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Pozměňovací návrh 330
César Luena

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 
podniků;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 331
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů třeba investovat do evropských 
podniků;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly omezení pro léčivé přípravky 
vyráběné za nevyhovujících pracovních 
podmínek a norem v oblasti životního 
prostředí, od výroby molekuly, přes obaly 
až po distribuci; připomíná strategický 
význam a potřebu rozsáhlých investic do 
podniků se sídlem v Evropě výměnou za 
závazné závazky v oblastech, jako je 
transparentnost; sledovatelnost, 
přístupnost a cenová dostupnost výroby a 
distribuce v rámci celého dodavatelského 
řetězce zdravotnického materiálu s cílem 
zajistit stejnou dostupnost léčivých 
přípravků ve všech regionech za 
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spravedlivou cenu;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 
podniků;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly opatření, která vytvoří pobídky 
pro průmyslové subjekty k tomu, aby 
diverzifikovaly své zdroje zásobování a 
provozovaly svou činnost v Evropě, a 
současně aby zvážily povolení státní 
podpory na financování veřejných 
nezávislých zařízení pro zdravotnický 
výzkum;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 

6. připomíná, že toto odvětví má 
strategický význam a že je v zájmu 
diverzifikace zdrojů nezbytné investovat 
do evropských podniků; vyzývá EU, aby 
usilovala o kvalitu a integritu 
celosvětových dodavatelských řetězců a 
spolupracovala s jurisdikcemi mimo EHP, 
a to i v rámci WTO, tato spolupráce by 
měla zahrnovat i důraz na dodržování 
nejvyšších pracovních norem a norem v 
oblasti životního prostředí ve výrobě na 
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podniků; celém světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 
podniků;

6. uznává, že farmaceutický průmysl 
plní důležitou úlohu při zajištění kvalitní 
výroby a dodávek léčivých přípravků tak, 
aby se dostaly ke všem pacientům, kteří je 
potřebují, přispívá k budoucím inovacím, 
podporuje odolnost, schopnost reagovat a 
připravenost systémů zdravotní péče a 
přispívá k řešení budoucích výzev, včetně 
pandemií; žádá Komisi a členské státy, 
aby vyhodnotily, bude-li to ve veřejném 
zájmu, možnost udržitelných 
hospodářských politik, jako jsou např. 
fiskální a finanční pobídky výměnou za 
odpovídající závazky, a aby povolily státní 
podporu, která průmyslové subjekty 
podpoří v tom, aby přemístily výrobu 
účinných látek pro léčivé přípravky, 
léčivých přípravků, molekul, obalů a 
distribuce zpět do EU; konstatuje, že 
veškeré pobídky by měly zahrnovat 
veřejné záruky, jako je transparentnost, 
pokud jde o veřejné příspěvky a doložky o 
přístupnosti a cenové dostupnosti 
vyráběných léčivých přípravků, aby se 
zajistilo, že budou dostupné za rovných 
podmínek a za spravedlivou cenu; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je nezbytné ochránit veřejný 
zájem a cenově dostupný přístup k léčbě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 335
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 
podniků;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly opatření na podporu 
konkurenceschopnosti a fiskální a 
finanční pobídky výměnou za odpovídající 
závazky a aby v souladu s mezinárodními 
a evropskými právními předpisy povolily 
státní podporu, která průmyslové subjekty 
podpoří v tom, aby provozovaly svou 
činnost v Evropě, od výroby molekuly, 
přes obaly až po distribuci; připomíná, že 
toto odvětví má strategický význam a že je 
v zájmu diverzifikace zdrojů nezbytné 
investovat do evropských podniků, přičemž 
všechny veřejné pobídky jsou spojeny s 
průhledností a sledovatelností investic, 
jakož i povinností zásobovat evropský trh; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 336
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 
podniků;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly opatření, která by průmyslové 
subjekty podnítila k diverzifikaci zdrojů 
zásobování, zejména v případě surovin, a 
k tomu, aby provozovaly svou činnost v 
Evropě, od výroby molekuly, přes obaly až 
po distribuci; připomíná, že toto odvětví 
má strategický význam a že je v zájmu 
diverzifikace zdrojů nezbytné investovat 
do evropských podniků; veškeré veřejné 
financování je podmíněno plnou 
transparentností a sledovatelností investic, 
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jakož i povinnostmi zásobování 
evropského trhu a cenovou dostupností 
léčivých přípravků;

