej;

Or. en

Poprawka 25
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że niedobory 
leków w Unii Europejskiej pogłębiły się 
wraz ze wzrostem światowego popytu, 
osłabiając systemy opieki zdrowotnej 
państw członkowskich i prowadząc do 
znacznych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
pacjentów; że obowiązkiem państw 
członkowskich jest znalezienie szybkich 
i konkretnych rozwiązań w kontekście 
ściślejszej integracji europejskiej;

A. mając na uwadze, że niedobory 
leków w Unii Europejskiej zostały po 
części spowodowane wzrostem 
światowego popytu; że niedobory te 
zostały wywołane przez szereg czynników 
z zakresu bezpieczeństwa, logistyki 
i popytu, z których część istniała przed 
wybuchem pandemii COVID-19; że 
niedobory leków osłabiają systemy opieki 
zdrowotnej państw członkowskich 
i prowadzą do znacznych zagrożeń dla 
bezpieczeństwa pacjentów; że 
obowiązkiem państw członkowskich jest 
znalezienie szybkich i konkretnych 
rozwiązań, między innymi w kontekście 
wspólnego działania i koordynacji na 
szczeblu europejskim; że niedobory leków 
są także problemem globalnym;

Or. en
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Poprawka 26
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Joëlle Mélin, 
Annika Bruna, Catherine Griset

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że niedobory 
leków w Unii Europejskiej pogłębiły się 
wraz ze wzrostem światowego popytu, 
osłabiając systemy opieki zdrowotnej 
państw członkowskich i prowadząc do 
znacznych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
pacjentów; że obowiązkiem państw 
członkowskich jest znalezienie szybkich i 
konkretnych rozwiązań w kontekście 
ściślejszej integracji europejskiej;

A. mając na uwadze, że niedobory 
leków w Unii Europejskiej pogłębiły się 
wraz ze wzrostem światowego popytu, 
osłabiając systemy opieki zdrowotnej 
państw członkowskich i prowadząc do 
znacznych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
pacjentów, takich jak postęp choroby lub 
pogorszenie objawów, narażenie na leki 
podrobione, błędy w stosowaniu leków lub 
szkodliwe skutki objawiające się w 
momencie zastąpienia brakującego leku 
innym, możliwe do uniknięcia 
rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, 
a także duży stres psychologiczny; że 
obowiązkiem państw członkowskich jest 
znalezienie szybkich i konkretnych 
rozwiązań w kontekście ściślejszej 
integracji europejskiej;

Or. it

Poprawka 27
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Ondřej Knotek

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że niedobory 
leków w Unii Europejskiej pogłębiły się 
wraz ze wzrostem światowego popytu, 
osłabiając systemy opieki zdrowotnej 
państw członkowskich i prowadząc do 
znacznych zagrożeń dla bezpieczeństwa 

A. mając na uwadze, że niedobory 
leków w Unii Europejskiej pogłębiły się 
wraz ze wzrostem światowego popytu, 
osłabiając systemy opieki zdrowotnej 
państw członkowskich i prowadząc do 
znacznych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
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pacjentów; że obowiązkiem państw 
członkowskich jest znalezienie szybkich 
i konkretnych rozwiązań w kontekście 
ściślejszej integracji europejskiej;

pacjentów; że w 2019 r. odnotowano we 
Francji 1 450 przypadków niedostępności 
leków w porównaniu do 44 przypadków 
w 2008 r. że w Niderlandach liczba 
przypadków niedostępności leków 
w 2019 r. wyniosła 1 492, co oznacza 
niemal dwukrotny wzrost w porównaniu 
z 769 przypadkami w 2018 r.; że 
w Republice Czeskiej w 2019 r. 
odnotowano 2 208 przypadków zakłócenia 
dostaw, podczas gdy w latach 2018 i 2008 
tych przypadków było, odpowiednio, 1 630 
i 19. mając na uwadze, że obowiązkiem 
państw członkowskich jest znalezienie 
szybkich i konkretnych rozwiązań 
w kontekście ściślejszej integracji 
europejskiej;

Or. en

Poprawka 28
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że niedobory 
leków w Unii Europejskiej pogłębiły się 
wraz ze wzrostem światowego popytu, 
osłabiając systemy opieki zdrowotnej 
państw członkowskich i prowadząc do 
znacznych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
pacjentów; że obowiązkiem państw 
członkowskich jest znalezienie szybkich 
i konkretnych rozwiązań w kontekście 
ściślejszej integracji europejskiej;

A. mając na uwadze, że istniejący 
problem niedoborów leków w Unii 
Europejskiej pogłębił się wraz ze wzrostem 
światowego popytu, osłabiając systemy 
opieki zdrowotnej państw członkowskich 
i prowadząc do znacznych zagrożeń dla 
bezpieczeństwa pacjentów, na przykład 
z powodu opóźnień w objęciu opieką lub 
leczeniem, nieoptymalnego leczenia, 
odmowy objęcia opieką, dłuższej 
hospitalizacji, możliwych działań 
niepożądanych w wyniku stosowania 
alternatywnych metod leczenia i błędów 
lekarskich; że obowiązkiem państw 
członkowskich jest znalezienie szybkich 
i konkretnych rozwiązań w kontekście 
ściślejszej integracji europejskiej; mając 
na uwadze, że bez koordynacji na szczeblu 
UE nie jest możliwe znalezienie 
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skutecznego rozwiązania tego problemu,

Or. en

Poprawka 29
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że niedobory 
leków w Unii Europejskiej pogłębiły się 
wraz ze wzrostem światowego popytu, 
osłabiając systemy opieki zdrowotnej 
państw członkowskich i prowadząc do 
znacznych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
pacjentów; że obowiązkiem państw 
członkowskich jest znalezienie szybkich 
i konkretnych rozwiązań w kontekście 
ściślejszej integracji europejskiej;

A. mając na uwadze, że niedobory 
leków stanowią coraz większe zagrożenie 
dla zdrowia publicznego i mają poważne 
konsekwencje dla krajowych systemów 
opieki zdrowotnej; że światowego popytu 
podczas pandemii COVID-19 pogłębił 
niedobory leków w Unii Europejskiej, 
osłabiając systemy opieki zdrowotnej 
państw członkowskich i prowadząc do 
znacznych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
pacjentów; że obowiązkiem państw 
członkowskich jest znalezienie szybkich 
i konkretnych rozwiązań w kontekście 
ściślejszej integracji europejskiej;

Or. en

Poprawka 30
Joanna Kopcińska

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że niedobory 
leków w Unii Europejskiej pogłębiły się 
wraz ze wzrostem światowego popytu, 
osłabiając systemy opieki zdrowotnej 
państw członkowskich i prowadząc do 
znacznych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
pacjentów; że obowiązkiem państw 

A. mając na uwadze, że niedobory 
leków w Unii Europejskiej pogłębiły się 
wraz ze wzrostem światowego popytu 
w obrębie farmaceutycznego łańcucha 
dostaw, poważnie obciążonego w wyniku 
pandemii COVID-19, co niesie ze sobą 
poważne konsekwencje, osłabiając 
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członkowskich jest znalezienie szybkich 
i konkretnych rozwiązań w kontekście 
ściślejszej integracji europejskiej;

systemy opieki zdrowotnej państw 
członkowskich i prowadząc do znacznych 
zagrożeń dla bezpieczeństwa pacjentów; że 
obowiązkiem państw członkowskich jest 
znalezienie szybkich i konkretnych 
rozwiązań w kontekście ściślejszej 
integracji europejskiej;

Or. en

Poprawka 31
Nathalie Colin-Oesterlé

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że niedobory 
leków w Unii Europejskiej pogłębiły się 
wraz ze wzrostem światowego popytu, 
osłabiając systemy opieki zdrowotnej 
państw członkowskich i prowadząc do 
znacznych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
pacjentów; że obowiązkiem państw 
członkowskich jest znalezienie szybkich i 
konkretnych rozwiązań w kontekście 
ściślejszej integracji europejskiej;

A. mając na uwadze, że niedobory 
leków w Unii Europejskiej w ostatnich 
latach znacznie się pogłębiły, w 
szczególności z powodu wzrostu 
światowego popytu, osłabiając systemy 
opieki zdrowotnej państw członkowskich i 
prowadząc do znacznych zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów; że 
obowiązkiem państw członkowskich jest 
znalezienie szybkich, konkretnych i 
skoordynowanych rozwiązań w kontekście 
ściślejszej integracji europejskiej;

Or. fr

Poprawka 32
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że niedobory 
leków w Unii Europejskiej pogłębiły się 
wraz ze wzrostem światowego popytu, 
osłabiając systemy opieki zdrowotnej 

A. mając na uwadze, że niedobory 
leków w Unii Europejskiej pogłębiły się 
wraz ze wzrostem światowego popytu, 
osłabiając systemy opieki zdrowotnej 
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państw członkowskich i prowadząc do 
znacznych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
pacjentów; że obowiązkiem państw 
członkowskich jest znalezienie szybkich 
i konkretnych rozwiązań w kontekście 
ściślejszej integracji europejskiej;

państw członkowskich i prowadząc do 
znacznych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
pacjentów; że obowiązkiem państw 
członkowskich jest znalezienie szybkich 
i konkretnych rozwiązań w kontekście 
ściślejszej koordynacji europejskiej;

Or. en

Poprawka 33
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że przyczyny 
niedoborów leków są złożone 
i wielowymiarowe oraz obejmują aspekty 
przemysłowe, takie jak problemy 
w zakresie wytwarzania, zakłócenia 
łańcucha dostaw, kontyngenty sektorowe, 
wady jakościowe, legalny handel 
równoległy, niewydolność logistyczna, jak 
również aspekty gospodarcze, takie jak 
ustalanie cen i zasad dotyczących 
refundacji, niezrównoważone przetargi, 
wycofanie z obrotu, opóźnienia 
spowodowane regulacjami i wymogi 
krajowe, a także aspekty geopolityczne, 
takie jak uzależnienie od 
farmaceutycznych składników czynnych 
(API) i surowców chemicznych z państw 
trzecich oraz możliwe implikacje umowy 
o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa, 
nieoczekiwane pandemie, wypadki, 
katastrofy naturalne lub inne przypadki 
działania siły wyższej;

Or. en

Poprawka 34
Joanna Kopcińska
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Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że przyczyny 
niedoborów leków są złożone 
i wielowymiarowe oraz obejmują 
wyzwania w zakresie wytwarzania, 
kontyngenty sektorowe, legalny handel 
równoległy, jak również aspekty 
gospodarcze, takie jak ustalanie cen 
produktów leczniczych leżące w gestii 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 35
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że problem 
niedoborów leków ma wieloczynnikowe 
przyczyny pierwotne, wśród których 
można wymienić wymogi regulacyjne, 
nacisk na ograniczenie kosztów produkcji 
i dystrybucji, współzależności łańcuchów 
dostaw, w tym zależność od państw 
trzecich, nieprzewidziany gwałtowny 
wzrost popytu, jak również niedokładne 
dane dotyczące podaży i popytu oraz 
koncentracja produkcji w węższej grupie 
miejsc produkcji;

Or. en

Poprawka 36
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że niedobory 
leków są oznaką niezrównoważonej 
polityki, a liczne dowody naukowe 
wykazują, że niedobory leków mają 
wieloczynnikowe przyczyny pierwotne: 
mianowicie przyczyny gospodarcze, 
rosnące obciążenie regulacyjne, 
nieprzewidziany gwałtowny wzrost popytu, 
współzależności łańcuchów dostaw oraz 
wyzwania w zakresie wytwarzania 
i jakości;

Or. en

Poprawka 37
Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że niedobory 
leków są oznaką niezrównoważonej 
polityki, a liczne dowody naukowe 
wykazują, że niedobory leków mają 
wieloczynnikowe przyczyny pierwotne: 
mianowicie przyczyny gospodarcze, 
rosnące obciążenie regulacyjne, 
nieprzewidziany gwałtowny wzrost popytu, 
współzależności łańcuchów dostaw oraz 
wyzwania w zakresie wytwarzania 
i jakości;

Or. en

Poprawka 38
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że 
z doświadczeń zdobytych podczas 
pandemii COVID-19 należy wyciągnąć 
ważne wnioski; że niektóre niedobory 
wynikały z ograniczeń nałożonych przez 
inne kraje oraz ze wzrostu światowego 
popytu; że niedobory niektórych leków na 
oddziałach intensywnej terapii wynikały 
z dużego i nieoczekiwanego wzrostu 
popytu oraz problemów w miejscach 
wytwarzania w Europie, przy 
jednoczesnym wprowadzeniu ograniczeń 
w przemieszczaniu się na wewnętrznych 
granicach UE, przez co w niektórych 
przypadkach uzupełnienie niedoborów 
wymagało importu spoza UE; że niektóre 
państwa członkowskie doświadczyły 
problemów wywołanych w większym 
stopniu przechowywaniem posiadanych 
zapasów w niewłaściwym miejscu i czasie, 
zarówno na terenie kraju jak i UE, niż 
niedoborami samych leków;

Or. en

Poprawka 39
César Luena

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że niedobór 
leków może wynikać z problemów 
produkcyjnych, takich jak normy 
prawidłowej produkcji, z 
niewystarczających zasobów dostępnych 
dla danego rynku lub z przyczyn 
ekonomicznych; mając na uwadze, że 
pewna liczba przypadków niedoboru 
leków może występować z powodu 
bezprawnych strategii gospodarczych, 
takich jak tzw. „płacenie za zwłokę” w 
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sektorze farmaceutycznym, z przyczyn 
politycznych, z powodów związanych z 
produkcją lub dystrybucją lub na skutek 
handlu równoległego;

Or. es

Poprawka 40
Romana Jerković

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Traktaty 
i Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej stanowią, iż każdy ma prawo 
dostępu do profilaktycznej opieki 
zdrowotnej i prawo do korzystania 
z leczenia na warunkach ustanowionych 
w ustawodawstwach i praktykach 
krajowych; mając na uwadze, że prawo to 
powinno być egzekwowane w odniesieniu 
do wszystkich obywateli, w tym od osób 
żyjących w mniejszych państwach 
członkowskich i na najbardziej 
peryferyjnych obszarach Unii;

Or. en

Poprawka 41
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Ondřej Knotek, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej 
uznaje się podstawowe prawo obywateli do 
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zdrowia i leczenia;

Or. en

Poprawka 42
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że dostęp do 
leków jest coraz większym problemem 
w UE, zwykle związanym z wysokimi 
cenami leków i ograniczającym prawo 
dostępu obywateli Unii do opieki 
zdrowotnej; mając na uwadze, że oczekuje 
się, iż sytuacja społeczno-ekonomiczna 
ulegnie pogorszeniu w następstwie 
pandemii koronawirusa i pogorszeniu 
ulegną warunki życia obywateli 
wymagających szczególnego traktowania;

Or. en

Poprawka 43
Nathalie Colin-Oesterlé

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że nie istnieją 
zharmonizowane między państwami 
członkowskimi definicje „niedoborów”, 
„napięć”, „zakłóceń dostaw” i 
„nadmiernych zapasów”; mając na 
uwadze, że należy wprowadzić 
rozróżnienie między „produktami 
leczniczymi o dużym znaczeniu 
terapeutycznym” a „produktami 
leczniczymi o znaczeniu zdrowotnym i 
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strategicznym”;

Or. fr

Poprawka 44
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że niedobory 
leków stanowią coraz większe zagrożenie 
dla zdrowia publicznego i mają poważne 
negatywne konsekwencje dla krajowych 
systemów opieki zdrowotnej i prawa 
każdego pacjenta w UE do dostępu do 
odpowiedniego leczenia;

Or. en

Poprawka 45
Peter Liese, Inese Vaidere, Ljudmila Novak, Maria Spyraki, Christophe Hansen, Edina 
Tóth, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Sunčana Glavak, Stanislav Polčák, 
Christian Doleschal, Mairead McGuinness, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd, Dolors 
Montserrat, Nathalie Colin-Oesterlé, Cindy Franssen, Liudas Mažylis

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że niedobory 
leków stanowią coraz większe zagrożenie 
dla zdrowia publicznego i mają poważne 
konsekwencje dla systemów opieki 
zdrowotnej i zdrowia publicznego;

Or. en

Poprawka 46
Sara Cerdas
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Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że niedobory 
leków stanowią coraz większe zagrożenie 
dla zdrowia publicznego i mają poważne 
konsekwencje dla systemów opieki 
zdrowotnej i zdrowia publicznego;

Or. en

Poprawka 47
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że niedobory 
leków stanowią coraz większe zagrożenie 
dla zdrowia publicznego i mają poważne 
konsekwencje dla systemów opieki 
zdrowotnej i zdrowia publicznego;

Or. en

Poprawka 48
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że niedobory 
leków są czasami sztucznie stwarzane 
przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne, 
które decydują się na produkcję bardziej 
opłacalnych leków, zaniedbując leki mniej 
opłacalne;
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Or. en

Poprawka 49
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że 
nieskoordynowane inicjatywy na szczeblu 
krajowym, takie jak gromadzenie zapasów 
i kary, mogą prowadzić do zwiększonego 
ryzyka niedoboru leków;

Or. en

Poprawka 50
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że niedobory 
leków powodują znaczne obciążenia 
kosztami dla publicznych i prywatnych 
zainteresowanych stron z sektora opieki 
zdrowotnej

Or. en

Poprawka 51
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że zapewnienie 
pacjentom dostępu do leków 
podstawowych jest jednym z kluczowych 
celów UE i WHO, a także wpisuje się 
w zakres celu zrównoważonego rozwoju 
ONZ nr 3; mając na uwadze, że 
powszechny dostęp do leków zależy od ich 
terminowej dostępności i przystępności 
cenowej dla każdego, bez dyskryminacji 
pod względem geograficznym;

Or. en

Poprawka 52
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że niedobory 
mogą dotyczyć leków podstawowych, 
których przerwa w podawaniu może 
stanowić zagrożenie dla życia pacjentów; 
że zwiększony popyt na leki stosowane 
w leczeniu chorych na COVID-19 mógłby 
zagrozić ich dostępności dla pacjentów 
stosujących te leki w leczeniu 
przewlekłych lub rzadkich chorób;

Or. en

Poprawka 53
Sara Cerdas

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że przyczyny 
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niedoborów leków mają charakter 
wieloczynnikowy, spożycie leków przez 
pacjentów nie zawsze wpisuje się 
w aktualne tendencje i w sytuacji 
kryzysowej mogłoby szybko ulec zmianie;

Or. en

Poprawka 54
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że niedobory 
leków mogą stanowić zagrożenie dla 
inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia 
podejmowanych przez Unię i państwa 
członkowskie, takich jak europejski plan 
walki z rakiem;

Or. en

Poprawka 55
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że pacjenci 
powinni mieć dostęp do wybranych 
i preferowanych wariantów opieki 
zdrowotnej i leczenia;

Or. en
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Poprawka 56
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Motyw A d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że należy 
zapobiegać niedoborom leków oraz 
łagodzić ich następstwa, jeśli wystąpią;

Or. en

Poprawka 57
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Motyw A d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że produkty 
lecznicze są jednym z filarów opieki 
zdrowotnej oraz mając na uwadze, że 
niedostateczny dostęp do podstawowych 
produktów leczniczych i wysokie ceny 
innowacyjnych leków stanowią poważne 
zagrożenie dla zrównoważonego 
charakteru krajowych systemów opieki 
zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 58
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Motyw A e (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ae. mając na uwadze, że w wielu 
przypadkach ceny nowych leków, 
zwłaszcza tych, które dopuszczono 
w leczeniu nowotworów, wzrosły w ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat do tego 
stopnia, że stały się nieosiągalne dla wielu 
obywateli UE;

Or. en

Poprawka 59
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, Fabienne 
Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Ondřej 
Knotek

Projekt rezolucji
Motyw A f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Af. mając na uwadze, że wchodzenie 
na rynek leków generycznych 
i biopodobnych jest ważnym 
mechanizmem zwiększającym 
konkurencję, prowadzącym do obniżki cen 
oraz zapewniającym zrównoważony 
charakter systemów opieki zdrowotnej; 
mając na uwadze, że nie należy opóźniać 
ich wprowadzania na rynek;