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 
podniků;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly opatření, která by průmyslové 
subjekty podnítila k diverzifikaci zdrojů 
zásobování, zejména v případě surovin, a 
k tomu, aby provozovaly svou činnost v 
Evropě, od výroby molekuly, přes obaly až 
po distribuci; připomíná, že toto odvětví 
má strategický význam a že je v zájmu 
diverzifikace zdrojů nezbytné investovat 
do evropských podniků; veškeré veřejné 
financování je podmíněno plnou 
transparentností a sledovatelností investic, 
jakož i povinnostmi zásobování 
evropského trhu a cenovou dostupností 
léčivých přípravků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zvážily zavedení pobídek pro 
farmaceutický průmysl výměnou za 
odpovídající závazky k diverzifikaci svých 
dodavatelských řetězců od výroby 
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svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 
podniků;

molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je nezbytné podpořit 
evropskou konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
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, Jan Huitema

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 
podniků;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je nezbytné investovat do 
evropských podniků s cílem diverzifikovat 
zdroje a podpořit rozvoj inovativních 
výrobních technologií, které posilují 
reakční schopnost výrobních linek, 
zejména nepřerušené výroby;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Adam Jarubas

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 
podniků;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
účinných součástí léčiv po léčivé 
přípravky; rovněž naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zavedly udržitelné tržní politiky 
s cílem zabezpečit stávající činnosti; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 
podniků;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly pobídky na podporu diverzifikace 
dodávek výměnou za odpovídající závazky 
a aby povolily státní podporu, která 
průmyslové subjekty podpoří v tom, aby 
provozovaly svou činnost v Evropě, od 
výroby molekuly, přes obaly až po 
distribuci; připomíná, že toto odvětví má 
strategický význam a že je v zájmu 
diverzifikace zdrojů nezbytné investovat 
do evropských podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Sara Cerdas
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 
podniků;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly pobídky na podporu diverzifikace 
dodávek výměnou za odpovídající závazky 
a aby povolily státní podporu, která 
průmyslové subjekty podpoří v tom, aby 
provozovaly svou činnost v Evropě, od 
výroby molekuly, přes obaly až po 
distribuci; připomíná, že toto odvětví má 
strategický význam a že je v zájmu 
diverzifikace zdrojů nezbytné investovat 
do evropských podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Andreas Glück

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 
podniků;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly pobídky na podporu diverzifikace 
dodávek výměnou za odpovídající závazky 
a aby povolily státní podporu, která 
průmyslové subjekty podpoří v tom, aby 
provozovaly svou činnost v Evropě, od 
výroby molekuly, přes obaly až po 
distribuci; připomíná, že toto odvětví má 
strategický význam a že je v zájmu 
diverzifikace zdrojů nezbytné investovat 
do evropských podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Bartosz Arłukowicz
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 
podniků;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 
podniků; konstatuje, že všechny pobídky 
by měly zahrnovat výslovná ochranná 
opatření, jako jsou informace o výši 
veřejného příspěvku a doložky o 
přístupnosti, aby byl zajištěn rovný přístup 
k léčivým přípravkům za spravedlivou 
cenu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 345
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 
podniků;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 
podniků; veškeré veřejné financování je 
podmíněno plnou transparentností a 
sledovatelností investic, jakož i 
povinnostmi zásobování evropského trhu 
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a cenovou dostupností léčivých přípravků;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 
podniků;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
formulovaly a navrhly udržitelné 
hospodářské, průmyslové a regulační 
strategie s cílem zachovat a zabezpečit 
stávající výrobní činnosti, zavedly fiskální 
a finanční pobídky výměnou za 
odpovídající závazky a aby povolily státní 
podporu, která průmyslové subjekty 
podpoří v tom, aby zachovaly nebo 
provozovaly svou činnost v Evropě, od 
výroby molekuly, přes obaly až po 
distribuci; připomíná, že toto odvětví má 
strategický význam a že je v zájmu 
diverzifikace zdrojů nezbytné investovat 
do evropských podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky na 
podporu diverzifikace dodávek výměnou 
za odpovídající závazky a aby povolily 
státní podporu, která průmyslové subjekty 
podpoří v tom, aby provozovaly svou 
činnost v Evropě, od výroby molekuly, 
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připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 
podniků;

přes obaly až po distribuci; připomíná, že 
toto odvětví má strategický význam a že je 
v zájmu diverzifikace zdrojů nezbytné 
investovat do evropských podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Edina Tóth

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 
podniků;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; a 
naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily 
stávající činnosti; připomíná, že toto 
odvětví má strategický význam a že je v 
zájmu diverzifikace zdrojů nezbytné 
investovat do evropských podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přednostně zavedly fiskální a finanční 
pobídky výměnou za odpovídající závazky 
a aby výjimečně a dočasně povolily státní 
podporu, která průmyslové subjekty 
podpoří v tom, aby provozovaly svou 
činnost v Evropě, od výroby molekuly, 
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připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 
podniků;

přes obaly až po distribuci; připomíná, že 
toto odvětví má strategický význam a že je 
v zájmu diverzifikace zdrojů nezbytné 
investovat do evropských podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 350
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 
podniků;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly fiskální a finanční pobídky 
výměnou za odpovídající závazky a aby 
povolily státní podporu, která 
environmentálně odpovědné průmyslové 
subjekty podpoří v tom, aby provozovaly 
svou činnost v Evropě, od výroby 
molekuly, přes obaly až po distribuci; 
připomíná, že toto odvětví má strategický 
význam a že je v zájmu diverzifikace 
zdrojů nezbytné investovat do evropských 
podniků;

Or. cs

Pozměňovací návrh 351
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že budou-li farmaceutickému 
průmyslu nabízeny pobídky, nebudou mít 
vliv na cenovou dostupnost léčivých 
přípravků; zdůrazňuje, že je třeba, aby 
byly pobídky podmíněny obecnou i 
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cenovou dostupností léčivých přípravků;

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. žádá Komisi, aby vypracovala 
souhrnnou hodnotící zprávu o paralelním 
dovozu léčiv, kdy dochází k nákupům 
mimo oficiální dodavatelské řetězce, a 
zejména aby: i) analyzovala jejich přímou 
nebo nepřímou souvislost s nedostatkem 
některých léčivých přípravků; ii) 
sledovala, jak členské státy uplatňují 
zvláštní ustanovení týkající se paralelních 
dovozů začleněná do směrnice 
2011/62/EU, známé jako „padělané léčivé 
přípravky“; iii) navrhla úpravy systému s 
cílem zlepšit zdravotní bezpečnost 
snížením počtu zprostředkovatelů 
(kupujících, subjektů provádějících 
přebalení, přepravců atd.) a omezením 
používání zjednodušených postupů v 
případě povolení paralelního dovozu; a iv) 
navrhnout možné přijetí preventivních 
opatření k omezení paralelního obchodu s 
léčivými přípravky v Evropské unii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 353
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že držitelé rozhodnutí o registraci 
a velkoobchodní distributoři splňují 
požadavek směrnice 2001/83/ES zajistit 
odpovídající a stálé dodávky léčivých 
přípravků; připomíná veřejnou 
odpovědnost držitelů rozhodnutí o 
registraci a velkoobchodních distributorů 
za zajištění odpovídajícího a rychlého 
uvedení léčivých přípravků na trh a jejich 
distribuci s cílem zaručit právo na stejnou 
léčbu všem pacientům v EU bez ohledu na 
zemi jejich bydliště; vyzývá Komisi, aby 
vyjasnila povinnosti držitele rozhodnutí o 
registraci podle směrnice 2001/83/ES, a 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci podávali zprávy o 
všech případech nedostatku léčivých 
přípravků ve stanovených lhůtách; 
zdůrazňuje, že je třeba uplatňovat 
odrazující sankce za nedodržení těchto 
zákonných povinností; vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala možnosti posílení požadavku 
na zajištění stálých dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby zavedla 
povinnost pro farmaceutické společnosti 
oznamovat nedostatek léčivých přípravků 
podle článku 23a směrnice 2001/83/ES: 
zdůrazňuje, že do postupu oznamování 
nedostatku léčivých přípravků by měly být 
zahrnuty i další zúčastněné strany, které 
jsou součástí dodavatelského řetězce, jako 
jsou velkoobchodní distributoři, lékárníci, 
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nemocnice či pacienti;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
César Luena

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že článek 81 směrnice 
2001/83/ES stanoví opatření, která mají 
zabránit nedostatečným dodávkám léků 
tím, že jejich výrobcům a distributorům 
ukládá tzv. závazek veřejné služby, tj. 
povinnost zajistit dodávky léků na 
vnitrostátním trhu; připomíná rovněž, že 
jak se uvádí ve studii, jejíž vypracování 
Komise zadala, v mnoha případech se 
závazek veřejné služby nevztahuje na 
výrobce, kteří zásobují distributory; 
zdůrazňuje, že článek 23a ukládá držiteli 
rozhodnutí o registraci, který ukončí 
výrobu, povinnost sdělit všechny údaje 
týkající se objemu prodeje a lékařských 
předpisů příslušným orgánům, aby s 
předstihem informovaly o možném 
nedostatku zboží; žádá v tomto smyslu, 
aby všechny subjekty dodavatelského 
řetězce na vnitrostátní a evropské úrovni 
účinně uplatňovaly stávající regulační 
požadavky spolu s opatřeními pro zvýšení 
transparentnosti v dodavatelském řetězci;