Or. en

Poprawka 60
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Ondřej Knotek, Frédérique Ries, Jan Huitema

Projekt rezolucji
Motyw A g (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ag. mając na uwadze, że kryzys 
wywołany przez COVID-19 pogłębił 
istniejące od dawna unijne problemy 
strukturalne związane z dostawami leków 
oraz uzależnienie od importu leków 
i materiałów medycznych z państw 
trzecich;

Or. en

Poprawka 61
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że ponad połowę 
tych niedoborów stanowią niedobory 
leków przeciwnowotworowych, 
przeciwzakaźnych i leków stosowanych 
w chorobach układu nerwowego;

B. mając na uwadze, że niedobory 
leków mogą prowadzić do możliwych 
opóźnień w leczeniu lub potrzeby 
zastosowania alternatywnych terapii, 
które mogłyby okazać się mniej skuteczne 
i zwiększać ryzyko wystąpienia 
szkodliwych skutków ubocznych oraz, 
w przypadku niedoborów leków 
podstawowych, zagrożenia życia; mając na 
uwadze, że ponad połowę tych niedoborów 
stanowią niedobory leków 
przeciwnowotworowych, 
przeciwzakaźnych i leków stosowanych 
w chorobach układu nerwowego;

Or. en

Poprawka 62
Sara Cerdas

Projekt rezolucji
Motyw B
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że ponad połowę 
tych niedoborów stanowią niedobory 
leków przeciwnowotworowych, 
przeciwzakaźnych i leków stosowanych 
w chorobach układu nerwowego;

B. mając na uwadze, że ponad połowę 
tych niedoborów stanowią niedobory 
leków przeciwnowotworowych, 
przeciwzakaźnych i leków stosowanych 
w chorobach układu nerwowego, 
a opóźnienie lub jakakolwiek przerwa w 
leczeniu może prowadzić do pogorszenia 
wyników terapii, zwiększenia obciążenia 
chorobą i wzrostu wydatków na opiekę 
zdrowotną;

Or. en

Poprawka 63
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Ondřej Knotek, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że ponad połowę 
tych niedoborów stanowią niedobory 
leków przeciwnowotworowych, 
przeciwzakaźnych i leków stosowanych 
w chorobach układu nerwowego;

B. mając na uwadze, że ponad połowę 
tych niedoborów stanowią niedobory 
leków przeciwnowotworowych, 
przeciwzakaźnych i leków stosowanych 
w chorobach układu nerwowego; mając na 
uwadze, że najwyższe ryzyko niedoborów 
dotyczy specjalistycznych leków do 
wstrzykiwania, co wynika ze złożonego 
charakteru procesu ich wytwarzania;

Or. en

Poprawka 64
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Motyw B



PE652.627v01-00 34/161 AM\1206740PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że ponad połowę 
tych niedoborów stanowią niedobory 
leków przeciwnowotworowych, 
przeciwzakaźnych i leków stosowanych 
w chorobach układu nerwowego;

B. mając na uwadze, że ponad połowę 
tych niedoborów stanowią niedobory 
leków przeciwnowotworowych, 
przeciwzakaźnych i leków stosowanych 
w chorobach układu nerwowego; mając na 
uwadze, że niedobory coraz częściej 
dotykają często stosowanych produktów 
podstawowych obecnych na rynku od lat;

Or. en

Poprawka 65
Radan Kanev

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że ponad połowę 
tych niedoborów stanowią niedobory 
leków przeciwnowotworowych, 
przeciwzakaźnych i leków stosowanych 
w chorobach układu nerwowego;

B. mając na uwadze, że ponad połowę 
tych niedoborów stanowią niedobory 
leków przeciwnowotworowych, 
przeciwzakaźnych, przeciwcukrzycowych 
i leków stosowanych w chorobach układu 
nerwowego;

Or. en

Poprawka 66
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że niedobory 
leków mogą prowadzić do możliwych 
opóźnień w leczeniu pacjentów, potrzeby 
zastosowania alternatywnych terapii, 
które mogłyby okazać się mniej skuteczne, 
niepożądanych skutków dla zdrowia 
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i problemów z nieprzestrzeganiem zaleceń 
lekarskich a nawet, w przypadku 
niedoborów leków podstawowych, 
zagrożenia życia;

Or. en

Poprawka 67
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że niedobory 
leków mogą prowadzić do możliwych 
opóźnień w leczeniu pacjentów, potrzeby 
zastosowania alternatywnych terapii, 
które mogłyby okazać się mniej skuteczne, 
niepożądanych skutków dla zdrowia 
i problemów z nieprzestrzeganiem zaleceń 
lekarskich a nawet, w przypadku 
niedoborów leków podstawowych, 
zagrożenia życia;

Or. en

Poprawka 68
Sara Cerdas

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że niedobory 
leków mogą prowadzić do możliwych 
opóźnień w leczeniu pacjentów, potrzeby 
zastosowania alternatywnych terapii, 
które mogłyby okazać się mniej skuteczne, 
niepożądanych skutków dla zdrowia 
i problemów z nieprzestrzeganiem zaleceń 
lekarskich a nawet, w przypadku 
niedoborów leków podstawowych, 
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zagrożenia życia;

Or. en

Poprawka 69
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że niedobory 
leków mogą prowadzić do możliwych 
opóźnień w leczeniu pacjentów, potrzeby 
zastosowania alternatywnych terapii, 
które mogłyby okazać się mniej skuteczne, 
niepożądanych skutków dla zdrowia 
i problemów z nieprzestrzeganiem zaleceń 
lekarskich a nawet zagrożenia życia;

Or. en

Poprawka 70
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Joëlle Mélin, 
Annika Bruna, Catherine Griset

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że brak leków 
może prowadzić do opóźnień w leczeniu 
pacjentów, do konieczności zastosowania 
terapii alternatywnych, które mogą okazać 
się mniej skuteczne, a zatem do 
szkodliwych skutków, a co za tym idzie, do 
zagrożenia życia, jeżeli brak dotyczy 
zasadniczych leków;

Or. it
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Poprawka 71
Bartosz Arłukowicz

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że niedobory 
leków mogą prowadzić do możliwych 
opóźnień w leczeniu pacjentów, 
konieczności przejścia na alternatywne 
metody leczenia, które mogą być mniej 
skuteczne, oraz mieć działania 
niepożądane, a nawet zagrażać życiu 
pacjentów;

Or. pl

Poprawka 72
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w państwach 
członkowskich o niewielkich rynkach leki 
stosowane w leczeniu rzadkich chorób są 
często niedostępne lub ich cena jest 
znacznie wyższa niż w krajach o bardziej 
rozwiniętych rynkach;

Or. en

Poprawka 73
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Nicolae 
Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Karin Karlsbro, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że niedobory 
leków destabilizują organizację opieki i są 
źródłem wysokich kosztów ludzkich 
i finansowych;

Or. en

Poprawka 74
Clare Daly, Mick Wallace

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że dwa miliardy 
ludzi na całym świecie nie ma dostępu do 
podstawowych produktów leczniczych;

Or. en

Poprawka 75
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 uwypukliła rolę dobrze 
funkcjonującego rynku wewnętrznego 
i prężnych łańcuchów dostaw leków 
i sprzętu medycznego; mając na uwadze 
potrzebę europejskiego dialogu na temat 
sposobów ich zapewnienia;

Or. en
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Poprawka 76
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że dostęp do 
odpowiednich i przystępnych cenowo 
testów diagnostycznych i szczepień jest tak 
samo ważny jak dostęp do bezpiecznych, 
skutecznych i przystępnych cenowo 
produktów leczniczych;

Or. en

Poprawka 77
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadzeutratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną 
z przenoszeniem produkcji (40% gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż 
w przypadku produkcji surowców masowe 
korzystanie z usług podwykonawców 
w Azji jest jedynym źródłem oszczędności 
wynikających z kosztów pracy i mniej 
surowych norm środowiskowych, 80% 
substancji czynnych leków produkuje się 
poza Unią, głównie w Chinach 
i w Indiach;

C. mając na uwadze, że 76,6% 
podstawowych substancji czynnych leków 
chronionych patentami pochodzi z krajów 
UE-27 i Zjednoczonego Królestwa, 11,9% 
ze Stanów Zjednoczonych i jedynie 9% 
z Azji (w tym Japonii i Korei 
Południowej); mając na uwadze, że 61,5% 
farmaceutycznych składników czynnych 
leków niechronionych patentami pochodzi 
z krajów UE-28, 7,2% ze Stanów 
Zjednoczonych i 26,8% z Azji (w tym 
Japonii i Korei Południowej); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż 
w przypadku produkcji surowców masowe 
korzystanie z usług podwykonawców 
w Azji jest — w przypadku niektórych 
produktów — jedynym źródłem 
oszczędności wynikających z kosztów 
pracy i mniej surowych norm 
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środowiskowych;

Or. en

Poprawka 78
João Ferreira

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną z 
przenoszeniem produkcji (40 % gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż w 
przypadku produkcji surowców masowe 
korzystanie z usług podwykonawców w 
Azji jest jedynym źródłem oszczędności 
wynikających z kosztów pracy i mniej 
surowych norm środowiskowych, 80 % 
substancji czynnych leków produkuje się 
poza Unią, głównie w Chinach i w 
Indiach;

C. mając na uwadze utratę przez 
państwa członkowskie UE suwerenności i 
niezależności w zakresie leków, produktów 
medycznych i surowców, która związana 
jest z dezindustrializacją i przenoszeniem 
produkcji przez duże międzynarodowe 
koncerny farmaceutyczne (40 % gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich);

Or. pt

Poprawka 79
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną 
z przenoszeniem produkcji (40% gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż w 

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną 
z przenoszeniem produkcji (40% gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że Europa ma silny profil 



AM\1206740PL.docx 41/161 PE652.627v01-00

PL

przypadku produkcji surowców masowe 
korzystanie z usług podwykonawców 
w Azji jest jedynym źródłem oszczędności 
wynikających z kosztów pracy i mniej 
surowych norm środowiskowych, 80% 
substancji czynnych leków produkuje się 
poza Unią, głównie w Chinach 
i w Indiach;

produkcji, który należy wspierać, łańcuch 
dostaw wciąż opiera się na masowym 
korzystaniu z usług podwykonawców 
w Azji w przypadku produkcji surowców 
farmaceutycznych, 65% produkcji 
substancji czynnych leków pochodzi spoza 
Unii, głównie z Chin i z Indii;

Or. en

Poprawka 80
Danilo Oscar Lancini

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną 
z przenoszeniem produkcji (40% gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż 
w przypadku produkcji surowców masowe 
korzystanie z usług podwykonawców 
w Azji jest jedynym źródłem oszczędności 
wynikających z kosztów pracy i mniej 
surowych norm środowiskowych, 80% 
substancji czynnych leków produkuje się 
poza Unią, głównie w Chinach 
i w Indiach;

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną 
z przenoszeniem produkcji (40% gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze znaczną liczbę prowadzonych 
czynności wytwórczych w Europie, 
począwszy od substancji czynnych po 
gotowe produkty, należy zachęcić do 
wprowadzania zrównoważonych zasad 
w celu ich utrzymania i zabezpieczenia; 
jednakże łańcuch dostaw wciąż opiera się 
na masowym korzystaniu — w przypadku 
produkcji surowców farmaceutycznych — 
z usług podwykonawców w Azji, 
a w konsekwencji 65% produkcji 
substancji czynnych leków, zwłaszcza 
leków nieobjętych patentami, pochodzi 
spoza Unii;

Or. en

Poprawka 81
Jessica Polfjärd
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Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną 
z przenoszeniem produkcji (40% gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż 
w przypadku produkcji surowców masowe 
korzystanie z usług podwykonawców 
w Azji jest jedynym źródłem oszczędności 
wynikających z kosztów pracy i mniej 
surowych norm środowiskowych, 80% 
substancji czynnych leków produkuje się 
poza Unią, głównie w Chinach i w Indiach;

C. mając na uwadze, że przenoszenie 
produkcji do państw trzecich jest jednym 
z czynników mających wpływ na 
dostępność i osiągalność leków 
w europejskim sektorze opieki zdrowotnej; 
mając na uwadze, że w związku z faktem, 
iż w przypadku produkcji surowców 
masowe korzystanie z usług 
podwykonawców w Azji jest — 
w przypadku niektórych produktów — 
jedynym źródłem oszczędności 
wynikających z kosztów pracy i mniej 
surowych norm środowiskowych, znaczną 
ilość substancji czynnych leków produkuje 
się poza Unią, głównie w Chinach 
i w Indiach;

Or. en

Poprawka 82
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną 
z przenoszeniem produkcji (40% gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż 
w przypadku produkcji surowców masowe 
korzystanie z usług podwykonawców 
w Azji jest jedynym źródłem oszczędności 
wynikających z kosztów pracy i mniej 
surowych norm środowiskowych, 80% 
substancji czynnych leków produkuje się 
poza Unią, głównie w Chinach i w Indiach;

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną 
z przenoszeniem produkcji (40% gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze duże znaczenie, jakie dla UE ma 
już istniejący profil produkcji; mając na 
uwadze, że poza UE koszty pracy są często 
niższe, a normy środowiskowe mniej 
surowe, przez co 80% substancji czynnych 
leków produkuje się poza Unią, głównie 
w Chinach i w Indiach;
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Or. en

Poprawka 83
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną 
z przenoszeniem produkcji (40% gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż 
w przypadku produkcji surowców masowe 
korzystanie z usług podwykonawców 
w Azji jest jedynym źródłem oszczędności 
wynikających z kosztów pracy i mniej 
surowych norm środowiskowych, 80% 
substancji czynnych leków produkuje się 
poza Unią, głównie w Chinach 
i w Indiach;

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną 
z przenoszeniem produkcji (40% gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że Europa ma silny ślad 
produkcyjny, który należy wspierać, 
łańcuch dostaw wciąż opiera się na 
masowym korzystaniu z usług 
podwykonawców w Azji w przypadku 
produkcji surowców farmaceutycznych, 
przez co 65% produkcji substancji 
czynnych leków pochodzi spoza Unii, 
głównie z Chin i z Indii;

Or. en

Poprawka 84
Andreas Glück

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną 
z przenoszeniem produkcji (40% gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż 
w przypadku produkcji surowców masowe 
korzystanie z usług podwykonawców 

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną 
z przenoszeniem produkcji (40% gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że Europa ma silny profil 
produkcyjny, który należy wspierać, 
łańcuch dostaw wciąż opiera się na 
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w Azji jest jedynym źródłem oszczędności 
wynikających z kosztów pracy i mniej 
surowych norm środowiskowych, 80% 
substancji czynnych leków produkuje się 
poza Unią, głównie w Chinach i w Indiach;

masowym korzystaniu — w przypadku 
produkcji surowców — z usług 
podwykonawców w Azji, gdzie koszty 
pracy są niższe a normy środowiskowe 
mniej surowe, 80% substancji czynnych 
leków produkuje się poza Unią, głównie 
w Chinach i w Indiach;

Or. en

Poprawka 85
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną 
z przenoszeniem produkcji (40% gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż 
w przypadku produkcji surowców masowe 
korzystanie z usług podwykonawców 
w Azji jest jedynym źródłem oszczędności 
wynikających z kosztów pracy i mniej 
surowych norm środowiskowych, 80% 
substancji czynnych leków produkuje się 
poza Unią, głównie w Chinach i w Indiach;

C. mając na uwadze, że UE 
doświadczyła przenoszenia produkcji (40% 
gotowych leków wprowadzanych do 
obrotu w Unii pochodzi z państw trzecich); 
mając na uwadze, że w związku z faktem, 
iż tańsza produkcja opiera się w dużej 
mierze na korzystaniu z usług 
podwykonawców w Azji w przypadku 
produkcji surowców, gdzie koszty pracy są 
niższe a normy środowiskowe mniej 
surowe, 80% substancji czynnych leków 
produkuje się poza Unią, głównie 
w Chinach i w Indiach;

Or. en

Poprawka 86
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze utratę C. mając na uwadze utratę 
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europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną 
z przenoszeniem produkcji (40% gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż 
w przypadku produkcji surowców masowe 
korzystanie z usług podwykonawców 
w Azji jest jedynym źródłem oszczędności 
wynikających z kosztów pracy i mniej 
surowych norm środowiskowych, 80% 
substancji czynnych leków produkuje się 
poza Unią, głównie w Chinach i w Indiach;

europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną 
z przenoszeniem produkcji (40% gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż 
łańcuch dostaw produktów leczniczych 
w UE opiera się w zbyt dużej mierze — 
w przypadku produkcji surowców — na 
korzystaniu z usług podwykonawców 
w krajach, w których koszty pracy są 
niższe a normy środowiskowe mniej 
surowe, 80% substancji czynnych leków 
produkuje się poza Unią, głównie 
w Chinach i w Indiach; mając na uwadze, 
że obywatele UE opowiadają się za 
równym, sprawiedliwym oraz terminowym 
dostępem do leków oraz ich dostaw dzięki 
zrównoważonemu i zdrowemu 
jednolitemu rynkowi, działającemu na 
zasadach konkurencyjności i zasilanemu 
produktami z wielu źródeł;

Or. en

Poprawka 87
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną 
z przenoszeniem produkcji (40% gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż 
w przypadku produkcji surowców masowe 
korzystanie z usług podwykonawców 
w Azji jest jedynym źródłem oszczędności 
wynikających z kosztów pracy i mniej 
surowych norm środowiskowych, 80% 
substancji czynnych leków produkuje się 

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną 
z przenoszeniem produkcji (40% gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż 
w przypadku produkcji surowców firmy 
opierają się w dużej mierze na korzystaniu 
z usług podwykonawców w Azji, gdzie 
koszty pracy są niższe a normy 
środowiskowe mniej surowe, 80% 
substancji czynnych leków produkuje się 
poza Unią, głównie w Chinach i w Indiach; 
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poza Unią, głównie w Chinach i w Indiach; mając na uwadze, że 80% aktywnych API 
w produktach leczniczych i 40% gotowych 
leków sprzedawanych w Europie pochodzi 
z Chin (dwie trzecie) i z Indii (jedna 
trzecia); mając na uwadze, że te dwa kraje 
wytwarzają podobno 60% światowych 
dostaw paracetamolu, 90% penicyliny 
i 50% ibuprofenu;

Or. en

Poprawka 88
Nathalie Colin-Oesterlé

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną z 
przenoszeniem produkcji (40 % gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż w 
przypadku produkcji surowców masowe 
korzystanie z usług podwykonawców w 
Azji jest jedynym źródłem oszczędności 
wynikających z kosztów pracy i mniej 
surowych norm środowiskowych, 80% 
substancji czynnych leków produkuje się 
poza Unią, głównie w Chinach i w Indiach;

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną z 
przenoszeniem produkcji (40 % wolumenu 
gotowych leków wprowadzanych do 
obrotu w Unii pochodzi z państw trzecich); 
mając na uwadze, że w związku z faktem, 
iż w przypadku produkcji surowców 
masowe korzystanie z usług 
podwykonawców w Azji jest źródłem 
oszczędności wynikających z kosztów 
pracy i mniej surowych norm 
środowiskowych, gdyż 80 % substancji 
czynnych chemicznych produktów 
leczniczych produkuje się poza Unią, 
głównie w Chinach i w Indiach;

Or. fr

Poprawka 89
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Joëlle Mélin, 
Annika Bruna, Catherine Griset

Projekt rezolucji
Motyw C
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną z 
przenoszeniem produkcji (40 % gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż w 
przypadku produkcji surowców masowe 
korzystanie z usług podwykonawców w 
Azji jest jedynym źródłem oszczędności 
wynikających z kosztów pracy i mniej 
surowych norm środowiskowych, 80 % 
substancji czynnych leków produkuje się 
poza Unią, głównie w Chinach i w Indiach;

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną z 
przenoszeniem produkcji (40 % gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż w 
przypadku produkcji surowców masowe 
korzystanie z usług podwykonawców w 
Azji pozwala na oszczędności i 
maksymalizację zysków wynikających z 
kosztów pracy i mniej surowych norm 
środowiskowych, 80 % substancji 
czynnych leków produkuje się poza Unią, 
głównie w Chinach i w Indiach;

Or. it

Poprawka 90
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną z 
przenoszeniem produkcji (40% gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż w 
przypadku produkcji surowców masowe 
korzystanie z usług podwykonawców w 
Azji jest jedynym źródłem oszczędności 
wynikających z kosztów pracy i mniej 
surowych norm środowiskowych, 80% 
substancji czynnych leków produkuje się 
poza Unią, głównie w Chinach i w Indiach;

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną z 
przenoszeniem produkcji (40% gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż w 
przypadku produkcji surowców 
korzystanie, w coraz większym stopniu, z 
usług podwykonawców w Azji jest 
głównym źródłem oszczędności 
wynikających z kosztów pracy i mniej 
surowych norm środowiskowych, 80 % 
substancji czynnych leków produkuje się 
poza Unią, głównie w Chinach i w Indiach;

Or. cs
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Poprawka 91
Peter Liese, Ljudmila Novak, Maria Spyraki, Christophe Hansen, Edina Tóth, Pernille 
Weiss, Alexander Bernhuber, Sunčana Glavak, Stanislav Polčák, Christian Doleschal, 
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Cindy Franssen, Liudas Mažylis

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną 
z przenoszeniem produkcji (40% gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż 
w przypadku produkcji surowców masowe 
korzystanie z usług podwykonawców 
w Azji jest jedynym źródłem oszczędności 
wynikających z kosztów pracy i mniej 
surowych norm środowiskowych, 80% 
substancji czynnych leków produkuje się 
poza Unią, głównie w/ Chinach 
i w Indiach;

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną 
z przenoszeniem produkcji (40% gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż 
w przypadku produkcji surowców masowe 
korzystanie z usług podwykonawców 
w Azji jest jednym ze źródeł oszczędności 
wynikających z kosztów pracy i mniej 
surowych norm środowiskowych, 80% 
substancji czynnych leków produkuje się 
poza Unią, głównie w Chinach i w Indiach;

Or. en

Poprawka 92
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną z 
przenoszeniem produkcji (40% gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż 
w przypadku produkcji surowców masowe 
korzystanie z usług podwykonawców 

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej związaną 
z przenoszeniem produkcji (40% gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż 
w przypadku produkcji surowców masowe 
korzystanie z usług podwykonawców w 
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w Azji jest jedynym źródłem oszczędności 
wynikających z kosztów pracy i mniej 
surowych norm środowiskowych, 80% 
substancji czynnych leków produkuje się 
poza Unią, głównie w Chinach i w Indiach;

Azji jest jedynym źródłem oszczędności 
wynikających z kosztów pracy i mniej 
surowych norm środowiskowych, 80% 
substancji czynnych leków produkuje się 
poza Unią, głównie w Chinach i w Indiach;

Or. en

Poprawka 93
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną z 
przenoszeniem produkcji (40 % gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż w 
przypadku produkcji surowców masowe 
korzystanie z usług podwykonawców w 
Azji jest jedynym źródłem oszczędności 
wynikających z kosztów pracy i mniej 
surowych norm środowiskowych, 80% 
substancji czynnych leków produkuje się 
poza Unią, głównie w Chinach i w Indiach;

C. mając na uwadze utratę 
europejskiej suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej związaną z 
przenoszeniem produkcji (40 % gotowych 
leków wprowadzanych do obrotu w Unii 
pochodzi z państw trzecich); mając na 
uwadze, że w związku z faktem, iż w 
przypadku produkcji surowców masowe 
korzystanie z usług podwykonawców w 
Azji jest jedynym źródłem oszczędności 
wynikających z kosztów pracy i mniej 
surowych norm środowiskowych, 80 % 
substancji czynnych leków produkuje się 
poza Unią, głównie w Chinach i w Indiach; 
mając na uwadze, że Indie same są w 
dużym stopniu zależne od Chin, mimo że 
są największym na świecie producentem 
leków generycznych;

Or. fr

Poprawka 94
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że tej 
europejskiej zależności w łańcuchu 
produkcyjnym substancji czynnych można 
zaradzić, że jest to przede wszystkim 
kwestia wyborów przemysłowych i 
politycznych, których należy dokonać, by 
zbliżyć się do sytuacji sprzed 30 lat, gdzie 
zaledwie 20 % surowców do produkcji 
leków pochodziło z państw trzecich; 
stwierdzając z zadowoleniem, że złożone 
składniki aktywne najbardziej 
innowacyjnych leków są nadal 
produkowane na masową skalę w UE;

Or. fr

Poprawka 95
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że unijny sektor 
produkcji leków wciąż jest silny, zwłaszcza 
pod względem innowacyjności, oraz że jest 
wiodącym światowym eksporterem 
produktów leczniczych i częścią 
światowego handlu produktami 
leczniczymi; mając na uwadze, że 
dostarczanie leków generycznych po 
niższej cenie dzięki ich wytwarzaniu poza 
UE umożliwia przystępność cenową 
leków, co ma wpływ na wysokość środków 
przeznaczanych przez państwa 
członkowskie na opiekę medyczną oraz na 
dostęp pacjentów do leków;

Or. en
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Poprawka 96
Edina Tóth

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że 
w konsekwencji kryzysu zdrowotnego 
wywołanego przez COVID-19 UE będzie 
musiała stawić czoła kryzysowi 
gospodarczemu, który będzie miał wpływ 
na niedobory leków oraz konkurencyjność 
unijnego przemysłu farmaceutycznego;

Or. en

Poprawka 97
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że po kryzysie 
zdrowotnym wywołanym przez COVID-19 
w Europie najprawdopodobniej nastąpi 
kryzys gospodarczy, który podważy 
zrównoważony charakter systemów opieki 
zdrowotnej, utrudni dostęp pacjentów do 
leczenia oraz będzie wyzwaniem dla 
utrzymania konkurencyjności tego sektora 
w skali globalnej;

Or. en

Poprawka 98
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 w Europie prawdopodobnie 
przerodzi się w kryzys gospodarczy, który 
będzie jeszcze większym wyzwaniem dla 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu farmaceutycznego 
i zapewnienia pacjentom zrównoważonego 
dostępu do leków;

Or. en

Poprawka 99
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w następstwie 
kryzysu zdrowotnego wywołanego przez 
COVID-19, UE będzie musiała stawić 
czoła kryzysowi gospodarczemu, który 
będzie jeszcze większym wyzwaniem pod 
względem zapewnienia dostępu do leków 
i konkurencyjności unijnego przemysłu 
farmaceutycznego;

Or. en

Poprawka 100
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że zależność UE 
od państw trzecich pod względem 
produkcji i dostaw leków stawia ją 
w sytuacji, w której należy liczyć się 
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z ryzykiem niedoborów; mając na uwadze, 
że konsekwencje tej zależności ujawniły 
się podczas pandemii;

Or. en

Poprawka 101
Joanna Kopcińska

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że producenci 
leków generycznych z siedzibą w UE mają 
do odegrania istotna rolę w zaspokojeniu 
rosnącego popytu w państwach 
członkowskich na przystępne cenowo 
produkty lecznicze;

Or. en

Poprawka 102
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze szerokie 
możliwości produkcyjne istniejące w UE 
oraz konieczność ich zabezpieczenia za 
pomocą zrównoważonej polityki 
w obszarach gospodarki, regulacji 
i przemysłu;

Or. en

Poprawka 103
Andreas Glück
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Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że ochrona 
i rozwijanie istniejących miejsc produkcji 
w UE są równie istotne co wzmacnianie 
europejskiego krajobrazu badawczego;

Or. en

Poprawka 104
Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze silny profil 
produkcji w UE oraz konieczność jego 
zabezpieczenia za pomocą zrównoważonej 
polityki i zachęt w obszarach gospodarki, 
regulacji i przemysłu;

Or. en

Poprawka 105
Edina Tóth

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze silny profil 
produkcji w UE oraz konieczność jego 
zabezpieczenia za pomocą 
zrównoważonych zachęt stosowanych 
w obszarach gospodarki, regulacji 
i przemysłu;

Or. en
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Poprawka 106
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że można z 
łatwością uniknąć ceny, którą należy 
zapłacić za zapewnienie dostaw leków do 
UE i zaspokojenie podstawowych potrzeb 
ludności, ponieważ substancje czynne 
stanowią około 10 % ceny leku 
chronionego patentem i 40 % ceny leku 
generycznego;

Or. fr

Poprawka 107
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że umasowienie 
popytu i zaniżanie cen powodują 
koncentrację podaży, zmniejszenie liczby 
podmiotów gospodarczych zajmujących 
się wytwarzaniem substancji chemicznych 
oraz brak alternatywnych rozwiązań 
w przypadku problemów;

D. mając na uwadze, że przyczyny 
pierwotne niedoborów są wieloczynnikowe 
(np. umasowienie popytu, ograniczenia 
dotyczące zatwierdzonych surowców lub 
półproduktów służących do wytwarzania 
API, niepełny dokładny obraz sytuacji 
w zakresie podaży i popytu w całym 
łańcuchu dostaw na szczeblu lokalnym); 
mając na uwadze, że zakłócenia nadal 
występują pomimo wdrożenia w sektorze 
farmaceutycznym różnych strategii 
w zakresie bezpieczeństwa dostaw;

Or. en
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Poprawka 108
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że umasowienie 
popytu i zaniżanie cen powodują 
koncentrację podaży, zmniejszenie liczby 
podmiotów gospodarczych zajmujących się 
wytwarzaniem substancji chemicznych 
oraz brak alternatywnych rozwiązań 
w przypadku problemów;

D. mając na uwadze, że niedobory 
leków będące konsekwencją umasowienia 
popytu i zaniżania kosztów produkcji 
powodują koncentrację podaży 
i zmniejszenie liczby podmiotów 
gospodarczych mających siedzibę 
i działających w Europie, zajmujących się 
wytwarzaniem substancji chemicznych;

Or. en

Poprawka 109
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że umasowienie 
popytu i zaniżanie cen powodują 
koncentrację podaży, zmniejszenie liczby 
podmiotów gospodarczych zajmujących się 
wytwarzaniem substancji chemicznych 
oraz brak alternatywnych rozwiązań 
w przypadku problemów;

D. mając na uwadze koncentracje 
podaży w kontekście produkcji aktywnych 
substancji, zmniejszenie liczby podmiotów 
gospodarczych zajmujących się 
wytwarzaniem substancji chemicznych 
oraz brak alternatywnych rozwiązań 
w przypadku problemów;

Or. en

Poprawka 110
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Motyw D
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że umasowienie 
popytu i zaniżanie cen powodują 
koncentrację podaży, zmniejszenie liczby 
podmiotów gospodarczych zajmujących się 
wytwarzaniem substancji chemicznych 
oraz brak alternatywnych rozwiązań 
w przypadku problemów;

D. mając na uwadze, że umasowienie 
popytu i presja cenowa, brak 
przewidywalności rynku oraz uciążliwe 
ramy regulacyjne powodują koncentrację 
podaży, zmniejszenie liczby podmiotów 
gospodarczych zajmujących się 
wytwarzaniem substancji chemicznych 
oraz brak alternatywnych rozwiązań 
w przypadku problemów;

Or. en

Poprawka 111
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że umasowienie 
popytu i zaniżanie cen powodują 
koncentrację podaży, zmniejszenie liczby 
podmiotów gospodarczych zajmujących się 
wytwarzaniem substancji chemicznych 
oraz brak alternatywnych rozwiązań 
w przypadku problemów;

D. mając na uwadze, że umasowienie 
popytu i presja cenowa, brak 
przewidywalności rynku oraz uciążliwe 
i sztywne ramy regulacyjne powodują 
koncentrację podaży, zmniejszenie liczby 
podmiotów gospodarczych zajmujących się 
wytwarzaniem substancji chemicznych 
oraz brak alternatywnych rozwiązań 
w przypadku problemów;

Or. en

Poprawka 112
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że umasowienie 
popytu i zaniżanie cen powodują 

D. mając na uwadze, że umasowienie 
popytu i zaniżanie cen powodują 
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koncentrację podaży, zmniejszenie liczby 
podmiotów gospodarczych zajmujących się 
wytwarzaniem substancji chemicznych 
oraz brak alternatywnych rozwiązań w 
przypadku problemów;

koncentrację podaży, zmniejszenie liczby 
podmiotów gospodarczych zajmujących się 
wytwarzaniem substancji chemicznych 
oraz brak alternatywnych rozwiązań w 
przypadku problemów, a także obecnego 
światowego kryzysu COVID-19 oraz 
zamknięcia granic UE;

Or. ro

Poprawka 113
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że umasowienie 
popytu i zaniżanie cen powodują 
koncentrację podaży, zmniejszenie liczby 
podmiotów gospodarczych zajmujących się 
wytwarzaniem substancji chemicznych 
oraz brak alternatywnych rozwiązań 
w przypadku problemów;

D. mając na uwadze, że umasowienie 
popytu i zaniżanie cen powodują 
koncentrację podaży, zmniejszenie liczby 
podmiotów gospodarczych zajmujących się 
wytwarzaniem substancji chemicznych 
oraz mniejszą dywersyfikację łańcucha 
dostaw, a przez to brak alternatywnych 
rozwiązań w przypadku problemów;

Or. en

Poprawka 114
Ondřej Knotek, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że umasowienie 
popytu i zaniżanie cen powodują 
koncentrację podaży, zmniejszenie liczby 
podmiotów gospodarczych zajmujących się 
wytwarzaniem substancji chemicznych 
oraz brak alternatywnych rozwiązań 
w przypadku problemów;

D. mając na uwadze, że umasowienie 
popytu i zaniżanie cen powodują 
koncentrację podaży farmaceutycznych 
składników czynnych, zmniejszenie liczby 
podmiotów gospodarczych zajmujących się 
wytwarzaniem substancji chemicznych 
oraz brak alternatywnych rozwiązań 
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w przypadku problemów;

Or. en

Poprawka 115
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że umasowienie 
popytu i zaniżanie cen powodują 
koncentrację podaży, zmniejszenie liczby 
podmiotów gospodarczych zajmujących się 
wytwarzaniem substancji chemicznych 
oraz brak alternatywnych rozwiązań 
w przypadku problemów;

D. mając na uwadze, że umasowienie 
popytu i zaniżanie cen powodują 
koncentrację podaży farmaceutycznych 
składników czynnych, zmniejszenie liczby 
podmiotów gospodarczych zajmujących się 
wytwarzaniem substancji chemicznych 
oraz brak alternatywnych rozwiązań 
w przypadku problemów;

Or. en

Poprawka 116
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że umasowienie 
popytu i zaniżanie cen powodują 
koncentrację podaży, zmniejszenie liczby 
podmiotów gospodarczych zajmujących się 
wytwarzaniem substancji chemicznych 
oraz brak alternatywnych rozwiązań 
w przypadku problemów;

D. mając na uwadze, że umasowienie 
popytu i zaniżanie cen powodują 
koncentrację podaży farmaceutycznych 
składników czynnych, zmniejszenie liczby 
podmiotów gospodarczych zajmujących się 
wytwarzaniem substancji chemicznych 
oraz brak alternatywnych rozwiązań 
w przypadku problemów;

Or. en
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Poprawka 117
Sara Cerdas

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że umasowienie 
popytu i zaniżanie cen powodują 
koncentrację podaży, zmniejszenie liczby 
podmiotów gospodarczych zajmujących się 
wytwarzaniem substancji chemicznych 
oraz brak alternatywnych rozwiązań 
w przypadku problemów;

D. mając na uwadze, że umasowienie 
popytu i zaniżanie cen powodują 
koncentrację podaży farmaceutycznych 
składników czynnych, zmniejszenie liczby 
podmiotów gospodarczych zajmujących się 
wytwarzaniem substancji chemicznych 
oraz brak alternatywnych rozwiązań 
w przypadku problemów;

Or. en

Poprawka 118
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że umasowienie 
popytu i zaniżanie cen powodują 
koncentrację podaży, zmniejszenie liczby 
podmiotów gospodarczych zajmujących się 
wytwarzaniem substancji chemicznych 
oraz brak alternatywnych rozwiązań 
w przypadku problemów;

D. mając na uwadze, że umasowienie 
popytu i zaniżanie cen powodują 
koncentrację podaży farmaceutycznych 
składników czynnych, zmniejszenie liczby 
podmiotów gospodarczych zajmujących się 
wytwarzaniem substancji chemicznych 
oraz brak alternatywnych rozwiązań 
w przypadku problemów;

Or. en

Poprawka 119
Joanna Kopcińska

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że przenoszenie 
produkcji do miejsc poza UE w celu 
zwiększenia zysków w połączeniu 
z nadmiernym uzależnieniem od 
konkretnych leków przy leczeniu 
niektórych chorób, a także 
niewystarczające zachęty do inwestowania 
w nowe, innowacyjne leki mogły 
przyczynić się do pojawienia się 
i rozprzestrzenienia oporności na środki 
przeciwustrojowe;

Or. en

Poprawka 120
Radan Kanev

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze brak 
zharmonizowanych unijnych zasad 
dotyczących przepisywania leków 
generycznych oraz zastępowalności 
lekami generycznymi, skutkujący 
poważnym zaburzeniem równowagi 
pomiędzy możliwymi środkami zaradczymi 
wprowadzanymi w poszczególnych 
państwach członkowskich w razie 
niedoborów leków;

Or. en

Poprawka 121
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Motyw E
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze niewystarczające 
zapasy tzw. leków „strategicznych”, który 
to niedobór dotyczy głównie niezbyt 
drogich substancji chemicznych o prostym 
procesie produkcji oraz leków dojrzałych; 
mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne prowadzą produkcję 
„dokładnie na czas”;

E. mając na uwadze, że zapewnienie 
odpowiedniego bezpieczeństwa 
i dostępności zapasów leków 
podstawowych w Europie, zapewnienie 
wysokiej jakości produkcji przy użyciu 
bezpiecznych składników oraz 
zapewnienie skutecznych, niezawodnych/ i 
długoterminowych środków zapobiegania 
niedoborom mają kluczowe znaczenie dla 
obywateli i rządów UE;

Or. en

Poprawka 122
Nathalie Colin-Oesterlé

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze niewystarczające 
zapasy tzw. leków „strategicznych”, który 
to niedobór dotyczy głównie niezbyt 
drogich substancji chemicznych o prostym 
procesie produkcji oraz leków dojrzałych; 
mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne prowadzą produkcję 
„dokładnie na czas”;

E. mając na uwadze niewystarczające 
zapasy tzw. leków „strategicznych”, który 
to niedobór dotyczy głównie niezbyt 
drogich farmaceutycznych składników 
czynnych o prostym procesie produkcji 
oraz leków dojrzałych, lecz o zasadniczym 
znaczeniu dla zdrowia publicznego; mając 
na uwadze, że przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne prowadzą produkcję 
„dokładnie na czas”;

Or. fr

Poprawka 123
Ondřej Knotek, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Motyw E
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze niewystarczające 
zapasy tzw. leków „strategicznych”, który 
to niedobór dotyczy głównie niezbyt 
drogich substancji chemicznych o prostym 
procesie produkcji oraz leków dojrzałych; 
mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne prowadzą produkcję 
„dokładnie na czas”;

E. mając na uwadze niewystarczające 
bieżące zapasy produktów leczniczych 
o dużym znaczeniu terapeutycznym, który 
to niedobór dotyczy głównie niezbyt 
drogich substancji chemicznych o prostym 
procesie produkcji oraz starszych, ale 
podstawowych leków; mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa farmaceutyczne 
prowadzą produkcję „dokładnie na czas”;

Or. en

Poprawka 124
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze niewystarczające 
zapasy tzw. leków „strategicznych”, który 
to niedobór dotyczy głównie niezbyt 
drogich substancji chemicznych o prostym 
procesie produkcji oraz leków dojrzałych; 
mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne prowadzą produkcję 
„dokładnie na czas”;

E. mając na uwadze niewystarczające 
bieżące zapasy produktów leczniczych 
o dużym znaczeniu terapeutycznym, który 
to niedobór dotyczy głównie niezbyt 
drogich substancji chemicznych o prostym 
procesie produkcji oraz leków dojrzałych; 
mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne prowadzą produkcję 
„dokładnie na czas”;

Or. en

Poprawka 125
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Motyw E
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze niewystarczające 
zapasy tzw. leków „strategicznych”, który 
to niedobór dotyczy głównie niezbyt 
drogich substancji chemicznych o prostym 
procesie produkcji oraz leków dojrzałych; 
mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne prowadzą produkcję 
„dokładnie na czas”;

E. mając na uwadze, że 
magazynowanie zapasów tzw. leków 
„strategicznych” nie jest odpowiednią 
strategią zapobiegania niedoborom, które 
dotyczą głównie niezbyt drogich substancji 
chemicznych o prostym procesie produkcji 
oraz leków dojrzałych; mając na uwadze, 
że niektóre szpitale prowadzą produkcję 
„dokładnie na czas”;

Or. en

Poprawka 126
Joanna Kopcińska

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze niewystarczające 
zapasy tzw. leków „strategicznych”, który 
to niedobór dotyczy głównie niezbyt 
drogich substancji chemicznych o prostym 
procesie produkcji oraz leków dojrzałych; 
mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne prowadzą produkcję 
„dokładnie na czas”;

E. mając na uwadze niewystarczające 
zapasy tzw. leków „strategicznych”, który 
to niedobór dotyczy głównie niezbyt 
drogich substancji chemicznych o prostym 
procesie produkcji oraz leków dojrzałych; 
mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne prowadzą produkcję 
„dokładnie na czas”, co może narazić 
producentów na szoki podażowe 
spowodowane nieoczekiwaną produkcją 
i przerwami w łańcuchu dostaw oraz na 
wahań popytu na rynku;

Or. en

Poprawka 127
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Motyw E
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze niewystarczające 
zapasy tzw. leków „strategicznych”, który 
to niedobór dotyczy głównie niezbyt 
drogich substancji chemicznych o prostym 
procesie produkcji oraz leków dojrzałych; 
mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne prowadzą produkcję 
„dokładnie na czas”;

E. mając na uwadze niewystarczające 
na szczeblu europejskim zapasy tzw. 
leków „strategicznych”, który to niedobór 
dotyczy głównie niezbyt drogich substancji 
chemicznych o prostym procesie produkcji 
oraz leków dojrzałych; mając na uwadze, 
że przedsiębiorstwa farmaceutyczne 
prowadzą produkcję „dokładnie na czas”;

Or. ro

Poprawka 128
Sara Cerdas

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze niewystarczające 
zapasy tzw. leków „strategicznych”, który 
to niedobór dotyczy głównie niezbyt 
drogich substancji chemicznych o prostym 
procesie produkcji oraz leków dojrzałych; 
mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne prowadzą produkcję 
„dokładnie na czas”;

E. mając na uwadze niewystarczające 
zapasy tzw. leków „strategicznych”, który 
to niedobór dotyczy głównie niezbyt 
drogich substancji chemicznych o prostym 
procesie produkcji oraz starszych, ale 
niezbędnych leków; mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa farmaceutyczne 
prowadzą produkcję „dokładnie na czas”;

Or. en

Poprawka 129
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze niewystarczające 
zapasy tzw. leków „strategicznych”, który 
to niedobór dotyczy głównie niezbyt 
drogich substancji chemicznych o prostym 

E. mając na uwadze niewystarczające 
zapasy tzw. leków „strategicznych”, który 
to niedobór dotyczy głównie niezbyt 
drogich substancji chemicznych o prostym 
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procesie produkcji oraz leków dojrzałych; 
mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne prowadzą produkcję 
„dokładnie na czas”;

procesie produkcji oraz leków dojrzałych, 
lecz niezbędnych; mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa farmaceutyczne 
prowadzą produkcję „dokładnie na czas”;

Or. en

Poprawka 130
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze niewystarczające 
zapasy tzw. leków „strategicznych”, który 
to niedobór dotyczy głównie niezbyt 
drogich substancji chemicznych o prostym 
procesie produkcji oraz leków dojrzałych; 
mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne prowadzą produkcję 
„dokładnie na czas”;

E. mając na uwadze niewystarczające 
zapasy tzw. leków „strategicznych”, który 
to niedobór dotyczy głównie niezbyt 
drogich substancji chemicznych o prostym 
procesie produkcji oraz starszych, lecz 
niezbędnych leków; mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa farmaceutyczne 
prowadzą produkcję „dokładnie na czas”;

Or. en

Poprawka 131
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze niewystarczające 
zapasy tzw. leków „strategicznych”, który 
to niedobór dotyczy głównie niezbyt 
drogich substancji chemicznych o prostym 
procesie produkcji oraz leków dojrzałych; 
mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne prowadzą produkcję 
„dokładnie na czas”;

E. mając na uwadze niewystarczające 
zapasy tzw. leków „strategicznych”, który 
to niedobór dotyczy głównie niezbyt 
drogich substancji chemicznych o prostym 
procesie produkcji oraz leków dojrzałych; 
mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne prowadzą produkcję 
zgodnie z metodą „dokładnie na czas”;

Or. cs
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Poprawka 132
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że niedobór 
zasadniczych leków staje się coraz częstszy 
na szczeblu krajowym i światowym, 
powodując dodatkowe koszty dla 
systemów opieki zdrowotnej, i stanowi 
zagrożenie dla zdrowia pacjentów, którzy 
nie przyjmują niezbędnych leków;

Or. ro

Poprawka 133
Clare Daly, Mick Wallace

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że Komisja, 
w ramach europejskiego semestru, 
wystosowała 63 wnioski do 
poszczególnych państw członkowskich 
w sprawie ograniczenia przez rządy 
wydatków na opiekę zdrowotną oraz 
outsourcingu lub prywatyzacji świadczeń 
zdrowotnych w latach 2011–2018;

Or. en

Poprawka 134
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Motyw F
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze brak 
harmonizacji cen sprzyjający „eksportowi 
równoległemu” do krajów, w których lek 
jest sprzedawany po wyższej cenie;

F. mając na uwadze, że współistnienie 
swobodnego przepływu towarów i prawa 
państw do ustalenia ceny administracyjnej 
refundowanych produktów leczniczych 
sprzyja „importowi równoległemu” z 
państw członkowskich, w których 
produkty lecznicze mają niską cenę, do 
innych krajów, w których dany produkt 
leczniczy jest sprzedawany drożej;

Or. fr

Poprawka 135
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Danilo Oscar 
Lancini, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze brak 
harmonizacji cen sprzyjający „eksportowi 
równoległemu” do krajów, w których lek 
jest sprzedawany po wyższej cenie;

F. mając na uwadze, że obecne 
przepisy rynku wewnętrznego sprzyjają 
„eksportowi równoległemu” do państw 
członkowskich, w których lek jest 
sprzedawany po wyższej cenie; mając 
jednakże na uwadze, że w gospodarce 
rynkowej nie można brać pod uwagę 
planowania cen;

Or. it

Poprawka 136
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze brak 
harmonizacji cen sprzyjający „eksportowi 

F. mając na uwadze „eksport 
równoległy” z krajów, w których cena 
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równoległemu” do krajów, w których lek 
jest sprzedawany po wyższej cenie;

leków jest niższa, do krajów, w których lek 
jest sprzedawany po wyższej cenie, handel 
równoległy napędzają również inne 
czynniki oprócz różnic cenowych;

Or. en

Poprawka 137
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze brak 
harmonizacji cen sprzyjający „eksportowi 
równoległemu” do krajów, w których lek 
jest sprzedawany po wyższej cenie;

F. mając na uwadze, że „eksport 
równoległy” do krajów, w których lek jest 
sprzedawany po wyższej cenie, może 
zwiększać brak przejrzystości podaży 
i popytu i tym samym przyczyniać się do 
powstawania lub pogłębiania zakłóceń 
równowagi na rynku;

Or. en

Poprawka 138
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze brak harmonizacji 
cen sprzyjający „eksportowi 
równoległemu” do krajów, w których lek 
jest sprzedawany po wyższej cenie;

F. mając na uwadze, że „eksport 
równoległy” zafałszowuje obraz łańcucha 
dostaw i tym samym powoduje zakłócenia 
dostaw w państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 139
Mairead McGuinness
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Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze brak 
harmonizacji cen sprzyjający „eksportowi 
równoległemu” do krajów, w których lek 
jest sprzedawany po wyższej cenie;

F. mając na uwadze, że handel 
równoległy wynika z różnych poziomów 
cen leków w poszczególnych państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 140
Joanna Kopcińska

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze brak 
harmonizacji cen sprzyjający „eksportowi 
równoległemu” do krajów, w których lek 
jest sprzedawany po wyższej cenie;

F. mając na uwadze, że różnice 
cenowe pomiędzy państwami 
członkowskimi sprzyjają „eksportowi 
równoległemu” do krajów, w których lek 
jest sprzedawany po wyższej cenie;

Or. en

Poprawka 141
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze brak harmonizacji 
cen sprzyjający „eksportowi 
równoległemu” do krajów, w których lek 
jest sprzedawany po wyższej cenie;

F. mając na uwadze brak harmonizacji 
cen sprzyjający „eksportowi 
równoległemu” do krajów, w których lek 
jest sprzedawany po wyższej cenie; mając 
na uwadze, że handel równoległy 
produktami leczniczymi jest powiązany ze 
swobodnym przepływem towarów na 
rynku wewnętrznym, ponieważ wzmacnia 
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konkurencyjność i obniża cenę 
opatentowanych leków i środków 
terapeutycznych; mając na uwadze, że 
porozumienia ograniczające handel 
równoległy są zakazane na mocy art. 101 
ust. 1 TFUE;

Or. en

Poprawka 142
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze brak harmonizacji 
cen sprzyjający „eksportowi 
równoległemu” do krajów, w których lek 
jest sprzedawany po wyższej cenie;

F. mając na uwadze brak harmonizacji 
cen sprzyjający „eksportowi 
równoległemu” do krajów, w których lek 
jest sprzedawany po wyższej cenie; mając 
na uwadze, że w niektórych przypadkach 
eksport równoległy powodował 
niezamierzone zakłócenia w dostawach 
w państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 143
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w niektórych 
państwach członkowskich handel 
równoległy może skutkować poważnym 
brakiem dostępu do leków, ułatwiając ten 
dostęp w innych państwach 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 144
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w rezolucji z 
dnia 2 marca 2017 r. (2016/2057(INI)) 
Parlament Europejski wezwał Komisję i 
Radę do lepszego zdefiniowania pojęcia 
niedoboru produktów leczniczych oraz do 
przeanalizowania jego przyczyn, a w 
związku z tym do oceny skutków handlu 
równoległego i kwot dostaw;

Or. fr

Poprawka 145
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że 
umotywowane zyskiem podejmowanie 
decyzji przez podmioty działające 
w przemyśle farmaceutycznym oraz 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu (MAH) powoduje, że 
podejmowane przez nich decyzje 
dotyczące np. przerwania produkcji leku 
i wycofania jego zapasów mają na celu 
wyłącznie osiągnięcie zysków;

Or. en

Poprawka 146
Alessandra Moretti
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Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że do częstych 
przyczyn niedoborów leków należą 
umotywowane zyskiem podejmowanie 
decyzji, zaprzestanie produkcji leków i ich 
wycofanie z mniej opłacalnych rynków 
niektórych państw członkowskich; mając 
na uwadze, problem niedoborów leków 
ma jeszcze szereg innych przyczyn 
pierwotnych, takich jak przyczyny 
gospodarcze, obciążenie regulacyjne, 
nieprzewidziany gwałtowny wzrost popytu, 
współzależności łańcuchów dostaw oraz 
wyzwania w zakresie wytwarzania 
i jakości;

Or. en

Poprawka 147
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że częstą 
przyczyną niedoborów leków jest 
umotywowane zyskiem podejmowanie 
decyzji przez podmioty z sektora 
farmaceutycznego, takich jak decyzje 
o zaprzestaniu produkcji leków i ich 
wycofaniu z mniej opłacalnych rynków 
niektórych państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 148
Tiemo Wölken
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Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że 
umotywowane zyskiem podejmowanie 
decyzji przez podmioty z sektora 
farmaceutycznego, takich jak decyzje 
o zaprzestaniu produkcji leków i ich 
wycofaniu z mniej opłacalnych rynków 
niektórych państw członkowskich, może 
często prowadzić do niedoborów leków;

Or. en

Poprawka 149
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że częstą 
przyczyną niedoborów leków jest 
umotywowane zyskiem podejmowanie 
decyzji przez podmioty z sektora 
farmaceutycznego, takich jak decyzje 
o zaprzestaniu produkcji leków i ich 
wycofaniu z mniej opłacalnych rynków;

Or. en

Poprawka 150
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze praktyki 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”, 
które można obserwować w niektórych 

G. mając na uwadze, że wprowadzenie 
praktyk „nadmiernego gromadzenia 
zapasów”, które można obserwować 



AM\1206740PL.docx 75/161 PE652.627v01-00

PL

państwach członkowskich w przypadku 
braku organu regulującego, co prowadzi 
do braku równowagi na rynku;

w niektórych państwach członkowskich, 
prowadzi do braku równowagi na rynku 
i zwiększa ryzyko wystąpienia niedoborów 
leków, pokazując brak koordynacji 
działań na szczeblu unijnym przy 
rozwiązywaniu problemu niedoborów 
leków;

Or. en

Poprawka 151
Joanna Kopcińska

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze praktyki 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”, 
które można obserwować w niektórych 
państwach członkowskich w przypadku 
braku organu regulującego, co prowadzi 
do braku równowagi na rynku;

G. mając na uwadze, że aktualny lub 
przewidywany brak dostaw leków może 
prowadzić do nieodpowiedniego 
stosowania praktyk „nadmiernego 
gromadzenia zapasów”, które można 
obserwować w niektórych państwach 
członkowskich, i tym samym prowadzić do 
braku równowagi na rynku;

Or. en

Poprawka 152
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze praktyki 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”, 
które można obserwować w niektórych 
państwach członkowskich w przypadku 
braku organu regulującego, co prowadzi 
do braku równowagi na rynku;

G. mając na uwadze praktyki 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”, 
które można obserwować w niektórych 
państwach członkowskich w przypadku 
braku koordynacji na szczeblu unijnym, 
co prowadzi do braku równowagi na rynku 
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i pogłębia niedobory leków;

Or. en

Poprawka 153
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze praktyki 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”, 
które można obserwować w niektórych 
państwach członkowskich w przypadku 
braku organu regulującego, co prowadzi 
do braku równowagi na rynku;

G. mając na uwadze praktyki 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”, 
które można obserwować w niektórych 
państwach członkowskich w przypadku 
braku skutecznej polityki koordynacji na 
szczeblu unijnym, co prowadzi do braku 
równowagi na rynku, wzrostu cen 
i możliwego wystąpienia niedoborów;

Or. en

Poprawka 154
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Danilo Oscar 
Lancini, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze praktyki 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”, 
które można obserwować w niektórych 
państwach członkowskich w przypadku 
braku organu regulującego, co prowadzi 
do braku równowagi na rynku;

G. mając na uwadze praktyki 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”, 
które można obserwować w niektórych 
państwach członkowskich i które mogą 
następnie rzeczywiście doprowadzić do 
niedoboru leków;

Or. it

Poprawka 155
Kateřina Konečná
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Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze praktyki 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”, 
które można obserwować w niektórych 
państwach członkowskich w przypadku 
braku organu regulującego, co prowadzi 
do braku równowagi na rynku;

G. mając na uwadze praktyki 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”, 
które można obserwować w niektórych 
państwach członkowskich w przypadku 
braku koordynacji na szczeblu 
europejskim, co prowadzi do braku 
równowagi na rynku;

Or. en

Poprawka 156
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze praktyki 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”, 
które można obserwować w niektórych 
państwach członkowskich w przypadku 
braku organu regulującego, co prowadzi 
do braku równowagi na rynku;

G. mając na uwadze, że praktyki 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”, 
które można obserwować w niektórych 
państwach członkowskich, mogą 
prowadzić do niedoborów leków w innych 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 157
Peter Liese, Ljudmila Novak, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Sunčana Glavak, 
Stanislav Polčák, Christian Doleschal, Mairead McGuinness, Lídia Pereira, Jessica 
Polfjärd, Dolors Montserrat, Hildegard Bentele, Cindy Franssen, Liudas Mažylis

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze praktyki 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”, 

G. mając na uwadze, że praktyki 
„nadmiernego gromadzenia zapasów” 
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które można obserwować w niektórych 
państwach członkowskich w przypadku 
braku organu regulującego, co prowadzi 
do braku równowagi na rynku;

mogą prowadzić do braku równowagi na 
rynku w przypadku niewystarczającej 
współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 158
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze praktyki 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”, 
które można obserwować w niektórych 
państwach członkowskich w przypadku 
braku organu regulującego, co prowadzi 
do braku równowagi na rynku;

G. mając na uwadze praktyki 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”, 
które można obserwować w niektórych 
państwach członkowskich w przypadku 
braku środków koordynujących 
i regulacyjnych na szczeblu unijnym, co 
prowadzi do ograniczenia pacjentom 
w UE dostępu do leczenia oraz do braku 
równowagi na rynku;

Or. en

Poprawka 159
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze praktyki 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”, 
które można obserwować w niektórych 
państwach członkowskich w przypadku 
braku organu regulującego, co prowadzi do 
braku równowagi na rynku;

G. mając na uwadze praktyki 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”, 
które można obserwować w niektórych 
państwach członkowskich w przypadku 
braku organu regulującego, co prowadzi do 
braku równowagi na rynku; ponadto 
zebrane dowody ukazują wyzwania 
związane z podziałem dostaw pomiędzy 
państwa członkowskie, próbujące 
prześcignąć się w ilości zgromadzonych 



AM\1206740PL.docx 79/161 PE652.627v01-00

PL

zapasów, niewspółmiernych do krótko- 
i średnioterminowych potrzeb pacjentów;

Or. en

Poprawka 160
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Ondřej Knotek, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze praktyki 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”, 
które można obserwować w niektórych 
państwach członkowskich w przypadku 
braku organu regulującego, co prowadzi do 
braku równowagi na rynku;

G. mając na uwadze praktyki 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”, 
które można obserwować w niektórych 
państwach członkowskich w przypadku 
braku organu regulującego, co prowadzi do 
braku równowagi na rynku oraz mogłoby, 
w przypadku kryzysu zdrowotnego, 
podważyć zasadę solidarności;

Or. en

Poprawka 161
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że coraz większa 
liczba państw członkowskich dąży do 
tworzenia krajowych zapasów środków 
medycznych, a wynikający z tego wzrost 
popytu przewyższałby obecne prognozy 
popytu oparte na potrzebach 
epidemiologicznych; mając na uwadze, że 
nagłe duże skoki popytu mogą stanowić 
znaczne obciążenie dla dostawców 
i w konsekwencji prowadzić do pojawienia 
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się wyzwań w zakresie zaspokajania 
popytu w innych krajach;

Or. en

Poprawka 162
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że kryzys 
finansowy w 2009 r. zmusił kraje 
europejskie do wprowadzenia 
niezrównoważonych środków 
ograniczających koszty, takich jak zwrot 
nadpłaconych kwot (clawback) 
i niewydajne mechanizmy zamówień 
publicznych, w celu zmniejszenia 
wydatków na produkty lecznicze, co 
doprowadziło do wycofywania produktów 
i firm z rynku;

Or. en

Poprawka 163
Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że połączenie 
środków ograniczających koszty, braku 
przewidywalności rynku z uciążliwymi 
i sztywnymi ramami regulacyjnymi 
stanowi wyzwanie dla zrównoważonego 
i sprawiedliwego dostępu do leków, 
zwłaszcza w przypadku bardzo starych 
i tanich leków podstawowych, oraz dla 
konkurencyjności unijnego przemysłu 
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farmaceutycznego;

Or. en

Poprawka 164
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że 
nieskoordynowane środki na szczeblu 
krajowym okazały się nieskuteczne 
w walce z kryzysem związanym z COVID-
19, potrzebne natomiast są 
ogólnoeuropejska koordynacja i dialog;

Or. en

Poprawka 165
Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że pandemia 
koronawirusa uwidoczniła potrzebę 
ogólnoeuropejskiej koordynacji i dialogu 
pomiędzy organami, przemysłem 
i odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami będącymi częścią łańcucha 
dostaw opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 166
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Joëlle Mélin, 
Annika Bruna, Catherine Griset
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Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze ograniczenia 
związane z brakiem harmonizacji 
przepisów między państwami 
członkowskimi, które utrudniają przepływ 
leków na jednolitym rynku;

skreśla się

Or. it

Poprawka 167
Joanna Kopcińska

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze ograniczenia 
związane z brakiem harmonizacji 
przepisów między państwami 
członkowskimi, które utrudniają przepływ 
leków na jednolitym rynku;

skreśla się

Or. en

Poprawka 168
João Ferreira

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że mechanizmy 
przekazywania informacji o braku leków 
między podmiotami łańcucha dostaw, w 
szczególności w odniesieniu do 
informowania aptekarzy, są obecnie 
bardzo fragmentaryczne w państwach 
członkowskich; mając na uwadze, że 
fragmentacja ta może utrudniać właściwe 
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monitorowanie niedoboru leków i 
odpowiednią komunikację na ten temat 
między właściwymi władzami państw 
członkowskich;

Or. pt

Poprawka 169
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu jest jednym z czynników 
sprzyjających mnożeniu się epidemii, 
a także ich ekspansji geograficznej 
i nasilaniu się ich występowania, co wiąże 
się z globalizacją i zwiększeniem liczby 
podróży;

skreśla się

Or. en

Poprawka 170
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu jest jednym z czynników 
sprzyjających mnożeniu się epidemii, 
a także ich ekspansji geograficznej 
i nasilaniu się ich występowania, co wiąże 
się z globalizacją i zwiększeniem liczby 
podróży;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 171
César Luena

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu jest jednym z czynników 
sprzyjających mnożeniu się epidemii, a 
także ich ekspansji geograficznej i 
nasilaniu się ich występowania, co wiąże 
się z globalizacją i zwiększeniem liczby 
podróży;

I. mając na uwadze, że około dwie 
trzecie czynnych chorób zakaźnych 
występujących u człowieka to choroby 
odzwierzęce, tj. przenoszone przez 
zwierzęta, oraz mając na uwadze, że 
występowanie tych chorób te w ciągu 
ostatnich 60 lat ogólnie wzrosło; mając na 
uwadze, że działalność człowieka i jego 
ślad ekologiczny są źródłem 
rozprzestrzeniania się epidemii, m.in. z 
powodu wylesiania i zmian w zakresie 
użytkowania gruntów, antropogenicznej 
zmiany klimatu, zarządzania systemami 
produkcji rolnej i produkcji żywności, 
nielegalnego handlu dziką fauną i florą, 
adoptowania dzikich zwierząt jako 
zwierząt domowych, a także urbanizacji; 
mając na uwadze, że globalizacja i 
zwiększenie liczby podróży zwiększają 
częstotliwość występowania tych 
czynników chorobotwórczych oraz 
przyczyniają się do ich ekspansji 
geograficznej;

Or. es

Poprawka 172
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Joëlle Mélin, 
Catherine Griset

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu jest jednym z czynników 
sprzyjających mnożeniu się epidemii, a 
także ich ekspansji geograficznej i 

I. mając na uwadze, że globalizacja 
jest determinującym czynnikiem 
większego rozprzestrzeniania się i skutków 
epidemii, a także szybkości 



AM\1206740PL.docx 85/161 PE652.627v01-00

PL

nasilaniu się ich występowania, co wiąże 
się z globalizacją i zwiększeniem liczby 
podróży;

rozprzestrzeniania się zakażeń;

Or. it

Poprawka 173
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu jest jednym z czynników 
sprzyjających mnożeniu się epidemii, 
a także ich ekspansji geograficznej 
i nasilaniu się ich występowania, co wiąże 
się z globalizacją i zwiększeniem liczby 
podróży;

I. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu jest jednym z czynników 
sprzyjających mnożeniu się epidemii, 
a także ich ekspansji geograficznej 
i nasilaniu się ich występowania, co wiąże 
się z globalizacją i zwiększeniem liczby 
podróży; mając na uwadze wzmocnienie 
europejskiego nadzoru nad chorobami 
przenoszonymi przez wektory, takimi jak 
malaria, denga, gorączka chikungunya, 
choroba wywołana wirusem zika i wirus 
Zachodniego Nilu;

Or. en

Poprawka 174
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu jest jednym z czynników 
sprzyjających mnożeniu się epidemii, 
a także ich ekspansji geograficznej 
i nasilaniu się ich występowania, co wiąże 
się z globalizacją i zwiększeniem liczby 

I. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu jest jednym z czynników 
sprzyjających mnożeniu się epidemii, 
a także ich ekspansji geograficznej 
i nasilaniu się ich występowania, co wiąże 
się z globalizacją, urbanizacją 
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podróży; i zwiększeniem liczby podróży;

Or. en

Poprawka 175
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że przemysł 
leków generycznych i biopodobnych 
dostarcza większość leków przyjmowanych 
przez pacjentów w UE (ponad 70% 
wydawanych produktów leczniczych);

Or. en

Poprawka 176
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że niszczenie 
różnorodności biologicznej, siedliska 
stworzone przez człowieka lub 
zdegradowane obszary naturalne o dużej 
gęstości zaludnienia stwarzają korzystne 
warunki dla rozprzestrzeniania się 
„zoonoz”, umożliwiając przenoszenie się 
na człowieka i szybkie rozprzestrzenienie 
się patogenów pochodzenia zwierzęcego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 177
César Luena
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Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że niszczenie 
różnorodności biologicznej, siedliska 
stworzone przez człowieka lub 
zdegradowane obszary naturalne o dużej 
gęstości zaludnienia stwarzają korzystne 
warunki dla rozprzestrzeniania się 
„zoonoz”, umożliwiając przenoszenie się 
na człowieka i szybkie rozprzestrzenienie 
się patogenów pochodzenia zwierzęcego;

J. mając na uwadze, że niszczenie 
różnorodności biologicznej, siedliska 
stworzone przez człowieka lub 
zdegradowane obszary naturalne o dużej 
gęstości zaludnienia stwarzają korzystne 
warunki dla rozprzestrzeniania się 
„zoonoz”, umożliwiając przenoszenie się 
na człowieka i szybkie rozprzestrzenienie 
się patogenów pochodzenia zwierzęcego; 
mając na uwadze, że zdrowie ludzi i 
zdrowie zwierząt są współzależne i zależą 
zarówno od zdrowego środowiska, jak i od 
dobrego stanu ekosystemów, z którymi 
oddziałują; mając na uwadze, że w celu 
ograniczenia do minimum przyszłego 
ryzyka należy wspólnie stawić czoła 
zmianom w ekosystemach spowodowanym 
przez człowieka oraz ich powiązaniu ze 
zwiększonym ryzykiem pojawienia się i 
rozprzestrzeniania chorób zakaźnych;

Or. es

Poprawka 178
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że niszczenie 
różnorodności biologicznej, siedliska 
stworzone przez człowieka lub 
zdegradowane obszary naturalne o dużej 
gęstości zaludnienia stwarzają korzystne 
warunki dla rozprzestrzeniania się 
„zoonoz”, umożliwiając przenoszenie się 
na człowieka i szybkie rozprzestrzenienie 
się patogenów pochodzenia zwierzęcego;

J. mając na uwadze, że niszczenie 
różnorodności biologicznej, nielegalny 
handel dziką fauną i florą, siedliska 
stworzone przez człowieka lub 
zdegradowane obszary naturalne o dużej 
gęstości zaludnienia stwarzają korzystne 
warunki dla rozprzestrzeniania się 
„zoonoz”, umożliwiając przenoszenie się 
na człowieka i szybkie rozprzestrzenienie 
się patogenów pochodzenia zwierzęcego; 
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mając na uwadze, że bioróżnorodność 
stanowi ważne źródło dla wytwarzania 
istniejących leków i potencjalnego 
opracowania przyszłych leków;

Or. en

Poprawka 179
Joanna Kopcińska

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że niszczenie 
różnorodności biologicznej, siedliska 
stworzone przez człowieka lub 
zdegradowane obszary naturalne o dużej 
gęstości zaludnienia stwarzają korzystne 
warunki dla rozprzestrzeniania się 
„zoonoz”, umożliwiając przenoszenie się 
na człowieka i szybkie rozprzestrzenienie 
się patogenów pochodzenia zwierzęcego;

J. mając na uwadze rosnącą 
współzależność pomiędzy niszczeniem 
różnorodności biologicznej, siedliskami 
stworzonymi przez człowieka lub 
zdegradowanymi obszarami naturalnymi 
o dużej gęstości zaludnienia oraz 
rozprzestrzenianiem się „zoonoz”, 
tj. przenoszeniem się na człowieka 
i szybkim rozprzestrzenieniem się 
patogenów pochodzenia zwierzęcego; 
mając na uwadze, że ustalenie jasnego 
związku przyczynowego wymaga dalszych 
badań;

Or. en

Poprawka 180
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że niszczenie 
różnorodności biologicznej, siedliska 
stworzone przez człowieka lub 
zdegradowane obszary naturalne o dużej 
gęstości zaludnienia stwarzają korzystne 
warunki dla rozprzestrzeniania się 

J. mając na uwadze, że niszczenie 
różnorodności biologicznej, siedliska 
stworzone przez człowieka lub 
zdegradowane obszary naturalne o dużej 
gęstości zaludnienia oraz 
niezrównoważone metody produkcji 
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„zoonoz”, umożliwiając przenoszenie się 
na człowieka i szybkie rozprzestrzenienie 
się patogenów pochodzenia zwierzęcego;

żywności stwarzają korzystne warunki dla 
rozprzestrzeniania się „zoonoz”, 
umożliwiając przenoszenie się na 
człowieka i szybkie rozprzestrzenienie się 
patogenów pochodzenia zwierzęcego;

Or. en

Poprawka 181
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Danilo Oscar 
Lancini, Joëlle Mélin, Catherine Griset

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że niszczenie 
różnorodności biologicznej, siedliska 
stworzone przez człowieka lub 
zdegradowane obszary naturalne o dużej 
gęstości zaludnienia stwarzają korzystne 
warunki dla rozprzestrzeniania się 
„zoonoz”, umożliwiając przenoszenie się 
na człowieka i szybkie rozprzestrzenienie 
się patogenów pochodzenia zwierzęcego;

J. mając na uwadze, że niszczenie 
różnorodności biologicznej, siedliska 
stworzone przez człowieka lub 
zdegradowane obszary naturalne o dużej 
gęstości zaludnienia stwarzają ewentualne 
korzystne warunki dla rozprzestrzeniania 
się „zoonoz”, umożliwiając przenoszenie 
się na człowieka i szybkie 
rozprzestrzenienie się patogenów 
pochodzenia zwierzęcego;

Or. it

Poprawka 182
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że brak 
informacji dotyczących niedoborów leków 
pozostaje jedną z najbardziej 
problematycznych kwestii dla pacjentów, 
ponieważ często są ostatnią grupą 
informowaną o niedoborze leku, jeżeli 
w ogóle takie informacje są im 
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przekazywane; mając na uwadze, że 
problem ten dotyczy również pacjentów 
w szpitalach, którzy nie są informowani, 
gdy zamiast preferowanej metody leczenia 
otrzymują leczenie alternatywne;

Or. en

Poprawka 183
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. przypomina znaczenie, jakie dane 
modelowe Europejskiego Centrum 
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 
(ECDC) dotyczące prawdopodobnego 
rozwoju pandemii w poszczególnych 
państwach mają dla zapobiegania 
niedoborom, ponieważ mogą okazać się 
niezbędne dla rządów i producentów, aby 
oszacować zapotrzebowanie na środki 
medyczne i odpowiednio zaplanować 
działania, tak aby zwiększyć możliwości 
produkcyjne i zapewnić odpowiednie 
ustalenia dotyczące dystrybucji;

Or. en

Poprawka 184
João Ferreira

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że epidemia 
COVID-19 ukazała znaczenie 
suwerenności państw i racjonalnej 
zdolności do samodzielnego zapewniania 
dostaw w zakresie leków i produktów 
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medycznych, zwłaszcza w świetle 
ograniczeń w wewnątrzwspólnotowym 
przepływie towarów i arbitralnych 
zatrzymań produktów, do których doszło 
po wybuchu epidemii;

Or. pt

Poprawka 185
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Joëlle Mélin, 
Annika Bruna, Catherine Griset

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że zdrowie nie 
jest towarem, a objęcie go zasadami rynku 
wewnętrznego, tak jakby było towarem, 
spowodowało jedynie spadek motywacji do 
badań i produkcji nowych leków, a także 
sprzyjało powstaniu równoległego rynku 
leków oraz oligopolu przedsiębiorstw 
wielonarodowych;

Or. it

Poprawka 186
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że sytuacja 
nadzwyczajna wywołana przez pandemię 
COVID-19 uwidoczniła zwiększone ryzyko 
podejmowania prób przejęcia poprzez 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
zdolności w zakresie ochrony zdrowia oraz 
potrzeby zachowania tych cennych 
zdolności i wzmocnienia możliwości 
dzielenia się nimi w obrębie jednolitego 
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rynku;

Or. en

Poprawka 187
Peter Liese, Inese Vaidere, Ljudmila Novak, Maria Spyraki, Christophe Hansen, 
Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Sunčana Glavak, Stanislav Polčák, Christian 
Doleschal, Mairead McGuinness, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Hildegard Bentele, Nathalie Colin-Oesterlé, Cindy Franssen, Liudas Mažylis

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że silny, 
innowacyjny i konkurencyjny przemysł 
farmaceutyczny w Europie leży 
w żywotnym interesie UE i jej państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 188
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że połączenie 
środków ograniczających koszty, braku 
przewidywalności rynku oraz uciążliwych 
i sztywnych ram regulacyjnych tworzy 
niezrównoważone środowisko dla 
funkcjonowania przemysłu 
farmaceutycznego w UE i dalszego 
pełnienia przez ten sektor funkcji 
katalizatora umożliwiającego pacjentom 
zrównoważony dostęp do leków;

Or. en



AM\1206740PL.docx 93/161 PE652.627v01-00

PL

Poprawka 189
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że skuteczna 
strategia powinna obejmować środki 
mające na celu łagodzenie niedoboru 
leków, ale także zapobieganie jego 
wystąpieniu poprzez analizę różnych 
pierwotnych przyczyn niedoborów;

Or. en

Poprawka 190
Peter Liese, Inese Vaidere, Ljudmila Novak, Maria Spyraki, Christophe Hansen, 
Pernille Weiss, Sunčana Glavak, Stanislav Polčák, Christian Doleschal, Mairead 
McGuinness, Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Hildegard Bentele, Nathalie Colin-
Oesterlé, Cindy Franssen, Liudas Mažylis

Projekt rezolucji
Motyw J b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jb. mając na uwadze, że przemysł 
farmaceutyczny potrzebuje odpowiednich 
ram prawnych do prowadzenia badań nad 
lekami, a także ich rozwijaniem 
i produkcją w UE;

Or. en

Poprawka 191
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Motyw J b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jb. mając na uwadze, że kryzys 
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finansowy w 2009 r. zmusił kraje 
europejskie do wprowadzenia 
niezrównoważonych środków 
ograniczających koszty, takich jak zwrot 
nadpłaconych kwot (clawback) 
i niewydajne mechanizmy zamówień 
publicznych, w celu zmniejszenia 
wydatków na produkty lecznicze, co 
doprowadziło do wycofywania produktów 
i firm z rynku;

Or. en

Poprawka 192
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Motyw J c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jc. mając na uwadze, że skuteczna 
strategia powinna obejmować środki 
mające na celu łagodzenie niedoboru 
leków, a także zapobieganie jego 
wystąpieniu;

Or. en

Poprawka 193
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków i produktów medycznych;

1. podkreśla znaczenie umieszczenia 
interesu i bezpieczeństwa pacjentów 
w centrum europejskiej polityki 
zdrowotnej oraz wzywa do zacieśnienia 
współpracy między państwami 
członkowskimi;

Or. en
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Poprawka 194
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków i produktów medycznych;

1. podkreśla konieczność 
zapobiegania przez Unię niedoborom 
leków, produktów medycznych i wyrobów 
medycznych z korzyścią dla pacjentów;

Or. en

Poprawka 195
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków i produktów medycznych;

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność wzmocnienia przez Unię 
swojej opieki zdrowotnej oraz 
zabezpieczenia dostaw leków i produktów 
medycznych;

Or. en

Poprawka 196
Miriam Dalli, Sara Cerdas, Nicolás González Casares, Rovana Plumb, Łukasz Kohut, 
Milan Brglez, Biljana Borzan, Petar Vitanov, Christel Schaldemose, Jytte Guteland, 
Demetris Papadakis, Tudor Ciuhodaru, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Mohammed 
Chahim, Javi López

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków i produktów medycznych;

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność zyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków, szczepionek i produktów 
medycznych; proponuje zobowiązanie 
przedsiębiorstw działających w unijnym 
sektorze farmaceutycznym do posiadania 
zdywersyfikowanego łańcucha dostaw 
oraz do posiadania planu ograniczenia 
ryzyka niedoboru leków, który 
umożliwiłby zarządzanie niedomaganiami 
i zagrożeniami w łańcuchu dostaw; 
podkreśla znaczenie zapewnienia, że 
wszystkie państwa członkowskie, 
a zwłaszcza te państwa, które są 
szczególnie narażone na zagrożenia 
z punktu widzenia zdrowia publicznego 
i gospodarki ze względu na położenie lub 
rozmiary, mają sprawiedliwy i przystępny 
cenowo dostęp do łańcucha dostaw;

Or. en

Poprawka 197
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków i produktów medycznych;

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz w celu szybkiego 
i skutecznego zabezpieczenia dostaw 
leków i produktów medycznych;

Or. en
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Poprawka 198
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Jan 
Huitema

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków i produktów medycznych;

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków, narzędzi diagnostycznych, 
szczepionek, wyrobów medycznych 
i produktów medycznych;

Or. en

Poprawka 199
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków i produktów medycznych;

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków i produktów medycznych 
niezbędnych do zaspokojenia potrzeb 
obywateli europejskich;

Or. ro

Poprawka 200
Rob Rooken

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków i produktów medycznych;

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
i państwa członkowskie suwerenności 
i niezależności w zakresie opieki 
zdrowotnej oraz zabezpieczenia dostaw 
leków i produktów medycznych;

Or. en

Poprawka 201
Aurelia Beigneux

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków i produktów medycznych;

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię i 
państwa członkowskie suwerenności i 
niezależności w zakresie opieki zdrowotnej 
oraz zabezpieczenia dostaw leków i 
produktów medycznych;

Or. fr

Poprawka 202
Joanna Kopcińska

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków i produktów medycznych;

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zapewnienia 
dostaw przystępnych cenowo leków 
i produktów medycznych;

Or. en
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Poprawka 203
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków i produktów medycznych;

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz utrzymania 
zabezpieczenia dostaw leków i produktów 
medycznych;

Or. en

Poprawka 204
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Joëlle Mélin, 
Annika Bruna, Catherine Griset

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków i produktów medycznych;

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez państwa 
członkowskie suwerenności i niezależności 
w zakresie opieki zdrowotnej oraz 
zabezpieczenia dostaw leków i produktów 
medycznych; 

Or. it

Poprawka 205
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków i produktów medycznych;

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność wzmocnienia przez państwa 
członkowskie suwerenności i odzyskania 
przez nie niezależności w zakresie opieki 
zdrowotnej oraz zabezpieczenia dostaw 
leków i produktów medycznych;

Or. pt

Poprawka 206
César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków i produktów medycznych;

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków i produktów medycznych; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia 
europejskiej produkcji kluczowych 
produktów, takich jak wyroby medyczne, 
leki i substancje czynne;

Or. es

Poprawka 207
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków i produktów medycznych;

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków i produktów medycznych, 
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między innymi w oparciu 
o 400 istniejących zakładów 
produkujących leki generyczne 
i biopodobne, które dostarczają większość 
leków przyjmowanych przez europejskich 
pacjentów;

Or. en

Poprawka 208
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków i produktów medycznych;

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków i produktów medycznych 
w oparciu o 400 istniejących zakładów 
produkujących leki generyczne 
i biopodobne, które dostarczają większość 
leków przyjmowanych przez europejskich 
pacjentów;

Or. en

Poprawka 209
Ondřej Knotek, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków i produktów medycznych;

1. podkreśla znaczenie postawienia 
interesu pacjenta w centrum podczas 
rozwiązywania problemu niedoborów 
leków oraz geostrategiczną konieczność 
odzyskania przez Unię suwerenności 
i niezależności w zakresie opieki 
zdrowotnej oraz zabezpieczenia dostaw 
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leków i produktów medycznych;

Or. en

Poprawka 210
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wskazuje konieczność utworzenia 
jednego ogólnoeuropejskiego 
zharmonizowanego systemu 
sprawozdawczości i powiadamiania dla 
niedoborów leków, aby zapewnić 
koordynację w obrębie jednolitego rynku, 
a także nawiązania ścisłego dialogu 
z przemysłem i innymi stosownymi 
podmiotami uczestniczącymi w łańcuchu 
dostaw; uważa, że taki system powinien 
koncentrować się na ogólnoeuropejskim 
krytycznym wykazie produktów, 
obejmującym zarówno pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu w procedurze 
scentralizowanej, jak i pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu w procedurze 
krajowej; w związku z tym należy, we 
współpracy z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, opracować 
jednolitą ogólnoeuropejską definicję 
krytycznego wykazu produktów 
leczniczych;

Or. en

Poprawka 211
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Nicolae 
Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Karin Karlsbro, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina, że niedobory leków są 
wyzwaniem na skalę globalną; podkreśla, 
że najbardziej dotknięte tymi niedoborami 
są kraje rozwijające się, w tym wiele 
krajów afrykańskich; wzywa do zajęcia się 
problemem dostępu do leków w krajach 
rozwijających się w szerszym kontekście 
w ramach WHO; zwraca się do Komisji 
i państw członkowskich o zwiększenie 
wsparcia udzielanego krajom 
rozwijającym się, przede wszystkich 
poprzez strategiczną rezerwę rescUE;

Or. en

Poprawka 212
Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie do 
unikania podejmowania działań takich 
jak sztuczne gromadzenie zapasów, 
zgodnie z zaleceniami Komisji zawartymi 
w wytycznych dotyczących optymalnego 
i racjonalnego zaopatrzenia w leki z dnia 
8 kwietnia 2020 r. w kontekście kryzysu 
wywołanego przez COVID-19; zniechęca 
państwa członkowskie do stosowania 
nieproporcjonalnych i niepotrzebnych 
kar, które w jeszcze większym stopniu 
zaburzają stabilność i zwiększają ryzyko 
wywołania niedoboru leków;

Or. en

Poprawka 213
Peter Liese, Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Pernille Weiss, Stanislav Polčák, 
Christian Doleschal, Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Hildegard Bentele, Cindy 
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Franssen, Liudas Mažylis

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że chociaż polityka 
w zakresie zdrowia publicznego wchodzi 
w zakres kompetencji państw 
członkowskich, to do Unii należy 
koordynacja i uzupełnianie działań 
krajowych w celu zagwarantowania 
obywatelom Unii przystępnej cenowo 
i wysokiej jakości polityki zdrowotnej;

2. przypomina, że chociaż „działania 
Unii są prowadzone w poszanowaniu 
obowiązków państw członkowskich 
w zakresie określania ich polityki 
dotyczącej zdrowia, jak również 
organizacji i świadczenia usług 
zdrowotnych i opieki medycznej”, 
oczywistym jest, że przepisy regulujące 
rynek farmaceutyczny muszą zostać 
ustanowione przez Unię Europejską i być 
częściowo wykonywane przez EMA, oraz 
że to do Unii należy koordynacja 
i uzupełnianie działań krajowych w celu 
zagwarantowania obywatelom Unii 
przystępnej cenowo i wysokiej jakości 
polityki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 214
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że chociaż polityka w 
zakresie zdrowia publicznego wchodzi w 
zakres kompetencji państw członkowskich, 
to do Unii należy koordynacja i 
uzupełnianie działań krajowych w celu 
zagwarantowania obywatelom Unii 
przystępnej cenowo i wysokiej jakości 
polityki zdrowotnej;

2. przypomina, że polityka w zakresie 
zdrowia publicznego wchodzi w zakres 
kompetencji państw członkowskich, co nie 
wyklucza faktu, iż Unia może i musi 
wspierać działania krajowe w celu 
zagwarantowania obywatelom przystępnej 
cenowo i wysokiej jakości polityki 
zdrowotnej;

Or. pt
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Poprawka 215
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że chociaż polityka 
w zakresie zdrowia publicznego wchodzi 
w zakres kompetencji państw 
członkowskich, to do Unii należy 
koordynacja i uzupełnianie działań 
krajowych w celu zagwarantowania 
obywatelom Unii przystępnej cenowo 
i wysokiej jakości polityki zdrowotnej;

2. przypomina, że chociaż polityka 
w zakresie opieki zdrowotnej wchodzi 
w zakres kompetencji państw 
członkowskich, Unia może i musi wziąć 
na siebie obowiązek koordynacji 
i uzupełniania działań krajowych; 
zauważa, że pandemia COVID-19 
uwypukliła potrzebę zagwarantowania 
obywatelom Unii przystępnej cenowo 
i wysokiej jakości polityki zdrowotnej; 
dostrzega obciążenia dla budżetów 
ochrony zdrowia państw członkowskich 
wywołane przez pandemię COVID-19;

Or. en

Poprawka 216
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że chociaż polityka 
w zakresie zdrowia publicznego wchodzi 
w zakres kompetencji państw 
członkowskich, to do Unii należy 
koordynacja i uzupełnianie działań 
krajowych w celu zagwarantowania 
obywatelom Unii przystępnej cenowo 
i wysokiej jakości polityki zdrowotnej;

2. przypomina, że chociaż kierowanie 
systemami ochrony zdrowia wchodzi 
w zakres kompetencji państw 
członkowskich, Unia odgrywa istotną rolę 
w dziedzinie zdrowia publicznego, 
zajmując się między innymi koordynacją 
i uzupełnianiem działań krajowych w celu 
zagwarantowania obywatelom Unii 
przystępnej cenowo i wysokiej jakości 
polityki zdrowotnej;

Or. en
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Poprawka 217
Rob Rooken

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że chociaż polityka 
w zakresie zdrowia publicznego wchodzi 
w zakres kompetencji państw 
członkowskich, to do Unii należy 
koordynacja i uzupełnianie działań 
krajowych w celu zagwarantowania 
obywatelom Unii przystępnej cenowo 
i wysokiej jakości polityki zdrowotnej;

2. przypomina, że polityka w zakresie 
zdrowia publicznego wchodzi w zakres 
kompetencji państw członkowskich, ale 
Unia może wspierać i uzupełniać 
działania krajowe w celu zagwarantowania 
obywatelom Unii przystępnej cenowo 
i wysokiej jakości polityki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 218
Joanna Kopcińska

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że chociaż polityka 
w zakresie zdrowia publicznego wchodzi 
w zakres kompetencji państw 
członkowskich, to do Unii należy 
koordynacja i uzupełnianie działań 
krajowych w celu zagwarantowania 
obywatelom Unii przystępnej cenowo 
i wysokiej jakości polityki zdrowotnej;

2. przypomina, że chociaż polityka 
w zakresie zdrowia publicznego wchodzi 
w zakres kompetencji państw 
członkowskich, to do Unii należy 
koordynacja, uzupełnianie i zachęcanie do 
współpracy wśród działań krajowych 
w celu zagwarantowania obywatelom Unii 
przystępnej cenowo i wysokiej jakości 
polityki zdrowotnej, zapobiegania 
chorobom i zarządzania nimi, 
eliminowania źródeł zagrożeń dla zdrowia 
ludzi i promowania inwestycji w badania;

Or. en

Poprawka 219
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że chociaż polityka 
w zakresie zdrowia publicznego wchodzi 
w zakres kompetencji państw 
członkowskich, to do Unii należy 
koordynacja i uzupełnianie działań 
krajowych w celu zagwarantowania 
obywatelom Unii przystępnej cenowo 
i wysokiej jakości polityki zdrowotnej;

2. przypomina, że chociaż polityka w 
zakresie zdrowia publicznego wchodzi 
w zakres obowiązków państw 
członkowskich, to do Unii należy 
koordynacja i uzupełnianie działań 
krajowych w celu zagwarantowania 
wszystkim obywatelom Unii przystępnej 
cenowo i wysokiej jakości polityki 
zdrowotnej, unikając ryzyka pojawienia 
się efektów rozlania wywołanych 
w jednym państwie członkowskim przez 
politykę zarządzania ryzykiem innego 
państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 220
César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że chociaż polityka w 
zakresie zdrowia publicznego wchodzi w 
zakres kompetencji państw członkowskich, 
to do Unii należy koordynacja i 
uzupełnianie działań krajowych w celu 
zagwarantowania obywatelom Unii 
przystępnej cenowo i wysokiej jakości 
polityki zdrowotnej;

2. przypomina, że chociaż polityka w 
zakresie zdrowia publicznego wchodzi w 
zakres kompetencji państw członkowskich, 
to do Unii należy koordynacja i 
uzupełnianie działań krajowych w celu 
zagwarantowania obywatelom Unii 
przystępnej cenowo i wysokiej jakości 
polityki zdrowotnej; podkreśla, że obecny 
kryzys uwidocznił rozbieżności między 
systemami zdrowotnymi między 
państwami członkowskimi w takich 
dziedzinach jak minimalne normy 
zdrowotne oraz zaopatrzenie w wyroby 
medyczne i leki; uważa, że konieczne jest 
zwiększenie kwalifikacji zdrowotnych Unii 
Europejskiej poprzez utworzenie unijnej 
unii zdrowia, która zajmowałaby się 
takimi zagadnieniami, jak wspólne zakupy 
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lub minimalne normy jakości dotyczące 
systemów opieki zdrowotnej;

Or. es

Poprawka 221
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że chociaż polityka 
w zakresie zdrowia publicznego wchodzi 
w zakres kompetencji państw 
członkowskich, to do Unii należy 
koordynacja i uzupełnianie działań 
krajowych w celu zagwarantowania 
obywatelom Unii przystępnej cenowo 
i wysokiej jakości polityki zdrowotnej;

2. przypomina, że chociaż polityka 
w zakresie zdrowia publicznego wchodzi 
w zakres kompetencji państw 
członkowskich, to do Unii należy 
koordynacja i uzupełnianie działań 
krajowych w celu zagwarantowania 
wszystkim obywatelom Unii ochrony 
zdrowia publicznego i równego dostępu do 
przystępnej cenowo i wysokiej jakości 
polityki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 222
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że chociaż polityka 
w zakresie zdrowia publicznego wchodzi 
w zakres kompetencji państw 
członkowskich, to do Unii należy 
koordynacja i uzupełnianie działań 
krajowych w celu zagwarantowania 
obywatelom Unii przystępnej cenowo 
i wysokiej jakości polityki zdrowotnej;

2. przypomina, że chociaż polityka 
w zakresie zdrowia publicznego wchodzi 
w zakres kompetencji państw 
członkowskich, to do Unii należy 
koordynacja i uzupełnianie działań 
krajowych w celu zagwarantowania 
obywatelom Unii ochrony zdrowia 
publicznego i dostępu do przystępnej 
cenowo i wysokiej jakości polityki 
zdrowotnej;
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Or. en

Poprawka 223
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że chociaż polityka 
w zakresie zdrowia publicznego wchodzi 
w zakres kompetencji państw 
członkowskich, to do Unii należy 
koordynacja i uzupełnianie działań 
krajowych w celu zagwarantowania 
obywatelom Unii przystępnej cenowo 
i wysokiej jakości polityki zdrowotnej;

2. przypomina, że chociaż na chwilę 
obecną polityka w zakresie zdrowia 
publicznego wchodzi przede wszystkim 
w zakres kompetencji państw 
członkowskich, to do Unii należy 
koordynacja i uzupełnianie działań 
krajowych w celu zagwarantowania 
obywatelom Unii przystępnej cenowo 
i wysokiej jakości polityki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 224
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że chociaż polityka 
w zakresie zdrowia publicznego wchodzi 
w zakres kompetencji państw 
członkowskich, to do Unii należy 
koordynacja i uzupełnianie działań 
krajowych w celu zagwarantowania 
obywatelom Unii przystępnej cenowo 
i wysokiej jakości polityki zdrowotnej;

2. przypomina, że chociaż polityka 
w zakresie zdrowia publicznego wchodzi 
w zakres kompetencji państw 
członkowskich, to do Unii należy 
współpraca i uzupełnianie działań 
krajowych w celu zagwarantowania 
obywatelom Unii przystępnej cenowo 
i wysokiej jakości polityki zdrowotnej;

Or. en
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Poprawka 225
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że chociaż polityka w 
zakresie zdrowia publicznego wchodzi w 
zakres kompetencji państw członkowskich, 
to do Unii należy koordynacja i 
uzupełnianie działań krajowych w celu 
zagwarantowania obywatelom Unii 
przystępnej cenowo i wysokiej jakości 
polityki zdrowotnej;

2. przypomina, że chociaż polityka w 
zakresie zdrowia publicznego wchodzi 
przede wszystkim w zakres kompetencji 
państw członkowskich, to do Unii należy 
koordynacja i uzupełnianie działań 
krajowych w celu zagwarantowania 
obywatelom Unii przystępnej cenowo i 
wysokiej jakości polityki zdrowotnej;

Or. fr

Poprawka 226
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że chociaż polityka 
w zakresie zdrowia publicznego wchodzi 
w zakres kompetencji państw 
członkowskich, to do Unii należy 
koordynacja i uzupełnianie działań 
krajowych w celu zagwarantowania 
obywatelom Unii przystępnej cenowo 
i wysokiej jakości polityki zdrowotnej;

2. przypomina, że chociaż polityka 
w zakresie zdrowia publicznego wchodzi 
w zakres kompetencji państw 
członkowskich, to do Unii należy 
koordynacja i uzupełnianie działań 
krajowych w celu zagwarantowania 
obywatelom Unii, również tym, którzy 
mieszkają na terenach wiejskich, 
przystępnej cenowo i wysokiej jakości 
polityki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 227
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że ochrona patentowa 
i egzekwowanie patentów powinno 
odbywać się z należytym uwzględnieniem 
interesu społecznego, mianowicie 
zabezpieczenia praw człowieka 
i priorytetów w zakresie zdrowia 
publicznego; w tym samym duchu 
przypomina, że ochrona patentowa nie 
powinna kolidować z prawem do zdrowia 
i nie powinna przyczyniać się do 
pogłębiania nierówności między bardziej 
zamożnymi a biedniejszymi obywatelami 
pod względem dostępu do leków; uważa, 
że podejście Unii do tego zagadnienia 
powinno zapewniać harmonizację 
i spójność pomiędzy różnymi środkami 
dostępnymi dla państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 228
Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Véronique Trillet-Lenoir, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Fredrick Federley, Karen 
Melchior, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. przypomina o występowaniu 
niedoborów leków hormonalnych dla 
kobiet, które są stosowane 
w antykoncepcji i hormonalnej terapii 
zastępczej (HTZ); z zaniepokojeniem 
przyjmuje zagrożenia, jakie niedobory te 
stanowią dla zdrowia reprodukcyjnego 
i seksualnego kobiet i dziewcząt oraz ich 
praw w tej dziedzinie; podkreśla znaczenie 
usprawnienia kontroli i zarządzania 
produkcją, gromadzeniem zapasów 
i wprowadzaniem tych leków do obrotu 
w celu zapewnienia ciągłości łańcucha 
dostaw, sprawiedliwego ustalania cen 
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i dostępności dla kobiet;

Or. en

Poprawka 229
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję, w kontekście 
przyszłej strategii farmaceutycznej, do 
stworzenia Forum Farmaceutycznego 
Wysokiego Szczebla, które gromadziłoby 
osoby odpowiedzialne za wyznaczanie 
kierunków polityki, regulatorów, 
płatników, pacjentów, przedstawicieli 
przemysłu oraz inne odpowiednie 
zainteresowane strony uczestniczące 
w łańcuchu opieki zdrowotnej w celu 
rozwiązywania kwestii związanych ze 
stabilnością sektora farmaceutycznego;

Or. en

Poprawka 230
Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję do 
zaproponowania w przyszłej strategii 
farmaceutycznej utworzenia Forum 
Farmaceutycznego Wysokiego Szczebla, 
które gromadziłoby osoby odpowiedzialne 
za wyznaczanie kierunków polityki, 
regulatorów, płatników, pacjentów, 
przedstawicieli przemysłu oraz innych 
uczestników łańcucha opieki zdrowotnej 
w celu określenia przejrzystego planu 
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rozwiązywania kwestii związanych ze 
stabilnością sektora farmaceutycznego 
oraz w celu zapewnienia 
konkurencyjności tego sektora w Europie;

Or. en

Poprawka 231
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. nalega, aby Komisja uznała 
niedobór leków za jeden z filarów swojej 
nowej planowanej strategii 
farmaceutycznej;

Or. en

Poprawka 232
Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. wzywa Komisję do chronienia 
konkurencyjnego przemysłu 
farmaceutycznego opartego na 
badaniach, mając na uwadze, że UE 
pozostaje zdecydowanie światowym 
liderem pod względem wytwarzania 
substancji czynnych do produkcji leków 
chronionych patentem;

Or. en

Poprawka 233
Marian-Jean Marinescu
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. zachęca Komisję do utworzenia 
modelu sprawiedliwego ustalania cen 
leków podstawowych, uwzględniającego 
fakt, że ceny powinny w większym stopniu 
odpowiadać kosztom badań i rozwoju, 
oraz uwzględniającego dodatkową wartość 
terapeutyczną;

Or. en

Poprawka 234
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. wzywa Komisję do zajęcia się 
kwestią kontyngentów dostaw ustalanych 
przez producentów farmaceutycznych, 
które są czynnikiem przyczyniającym się 
do niedoborów leków;

Or. en

Poprawka 235
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla konieczność 
umieszczenia interesu pacjenta w centrum 
polityki zdrowotnej i zacieśnienia 
współpracy między państwami 
członkowskimi;

3. podkreśla geostrategiczną 
konieczność odzyskania przez Unię 
suwerenności i niezależności w zakresie 
opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia 
dostaw leków i produktów medycznych;
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Or. en

Poprawka 236
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla konieczność 
umieszczenia interesu pacjenta w centrum 
polityki zdrowotnej i zacieśnienia 
współpracy między państwami 
członkowskimi;

3. podkreśla znaczenie umieszczenia 
interesu i bezpieczeństwa pacjenta 
w centrum europejskiej polityki 
zdrowotnej, niezależnie od sytuacji, oraz 
wzywa do zacieśnienia współpracy między 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 237
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla konieczność 
umieszczenia interesu pacjenta w centrum 
polityki zdrowotnej i zacieśnienia 
współpracy między państwami 
członkowskimi;

3. podkreśla konieczność 
umieszczenia interesu pacjenta w centrum 
polityki zdrowotnej i zacieśnienia 
współpracy między państwami 
członkowskimi; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia ścisłej 
koordynacji działań na rzecz ochrony 
odporności i zrównoważoności łańcucha 
dostaw opieki zdrowotnej, 
zagwarantowania ciągłej dostępności 
leków i ich bezpiecznej dystrybucji oraz 
sprawiedliwego przydziału dla wszystkich 
punktów wydawania leków w państwach 
członkowskich

Or. en
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Poprawka 238
Cindy Franssen, Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla konieczność 
umieszczenia interesu pacjenta w centrum 
polityki zdrowotnej i zacieśnienia 
współpracy między państwami 
członkowskimi;

3. podkreśla konieczność 
umieszczenia interesu pacjenta w centrum 
polityki zdrowotnej i zacieśnienia 
współpracy między państwami 
członkowskimi; podkreśla konieczność 
umieszczenia interesu pacjenta w centrum 
polityki zdrowotnej i zacieśnienia 
współpracy między państwami 
członkowskimi; zauważa, że interes 
i bezpieczeństwo pacjentów powinny 
znajdować się w centrum europejskiej 
polityki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 239
Esther de Lange, Cindy Franssen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla konieczność 
umieszczenia interesu pacjenta w centrum 
polityki zdrowotnej i zacieśnienia 
współpracy między państwami 
członkowskimi;

3. podkreśla konieczność 
umieszczenia interesu pacjenta w centrum 
polityki zdrowotnej i zacieśnienia 
współpracy między państwami 
członkowskimi; zauważa, że interes 
i bezpieczeństwo pacjentów powinny 
znajdować się w centrum europejskiej 
polityki zdrowotnej;

Or. en
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Poprawka 240
César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla konieczność 
umieszczenia interesu pacjenta w centrum 
polityki zdrowotnej i zacieśnienia 
współpracy między państwami 
członkowskimi;

3. podkreśla konieczność 
umieszczenia interesu pacjenta w centrum 
polityki zdrowotnej i zacieśnienia 
współpracy między państwami 
członkowskimi, a także wspierania 
większego dialogu między głównymi 
zainteresowanymi stronami ułatwiającego 
wymianę najlepszych praktyk;

Or. es

Poprawka 241
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla konieczność 
umieszczenia interesu pacjenta w centrum 
polityki zdrowotnej i zacieśnienia 
współpracy między państwami 
członkowskimi;

3. podkreśla konieczność 
umieszczenia interesu pacjenta w centrum 
polityki zdrowotnej, przy wykluczeniu 
jakichkolwiek przejawów dyskryminacji 
w dostępie do leków i leczenia, na 
przykład ze względu na wiek pacjenta, 
i zacieśnienia współpracy między 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 242
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla konieczność 
umieszczenia interesu pacjenta w centrum 
polityki zdrowotnej i zacieśnienia 
współpracy między państwami 
członkowskimi;

3. podkreśla konieczność 
umieszczenia interesu pacjenta w centrum 
polityki zdrowotnej i zacieśnienia 
współpracy między państwami 
członkowskimi w celu ostatecznego 
znalezienia odpowiednich rozwiązań dla 
różnych przyczyn niedoborów leków;

Or. en

Poprawka 243
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla konieczność 
umieszczenia interesu pacjenta w centrum 
polityki zdrowotnej i zacieśnienia 
współpracy między państwami 
członkowskimi;

3. podkreśla konieczność 
umieszczenia interesu pacjenta w centrum 
polityki zdrowotnej i zacieśnienia 
współpracy między państwami 
członkowskimi; podkreśla potencjalne 
szkody poniesione przez pacjentów 
z powodu niedoborów leków i wyrobów 
medycznych;

Or. en

Poprawka 244
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla konieczność 
umieszczenia interesu pacjenta w centrum 
polityki zdrowotnej i zacieśnienia 
współpracy między państwami 
członkowskimi;

3. podkreśla konieczność 
umieszczenia interesu pacjenta w centrum 
polityki zdrowotnej i zacieśnienia 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi;
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Or. fr

Poprawka 245
Nathalie Colin-Oesterlé

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla konieczność 
umieszczenia interesu pacjenta w centrum 
polityki zdrowotnej i zacieśnienia 
współpracy między państwami 
członkowskimi;

3. podkreśla konieczność 
umieszczenia interesu i bezpieczeństwa 
pacjenta w centrum polityki zdrowotnej i 
zacieśnienia współpracy między 
państwami członkowskimi;

Or. fr

Poprawka 246
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Ondřej Knotek, Jan Huitema

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla konieczność 
umieszczenia interesu pacjenta w centrum 
polityki zdrowotnej i zacieśnienia 
współpracy między państwami 
członkowskimi;

3. podkreśla konieczność 
umieszczenia zdrowia i interesu pacjenta 
w centrum polityki zdrowotnej 
i zacieśnienia współpracy między 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 247
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję do utworzenia 
platformy z udziałem ministrów zdrowia i 
decydentów politycznych na szczeblu 
europejskim, agencji płatniczych, 
organizacji pacjentów, przemysłu i innych 
zainteresowanych stron w łańcuchu 
świadczenia usług opieki zdrowotnej w 
celu ustanowienia ogólnoeuropejskich 
ram politycznych służących zapobieganiu 
niedoborom, poprawie stałego dostępu 
pacjentów do leków oraz 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu farmaceutycznego; zaleca, aby 
platforma ta znalazła się wśród 
konkretnych propozycji przyszłej strategii 
farmaceutycznej Komisji;

Or. fr

Poprawka 248
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję do koordynowania 
europejskiej reakcji na niedobory leków 
w celu zapewnienia sprawiedliwego 
i zrównoważonego dostępu do leków; 
skoordynowana reakcja UE ma ogromne 
znaczenie dla uniknięcia efektów rozlania 
wywoływanych przez indywidualne 
i nieskoordynowane środki krajowe 
mające na celu zaradzenie niedoborom 
leków, a także dla zagwarantowania 
prawa pacjentów do powszechnego, 
sprawiedliwego, przystępnego cenowo, 
skutecznego, bezpiecznego i szybkiego 
dostępu do leków podstawowych, jak 
również dla zapewnienia 
zrównoważoności systemów opieki 
zdrowotnej UE; to ogólnoeuropejskie 
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podejście musi koncentrować się na 
koordynacji środków z zakresu polityki 
podejmowanych przez państwa 
członkowskie w celu zaradzenia 
pierwotnym przyczynom niedoborów 
leków;

Or. en

Poprawka 249
Nathalie Colin-Oesterlé

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla znaczenie 
zharmonizowanych między państwami 
członkowskimi definicji „niedoborów”, 
„napięć”, „zakłóceń dostaw” i 
„nadmiernych zapasów”; wzywa Komisję 
do pracy nad tą harmonizacją we 
współpracy ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami; apeluje o 
wprowadzenie rozróżnienia między 
„produktami leczniczymi o dużym 
znaczeniu terapeutycznym” a 
„produktami leczniczymi o znaczeniu 
zdrowotnym i strategicznym”;

Or. fr

Poprawka 250
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przyznaje, że przemysł 
farmaceutyczny oparty na badaniach jest 
sektorem o znaczeniu kluczowym 
i przyczynia się do zapewnienia 
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jakościowego wytwarzania leków 
i zaopatrzenia w nie, umożliwienia 
przyszłych innowacji mających na celu 
zaspokojenie niezaspokojonych potrzeb, 
a także do wspierania odporności, 
reagowania i gotowości systemów opieki 
zdrowotnej do stawiania czoła przyszłym 
wyzwaniom, w tym pandemiom;

Or. en

Poprawka 251
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że niedobór leków 
stanowi poważne zagrożenie dla prawa 
unijnych pacjentów do podstawowego 
leczenia, tworząc nierówności pomiędzy 
dostępem do leków w zależności od kraju 
stałego pobytu, a także mógłby zakłócać 
działanie jednolitego rynku.

Or. en

Poprawka 252
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że podejmowanie 
decyzji motywowanych wyłącznie zyskiem 
nigdy nie doprowadzi do rozwiązania 
problemu niedoborów leków, że należy 
zaradzić niedoskonałościom rynku oraz 
przeanalizować możliwości w zakresie 
alternatywnych modeli wytwarzania 
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leków;

Or. en

Poprawka 253
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji w sprawie ustanowienia nowego 
europejskiego programu w dziedzinie 
zdrowia „EU4Health”, zauważa, że 
jednym z celów tego programu jest 
poprawa dostępności i osiągalności leków 
i produktów medycznych;

Or. en

Poprawka 254
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że miejsca domy opieki 
dla osób starszych zostały w największym 
stopniu dotknięte pandemią; wyraża żal 
z powodu doświadczanego przez domy 
opieki braku dostępu do leków 
stosowanych w leczeniu pacjentów na 
początkowym etapie choroby;

Or. en

Poprawka 255
Tudor Ciuhodaru
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że każdy system opieki 
zdrowotnej musi mieć stałe źródło 
zasadniczych leków wysokiej jakości i po 
przystępnych cenach;

Or. ro

Poprawka 256
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Śródtytuł 1

Projekt rezolucji Poprawka

Zabezpieczenie dostaw w interesie 
pacjenta i odzyskanie suwerenności 
w zakresie opieki zdrowotnej

Zabezpieczenie dostaw w interesie 
pacjenta

Or. en

Poprawka 257
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Śródtytuł 1

Projekt rezolucji Poprawka

Zabezpieczenie dostaw w interesie 
pacjenta i odzyskanie suwerenności 
w zakresie opieki zdrowotnej

Zabezpieczenie dostaw w interesie 
pacjenta, odzyskanie suwerenności 
w zakresie opieki zdrowotnej oraz 
zapewnienie dostępu do leczenia 
wszystkim pacjentom w UE;

Or. en
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Poprawka 258
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Śródtytuł 1

Projekt rezolucji Poprawka

Zabezpieczenie dostaw w interesie 
pacjenta i odzyskanie suwerenności 
w zakresie opieki zdrowotnej

Zabezpieczenie dostaw w interesie 
pacjenta i odbudowanie europejskich 
możliwości w zakresie produkcji 
i dostarczania produktów leczniczych

Or. en

Poprawka 259
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Frédérique Ries, Ondřej Knotek

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina, że niedobory leków 
mają bezpośrednio wpływ na zdrowie, 
bezpieczeństwo i ciągłość leczenia 
pacjentów; podkreśla, że do ponoszonych 
przez pacjentów konsekwencji niedoborów 
leków należą: postępy choroby oraz 
nasilenie jej symptomów z powodu 
opóźnień w leczeniu, możliwe do 
uniknięcia przenoszenie chorób 
zakaźnych, zwiększone ryzyko narażenia 
na sfałszowane leki oraz poważne 
zaburzenia równowagi psychicznej 
u pacjentów i ich rodzin;

Or. en

Poprawka 260
Adam Jarubas
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. wzywa Komisję Europejską 
i właściwe organy do określenia, oceny 
i usunięcia wieloczynnikowych przyczyn 
pierwotnych leżących u podstaw 
niedoborów leków, takich jak przyczyny 
gospodarcze, rosnące obciążenie 
regulacyjne, nieprzewidziany gwałtowny 
wzrost popytu, współzależności łańcuchów 
dostaw oraz wyzwania w zakresie 
wytwarzania i jakości; następnie wzywa 
do zaproponowania ambitnego unijnego 
planu zapobiegania niedoborom leków, 
obejmującego krótko-, średnio- i 
długofalową politykę mającą na celu 
stymulowanie konkurencji i inwestowania 
w produkcję, jak również wzmocnienie 
bezpieczeństwa i odporności dostaw, tak 
aby zapewnić zrównoważony 
i sprawiedliwy dostęp do leków;

Or. en

Poprawka 261
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Nicolae 
Ştefănuță, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. zauważa, że na wyjątkowo wysokie 
ryzyko są narażone szczególnie wrażliwe 
populacje, takie jak dzieci, osoby starsze, 
kobiety w ciąży, osoby dotknięte 
niepełnosprawnością, pacjenci cierpiący 
na choroby przewlekłe lub chorzy na 
nowotwory oraz osoby przebywające na 
oddziałach intensywnej opieki medycznej 
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(OIOM);

Or. en

Poprawka 262
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. podkreśla, że wyższa cena leku 
zastępczego oferowana pacjentowi, niższa 
stawka refundacji lub jej brak stanowią 
w kilku państwach członkowskich 
poważne przeszkody utrudniające dostęp 
do leków osobom o niższych dochodach 
lub cierpiącym na przewlekłe choroby; 
wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania dostępu do leku 
zastępczego po równoważnej cenie lub do 
zastosowania refundacji na podobnym 
poziomie w przypadku wystąpienia 
niedoboru dostaw;

Or. en

Poprawka 263
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3d. z zadowoleniem przyjmuje 
opublikowanie przez DG SANTE 
zaproszenia do składania ofert w zakresie 
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badania przyczyn niedoboru leków 
w Unii; wzywa jednak do przeprowadzenia 
innego badania, które dotyczyłoby wpływu 
niedoborów leków na opiekę, leczenie 
i zdrowie pacjentów;

Or. en

Poprawka 264
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Ondřej Knotek, Frédérique Ries, Jan Huitema

Projekt rezolucji
Ustęp 3 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3e. wzywa do rozpoczęcia wspólnego 
działania w sprawie zapobiegania 
niedoborom leków, które mogłoby być 
finansowane ze środków przyszłego 
programu w dziedzinie zdrowia; uważa, że 
to wspólne działanie umożliwiłoby 
wymianę dobrych praktyk pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz 
opracowanie wspólnych środków 
zapobiegawczych;

Or. en

Poprawka 265
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 3 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3f. podkreśla, że stowarzyszenia 
pacjentów powinny w większym stopniu 



AM\1206740PL.docx 129/161 PE652.627v01-00

PL

uczestniczyć w kształtowaniu strategii 
badawczych dla publicznych i prywatnych 
badań klinicznych, aby w ten sposób 
odpowiedzieć na niezaspokojone potrzeby 
europejskich pacjentów;

Or. en

Poprawka 266
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Śródtytuł 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Odzyskanie suwerenności w zakresie 
opieki zdrowotnej

Or. en

Poprawka 267
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 3 k (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3k. przypomina, że żadne państwo 
członkowskie nie jest samowystarczalne 
pod względem dostępności surowców, 
półproduktów, farmaceutycznych 
składników czynnych (API) i leków 
gotowych niezbędnych do zapewnienia 
właściwego funkcjonowania systemu 
opieki zdrowotnej;

Or. en
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Poprawka 268
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

4. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia szczegółowej analizy 
przyczyn leżących u podstaw niedoborów 
leków, która powinna być gotowa przed 
końcem bieżącego rok i posłużyć do 
kształtowania strategii politycznych; 
wzywa Komisję do przeprowadzenia 
oceny skutków w celu zebrania danych 
i zbadania możliwych rodzajów podejścia 
do zagadnienia produkcji i dostaw 
substancji czynnych, przy uwzględnieniu 
możliwej roli zwiększenia unijnej 
produkcji, w celu zdywersyfikowania 
i uzupełnienia dostaw z państw trzecich; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
przyszła strategia farmaceutyczna Komisji 
będzie opierała się na dostępności, 
przystępności cenowej, zrównoważoności 
i bezpieczeństwie dostaw, oraz wzywa do 
poświęcenia szczególnej uwagi 
problemowi niedoborów;

Or. en

Poprawka 269
Linea Søgaard-Lidell

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 

4. wzywa Komisję do chronienia 
prężnego unijnego przemysłu 
farmaceutycznego opartego na 
badaniach, mając na uwadze, że UE 
pozostaje zdecydowanie światowym 
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w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

liderem pod względem wytwarzania 
substancji czynnych do produkcji leków 
chronionych patentem;

Or. en

Poprawka 270
César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim w 
odniesieniu do tzw. leków podstawowych i 
strategicznych; wzywa Komisję do 
sporządzenia mapy potencjalnych miejsc 
produkcji w Unii;

4. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o przyjęcie niezbędnych 
strategii politycznych i środków 
ustawodawczych w celu promowania 
produkcji w Europie w taki sposób, aby 
zagwarantować dostawy i zmniejszyć ich 
zależność od państw trzecich, przede 
wszystkim w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

Or. es

Poprawka 271
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia stosownych 
działań, aby zapewnić dostępność 
i osiągalność leków w Europie oraz 
uwzględnienia potrzeby odtworzenia 
lokalnej produkcji farmaceutycznej, przede 
wszystkim w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
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potencjalnych miejsc produkcji w Unii; Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii; 
zwraca się do Komisji o rozpoczęcie 
konsultacji z państwami członkowskimi, 
odpowiednimi organami Unii oraz innymi 
kluczowymi zainteresowanymi stronami 
w celu określenia czynników, które 
wywołują niedobory leków lub się do nich 
przyczyniają; zwraca się do Komisji, aby 
w ramach przyszłych strategii 
zaproponowała inicjatywy mające na celu 
rozwiązanie tych problemów;

Or. en

Poprawka 272
Nathalie Colin-Oesterlé

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim w 
odniesieniu do tzw. leków podstawowych i 
strategicznych; wzywa Komisję do 
sporządzenia mapy potencjalnych miejsc 
produkcji w Unii;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia warunków 
bezpieczeństwa dostaw produktów 
leczniczych i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim w 
odniesieniu do produktów leczniczych o 
znaczeniu terapeutycznym; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, aby z 
pomocą branży opracowały 
dostosowywaną mapę istniejących i 
potencjalnych zakładów produkcyjnych w 
Unii w celu utrzymania, modernizacji i 
wzmocnienia ich tam, gdzie jest to 
konieczne, możliwe i wykonalne;

Or. fr

Poprawka 273
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia koniecznych 
działań w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw produktów 
medycznych, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i leków o dużym znaczeniu 
terapeutycznym; wzywa Komisję do 
sporządzenia mapy potencjalnych miejsc 
produkcji w Unii;

Or. en

Poprawka 274
Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; podkreśla 
jednak, że w gospodarkach rynkowych 
decyzje o przeniesieniu produkcji powinny 
pozostawać w rękach przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 275
Peter Liese, Ljudmila Novak, Pernille Weiss, Sunčana Glavak, Stanislav Polčák, 
Christian Doleschal, Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Hildegard Bentele, Liudas 
Mažylis

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych;

Or. en

Poprawka 276
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych, które 
zostanę określone i wskazane przez 
organy publiczne na szczeblu UE w ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi, 
oraz do zachowania ekosystemu 
sprzyjającego inwestycjom w badania 
i rozwój w sektorze farmaceutycznym; 
wzywa Komisję do sporządzenia mapy 
istniejących i potencjalnych miejsc 
produkcji w Unii;

Or. en

Poprawka 277
Cindy Franssen, Sirpa Pietikäinen
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw leków, przede 
wszystkim w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; 
kluczowymi narzędziami służącymi do 
osiągnięcia tego celu są europejska 
suwerenność w dziedzinie zdrowia 
i lokalna produkcja farmaceutyczna; 
wzywa Komisję do zachęcania 
europejskich przedsiębiorstw działających 
w przemyśle farmaceutycznym, aby nie 
ograniczały produkcji do jednego miejsca, 
oraz do sporządzenia mapy wielu 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

Or. en

Poprawka 278
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Nicolae 
Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. produktów 
leczniczych o dużym znaczeniu 
terapeutycznym; wzywa Komisję do 
sporządzenia mapy potencjalnych miejsc 
produkcji w Unii i ich możliwości 
produkcyjnych; sugeruje, aby Komisja 
sporządziła również mapę miejsc 
produkcji znajdujących się w państwach 
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trzecich;

Or. en

Poprawka 279
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do szybkiego odtworzenia 
warunków europejskiej suwerenności 
w dziedzinie zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
istniejących i potencjalnych miejsc 
produkcji w Unii oraz promowania 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia poprzez utworzenie 
ogólnoeuropejskiej sieci dostawców 
i producentów leków;

Or. en

Poprawka 280
Joanna Kopcińska

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
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Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

państwa członkowskie, aby we współpracy 
z Komisją sporządziły mapę potencjalnych 
miejsc produkcji w Unii; podkreśla, że 
analiza ta powinna posłużyć wyłącznie do 
celów doradczych;

Or. en

Poprawka 281
Andreas Glück

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

4. wzywa Komisję do podjęcia 
koniecznych działań w celu odtworzenia 
warunków europejskiej suwerenności 
w dziedzinie zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
istniejących i potencjalnych miejsc 
produkcji w Unii;

Or. en

Poprawka 282
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia koniecznych 
działań w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw i wspierania 
lokalnej produkcji farmaceutycznej, przede 
wszystkim w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
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potencjalnych miejsc produkcji w Unii; potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

Or. en

Poprawka 283
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim w 
odniesieniu do tzw. leków podstawowych i 
strategicznych; wzywa Komisję do 
sporządzenia mapy potencjalnych miejsc 
produkcji w Unii;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
suwerenności państw członkowskich w 
dziedzinie zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim w 
odniesieniu do tzw. leków podstawowych i 
strategicznych; wzywa Komisję do 
sporządzenia mapy istniejących i 
potencjalnych miejsc produkcji na 
szczeblu krajowym przy jednoczesnym 
określeniu ewentualnej 
komplementarności;

Or. pt

Poprawka 284
Ondřej Knotek, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia koniecznych 
działań w celu odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych, w tym leków, dla których 
nie ma odpowiedników; wzywa Komisję 
do sporządzenia mapy potencjalnych 
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miejsc produkcji w Unii;

Or. en

Poprawka 285
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Danilo Oscar 
Lancini, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim w 
odniesieniu do tzw. leków podstawowych i 
strategicznych; wzywa Komisję do 
sporządzenia mapy potencjalnych miejsc 
produkcji w Unii;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
samowystarczalności medycznej i 
farmaceutycznej Unii oraz lokalnej 
produkcji farmaceutycznej, przede 
wszystkim w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

Or. it

Poprawka 286
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia koniecznych 
działań w celu odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
istniejących i potencjalnych miejsc 
produkcji w Unii;
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Or. en

Poprawka 287
Sara Cerdas

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia koniecznych 
działań w celu odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

Or. en

Poprawka 288
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej niezależności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

Or. en
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Poprawka 289
Biljana Borzan

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii; 
zaznacza, że całkowita repatriacja 
łańcuchów dostaw produktów medycznych 
nie jest możliwa w gospodarce globalnej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
współpracy z partnerami UE, WHO 
i WTO na rzecz ustanowienia 
międzynarodowych ram, które mogą 
zapobiec załamaniu łańcuchów dostaw;

Or. en

Poprawka 290
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii; 
wzywa UE, aby umożliwiła utworzenie 
europejskiego publicznego centrum 
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farmaceutycznego, które będzie 
odpowiedzialne za zapewnienie produkcji 
leków podstawowych i szczepionek oraz 
udostępnianie ich ministerstwom zdrowia 
państw członkowskich w cenie 
pokrywającej tylko koszty produkcji;

Or. en

Poprawka 291
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
istniejących i potencjalnych miejsc 
produkcji w Unii;

Or. en

Poprawka 292
Bartosz Arłukowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim w 
odniesieniu do tzw. leków podstawowych i 
strategicznych; wzywa Komisję do 

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim w 
odniesieniu do tzw. leków podstawowych i 
strategicznych; wzywa Komisję do 
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sporządzenia mapy potencjalnych miejsc 
produkcji w Unii;

sporządzenia mapy potencjalnych i 
istniejących miejsc produkcji w Unii;

Or. pl

Poprawka 293
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy dostępnych 
i potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

Or. en

Poprawka 294
Romana Jerković

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odtworzenia warunków 
europejskiej suwerenności w dziedzinie 
zdrowia i do wspierania lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, przede wszystkim 
w odniesieniu do tzw. leków 
podstawowych i strategicznych; wzywa 
Komisję do sporządzenia mapy 
potencjalnych miejsc produkcji w Unii;

Or. en
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Poprawka 295
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Ondřej Knotek, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do utworzenia grupy 
zadaniowej, do której obowiązków 
należałoby zapewnienie ciągłej 
inwentaryzacji pochodzenia 
farmaceutycznych składników czynnych 
(API) i leków gotowych oraz możliwości 
produkcyjnych ich producentów; uważa, 
że w celu uniknięcia napięć lub 
niedoborów produktów leczniczych 
o dużym znaczeniu terapeutycznym ten 
niezależny organ mógłby stworzyć bazę 
danych, która umożliwiłaby zapobieganie 
działaniom podejmowanym na szczeblu 
europejskim lub kierowanie nimi; do 
obowiązków grupy należałoby również 
zarządzanie tą bazą danych; podkreśla, że 
grupa zadaniowa mogłaby dokonać oceny 
szczególnych potrzeb w zakresie 
produktów leczniczych o dużym znaczeniu 
terapeutycznym;

Or. en

Poprawka 296
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję do 
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zaproponowania przejrzystych zasad 
identyfikowalności dotyczących leków, 
zarówno w odniesieniu do produktu 
gotowego, jak i wszelkich innych 
składników farmaceutycznych 
wykorzystywanych w lekach, w tym 
substancji czynnych i nieaktywnych; 
uważa, że przejrzysta identyfikowalność 
składników farmaceutycznych ma 
kluczowe znaczenie dla określenia ram 
zapobiegania; sugeruje, aby zasady 
identyfikowalności produktów 
farmaceutycznych sformułować na 
podobieństwo ogólnych zasad dotyczących 
monitorowania określonych w art. 18, 19 
i 20 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
ustanawiającego ogólne zasady 
i wymagania prawa żywnościowego 
(ogólne rozporządzenie o prawie 
żywnościowym);

Or. en

Poprawka 297
Bartosz Arłukowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. Wzywa Komisję Europejską i 
Państwa Członkowskie do wspólnego 
zidentyfikowania, oceny i wyeliminowania 
przyczyn niedoborów leków; wzywa do 
opracowania ambitnego planu UE 
mającego na celu zapobieganie 
niedoborom leków, wyrażonego w krótko-
,średnio- i długoterminowych strategiach, 
które za cel będą miały stymulowanie 
konkurencji i inwestycji w produkcję, a 
także wzmocnią bezpieczeństwo dostaw, 
aby zagwarantować trwały i równy dostęp 
do leków;

Or. pl
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Poprawka 298
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. UE powinna wspierać państwa 
członkowskie i koordynować ich 
działania, posługując się w tym celu 
wszystkimi koniecznymi instrumentami 
rynkowymi i regulacyjnymi, tak aby 
zabezpieczyć produkcję leków i innych 
niezbędnych środków medycznych przez 
producentów unijnych, na szczeblu 
spełniającym potrzeby państw 
członkowskich i przez okres wystarczający 
do dostosowania dostaw z państw trzecich 
na wypadek sytuacji kryzysowych, 
pozostawiając produkcję powyżej tego 
poziomu w gestii wolnego rynku;

Or. en

Poprawka 299
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zwraca uwagę na znaczenie, jakie 
dla przemysłu ma zdolność zwiększenia 
produkcji, aby móc sprostać nagłemu 
wzrostowi popytu spowodowanemu 
sytuacjami krytycznymi, przy czym popyt 
należy rozumieć jako całość pacjentów 
znajdujących się w potrzebie, bez 
jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza ze 
względu na wiek;

Or. en
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Poprawka 300
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, jak ważne jest, aby 
Komisja zajęła się kwestią legalnego 
handlu równoległego w celu zapobieżenia 
niedoborom wynikającym z wywozu 
spowodowanego dużymi różnicami 
w cenach danego leku między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 301
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. uważa, że terminowy dostęp do 
leków jest jednym z istotnych aspektów 
podstawowego prawa do zdrowia, 
powinien być powszechny niezależnie od 
miejsca i nie może być ograniczany przez 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, dystrybutorów hurtowych lub 
apteki ani przez inne podmioty lub osoby 
upoważnione do dostarczania leków 
pacjentom; zachęca Komisję, aby podjęła 
odpowiednie środki w celu zapewnienia 
zgodności z przepisami UE i państw 
członkowskich dotyczącymi zobowiązań z 
tytułu świadczenia usług publicznych 
przez posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu i dystrybutorów 
hurtowych dla zagwarantowania 
odpowiedniej i ciągłej podaży leków;
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Or. pt

Poprawka 302
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. uważa, że Komisja powinna 
proaktywnie ujawnić wszystkie dokumenty 
dotyczące sieci dostaw produktów 
leczniczych, w tym dotyczących spotkań 
i prac prowadzonych przez Europejską 
Agencję Leków (EMA);

Or. en

Poprawka 303
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. podkreśla, że od początku kryzysu 
zdrowotnego aptekarze wspólnotowi 
pracują z zaangażowaniem i determinacją 
na rzecz zapewnienia pacjentom stałego 
dostępu do potrzebnych leków przez 24 
godziny na dobę i 7 dni w tygodniu; 
uznaje, że ze względu na bliski kontakt z 
pacjentami wspólnotowi aptekarze 
stanowią dla wielu z nich pierwszą linię 
doradztwa, leczenia i wskazówek w 
przypadku powszechnych chorób, co 
pozwala uniknąć konieczności korzystania 
z usług pogotowania i przyczynia się do 
zmniejszenia presji na inne poziomy 
opieki zdrowotnej;

Or. pt
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Poprawka 304
Nathalie Colin-Oesterlé

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej i 
strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków oraz zależnością produkcji od 
państw trzecich;

5. wzywa Komisję, by w swojej 
przyszłej strategii farmaceutycznej i 
strategii przemysłowej zajęła się kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków, współpracą krajowych organów 
regulacyjnych oraz zależnością Unii 
Europejskiej od państw trzecich;

Or. fr

Poprawka 305
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej 
i strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków oraz zależnością produkcji od 
państw trzecich;

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej 
i strategii przemysłowej środkami 
mającymi zapewnić, że Europa 
„pozostanie innowatorem i światowym 
liderem” i wspierającymi 
konkurencyjność światowego sektora 
farmaceutycznego, a także środkami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków oraz zależnością produkcji od 
państw trzecich;

Or. en

Poprawka 306
Joanna Kopcińska
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej 
i strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków oraz zależnością produkcji od 
państw trzecich;

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej 
i strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków oraz zależnością branży od państw 
trzecich pod względem zdolności 
produkcyjnych, dostaw farmaceutycznych 
składników czynnych (API) i materiałów 
wyjściowych;

Or. en

Poprawka 307
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Frédérique Ries, Ondřej Knotek

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej 
i strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków oraz zależnością produkcji od 
państw trzecich;

5. wzywa Komisję, aby w jej przyszłej 
strategii farmaceutycznej i strategii 
przemysłowej opracowała zalecenia 
dotyczące sposobów ulepszenia 
dostępności i osiągalności leków oraz 
zaproponowała rozwiązania mające na 
celu zmniejszenie zależności produkcji od 
państw trzecich;

Or. en

Poprawka 308
Christine Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej i 
strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków oraz zależnością produkcji od 
państw trzecich;

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej i 
strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków, a jednocześnie do zadbania o to, 
aby branża ta nadal przodowała na 
świecie pod względem innowacyjności;

Or. de

Poprawka 309
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej i 
strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków oraz zależnością produkcji od 
państw trzecich;

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej 
i strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością, osiągalnością 
i przystępnością leków oraz nadmierną 
zależnością UE od państw trzecich;

Or. en

Poprawka 310
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej 
i strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków oraz zależnością produkcji od 
państw trzecich;

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
nadchodzącej strategii farmaceutycznej 
i strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków oraz zależnością produkcji od 
państw trzecich; podkreśla znaczenie 
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ogólnoeuropejskiej koordynacji i dialogu 
zwraca się do Komisji, aby w swoich 
nadchodzących strategiach dokonała 
oceny włączenia platform dialogu 
z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami;

Or. en

Poprawka 311
Biljana Borzan

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej 
i strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków oraz zależnością produkcji od 
państw trzecich;

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej 
i strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków oraz zależnością produkcji od 
państw trzecich; wyraża przekonanie, że 
strategie muszą obejmować środki 
legislacyjne, polityki i zachęty, mające na 
celu zwiększenie produkcji podstawowych 
farmaceutycznych składników czynnych 
i leków w Europie;

Or. en

Poprawka 312
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej 
i strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków oraz zależnością produkcji od 

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej 
i strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków oraz zależnością produkcji od 
państw trzecich; wzywa Komisję do zajęcia 
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państw trzecich; się tymi kwestiami również w kontekście 
zbliżającego się przeglądu polityki 
handlowej oraz na forum WTO, gdzie UE 
powinna przejąć rolę silnego lidera;

Or. en

Poprawka 313
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej 
i strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków oraz zależnością produkcji od 
państw trzecich;

5. wzywa Komisję do podjęcia 
koniecznych działań, aby zagwarantować 
odpowiedni poziom produkcji 
farmaceutycznych składników czynnych 
w UE, oraz aby zbadać możliwość 
wprowadzenia regulacji nakładającej na 
producentów odpłatny obowiązek 
przeniesienia do Europy produkcji tych 
składników czynnych; wzywa Komisję do 
zajęcia się w jej przyszłej strategii 
farmaceutycznej i strategii przemysłowej 
kwestiami związanymi z dostępnością 
i osiągalnością leków oraz zależnością 
produkcji od państw trzecich;

Or. en

Poprawka 314
Miriam Dalli, Sara Cerdas, Nicolás González Casares, Rovana Plumb, Łukasz Kohut, 
Milan Brglez, Biljana Borzan, Petar Vitanov, Christel Schaldemose, Jytte Guteland, 
Demetris Papadakis, Tudor Ciuhodaru, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Mohammed 
Chahim, Javi López, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej 

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej 
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i strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków oraz zależnością produkcji od 
państw trzecich;

i strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków oraz zależnością produkcji od 
państw trzecich; wzywa Komisję do 
zwrócenia szczególnej uwagi na 
możliwość scenariusza braku 
porozumienia co do wyjścia Wielkiej 
Brytanii z UE i konsekwencji, jakie może 
mieć dla handlu produktami medycznymi 
i ich dostaw; zwraca się do Komisji, aby 
zaproponowała ambitne, konkretne 
działania z myślą o rozwiązaniu tych 
problemów w ramach planowanej przez 
nią strategii farmaceutycznej;

Or. en

Poprawka 315
Ondřej Knotek, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej 
i strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków oraz zależnością produkcji od 
państw trzecich;

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej 
i strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków oraz zależnością produkcji od 
państw trzecich; należy uwzględnić w nich 
strategie łagodzenia niedoborów oraz 
rozważyć dokonanie analizy ekonomicznej 
opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 316
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej 
i strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków oraz zależnością produkcji od 
państw trzecich;

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej 
i strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków, w tym niezaspokojonymi 
potrzebami pacjentów, oraz zależnością 
produkcji od państw trzecich;

Or. en

Poprawka 317
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej 
i strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków oraz zależnością produkcji od 
państw trzecich;

5. wzywa Komisję do zajęcia się w jej 
przyszłej strategii farmaceutycznej 
i strategii przemysłowej kwestiami 
związanymi z dostępnością i osiągalnością 
leków, w tym zależnością produkcji od 
państw trzecich;

Or. en

Poprawka 318
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że przestrzeganie 
ogólnej zasady dostępu do leków jest 
obowiązkiem państw, a także wszystkich 
podmiotów uczestniczących w obiegu 
leków i ponoszących odpowiedzialność w 
interesie publicznym; wzywa Komisję do 
zapewnienia, by jej strategia 
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farmaceutyczna w pierwszej kolejności 
miała na celu zagwarantowanie 
terminowego i odpowiedniego 
zaopatrzenia pacjentów w leki; podkreśla, 
że absolutnie konieczne jest postawienie 
na pierwszym miejscu potrzeb pacjentów, 
gdy poszukuje się rozwiązań problemu 
niedoborów leków;

Or. pt

Poprawka 319
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zwraca się do Komisji, aby 
zaproponowała ambitne, konkretne 
działania z myślą o rozwiązaniu tych 
problemów w ramach planowanej przez 
nią strategii farmaceutycznej, obejmujące 
m.in. mechanizm zobowiązujący 
przedsiębiorstwa posiadające patenty do 
produkowania potrzebnych leków, nawet 
jeśli są one mniej opłacalne, oraz 
możliwość wprowadzenia licencji 
przymusowych w celu ułatwienia 
zwiększenia produkcji najbardziej 
potrzebnych leków lub szczepionek bez 
ograniczeń;

Or. en

Poprawka 320
Romana Jerković

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. apeluje do Komisji, aby bez dalszej 
zwłoki opublikowała strategię 
farmaceutyczną UE, w której określone 
będą pierwotne przyczyny niedoborów 
leków; wzywa Komisję do 
zaproponowania ambitnych i konkretnych 
środków regulacyjnych mających na celu 
sprawienie, aby leki były dostępne, 
przystępne cenowo, zrównoważone 
i osiągalne w równym stopniu dla 
wszystkich; apeluje do Komisji, aby 
promowała środki, które zwiększą 
bezpieczeństwo dostaw leków w UE 
i zmniejszą zależność od krajów trzecich;

Or. en

Poprawka 321
Andreas Glück

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję, aby przed 
zaproponowaniem jakichkolwiek środków 
regulacyjnych sporządziła analizy 
przyczyn występowania niedoborów 
leków, a dopiero potem zaprezentowała 
strategię zapobiegania niedoborom leków 
i produktów medycznych w Europie 
i łagodzenia ich skutków, jeśli wystąpią;

Or. en

Poprawka 322
Christine Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję, aby zajęła się 
kwestią zależności od państw trzecich w 
zakresie produkcji leków, przy czym 
należy uwzględnić fakt, że ten 
innowacyjny przemysł już pozyskuje 
znaczną część substancji czynnych z 
Europy;

Or. de

Poprawka 323
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uważa, że zasadnicze znaczenie ma 
całkowite objęcie ubezpieczeniami 
zdrowotnymi, dostępem do podstawowych 
usług wysokiej jakości oraz dostępem do 
leków i szczepionek bezpiecznych, 
skutecznych, wysokiej jakości i po cenach 
przystępnych dla wszystkich;

Or. ro

Poprawka 324
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję do sporządzenia 
kompleksowej ekspertyzy pierwotnych 
przyczyn niedoborów leków, 
uwzględniającej czynniki gospodarcze, 
związane z łańcuchem dostaw, produkcją 
oraz jakością;
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Or. en

Poprawka 325
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Nicolae 
Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, 
Jan Huitema

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję do 
zaprezentowania konkretnej strategii 
dotyczącej zarządzania niedoborami leków 
i produktów medycznych w Europie;

Or. en

Poprawka 326
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję do utworzenia 
systemu ostrzegania w czasie rzeczywistym 
o niedoborach leków w każdym państwie 
członkowskim, opartego na sieci 
pojedynczych punktów kontaktowych 
EMA, mającego na celu gromadzenie 
z całej UE danych dotyczących 
niedoborów leków podstawowych 
ratujących życie, oraz do tymczasowego 
ograniczenia handlu równoległego do 
czasu zlikwidowania niedoborów 
odpowiednich leków;

Or. en
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Poprawka 327
Andreas Glück

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. wzywa Komisję, w kontekście 
przyszłej strategii farmaceutycznej, do 
zaproponowania i wdrożenia ambitnego 
planu mającego zoptymalizować aktualne 
ramy prawne i w ten sposób przyczynić się 
do zapobiegania niedoborom leków 
poprzez zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych dla przemysłu 
i organów regulacyjnych, 
uwzględniającego postęp technologiczny 
oraz sprzyjającego większej odporności 
gospodarczej, a tym samym dostępowi 
pacjentów do leków po przystępnej cenie;

Or. en

Poprawka 328
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. podkreśla, że pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu już zawierają 
wszystkie informacje dotyczące łańcucha 
dostaw leków; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wzmocnienia uprawnień 
agencji regulacyjnych tak, aby mogły 
skuteczniej korzystać z istniejących 
informacji dzięki używaniu dostępnych 
narzędzi telematycznych w celu 
sprawnego znajdowania obszarów, 
w których występują niedomagania 
i ryzyko nieznane producentom, przy 
jednoczesnym poszanowaniu poufnych 
informacji handlowych;
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Poprawka 329
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. wzywa Komisję do uwzględnienia 
w europejskim badaniu dochodów 
i warunków życia (EU-SILC) danych 
dotyczących zgłoszonych przez 
respondentów niezaspokojonych własnych 
potrzeb w zakresie dostępu do leków, 
ponieważ dotychczas dostęp do leków nie 
był mierzony w ramach EU-SILC;

Or. en