Or. es

Pozměňovací návrh 356
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že stávající právní 
předpisy nezajišťují stabilní dodávky 
léčivých přípravků; vyzývá Komisi, aby 
vyjasnila povinnosti držitele rozhodnutí o 
registraci podle směrnice 2001/83/ES a 
vytvořila mechanismus prosazování, 
včetně sankcí, které by přiměly společnosti 
k odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že stávající právní 
předpisy nezajišťují stabilní dodávky 
léčivých přípravků; vyzývá Komisi, aby 
vyjasnila povinnosti držitele rozhodnutí o 
registraci podle směrnice 2001/83/ES a 
vytvořila mechanismus prosazování, 
včetně sankcí, které by přiměly společnosti 
k odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
farmaceutické společnosti a 
velkoobchodní distributoři splňují 
požadavek směrnice 2001/83/ES zajistit 
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odpovídající a stálé dodávky léčivých 
přípravků; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, 
aby farmaceutické společnosti podávaly 
zprávy o všech případech nedostatku 
léčivých přípravků ve stanovených 
lhůtách; zdůrazňuje, že je třeba 
uplatňovat odrazující sankce za 
nedodržení těchto právních povinností; 
vyzývá Komisi, aby prozkoumala, jak by 
mohl být posílen požadavek na zajištění 
stálých dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby spolupracovala 
s vnitrostátními orgány členských států a 
příslušnými zúčastněnými stranami s 
cílem posílit povinnost stálých dodávek a 
tím řešit problém nedostatku léčivých 
přípravků, mimo jiné prostřednictvím 
revize směrnice 2001/83/ES, která by 
zaváděla dřívější oznamování za strany 
podniků ve všech členských státech, 
podávání zpráv spotřebitelům a účinnou 
veřejnou komunikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že její 
farmaceutická strategie zaručí boj proti 
jakýmkoli nekalým obchodním praktikám 
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v souvislosti s léčivými přípravky, které by 
mohly ohrozit transparentnost a vyvážené 
vztahy mezi jednotlivými veřejnými a 
soukromými subjekty, které se přímo či 
nepřímo podílejí na zajišťování přístupu k 
léčivým přípravkům a plní 
nepostradatelnou veřejnou službu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 361
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že v globální 
ekonomice není proveditelné zajistit úplný 
návrat dodavatelských řetězců 
zdravotnického materiálu; zdůrazňuje 
význam dohod o volném obchodu pro 
zajištění diverzifikace dodavatelských 
řetězců; naléhavě vyzývá Komisi, aby úzce 
spolupracovala se Světovou zdravotnickou 
organizací a WTO s cílem vytvořit 
mezinárodní rámec, který zabrání 
budoucímu rozpadu dodavatelských 
řetězců zdravotnického materiálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zavedly správný hospodářský 
rámec s cílem zabezpečit a modernizovat 
stávající výrobní kapacity léčivých 
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přípravků, technologií a účinných látek 
pro léčivé přípravky v Evropě, například 
odměňováním investic do kvality léčivých 
přípravků a zabezpečení jejich dodávek; 

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Cindy Franssen, Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje potřebu plné 
transparentnosti a sledovatelnosti 
veřejných investic do výzkumu léčivých 
přípravků, aby se tyto veřejné investice 
promítly do dostupnosti a stanovování cen 
pro širokou veřejnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
poskytly prostředí, které zajistí, že Evropa 
bude atraktivním místem pro investice do 
výzkumu a vývoje a rozvoj průmyslu ve 
farmaceutickém průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 



PE652.628v01-00 22/177 AM\1206741CS.docx

CS

Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Frédérique Ries, Ondřej Knotek, Jan Huitema

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že farmaceutické 
odvětví je i nadále jedním z důležitých 
průmyslových pilířů a hnací silou, pokud 
jde o tvorbu pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby vydala pokyny 
pro zadávání veřejných zakázek na léčivé 
přípravky s cílem motivovat členské státy 
k tomu, aby zlepšily své postupy zadávání 
veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly potřebou diverzifikovat zdroje 
zásobování surovinami ze strany výrobců, 
včetně přemístění výroby zdravotnických 
přípravků do Evropy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 368
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

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. připomíná, že články 81 a 23a 
směrnice 2001/83/ES, kterou se stanoví 
kodex Společenství týkající se humánních 
léčivých přípravků, stanoví obecné 
povinnosti týkající se dodávek léčivých 
přípravků, které mají nést držitelé 
rozhodnutí o registraci a distributoři, 
jakož i oznamovací povinnost držitelů 
rozhodnutí o registraci v případě 
dočasného nebo trvalého přerušení 
dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přezkoumaly stávající právní předpisy s 
cílem zajistit účinné požadavky na včasné 
oznamování ze strany držitelů rozhodnutí 
o registraci v případě přerušení dodávek s 
cílem zabránit nedostatku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 370
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. bere na vědomí, že nedávné 
obchodní dohody EU zahrnují jasná 
pravidla týkající se obchodních aspektů 
práv duševního vlastnictví, která obvykle 
uznávají vydávání nucených licencí v 
souladu s dohodou TRIPS; vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že provádění dohod 
EU o volném obchodu nebude v rozporu s 
možnostmi využít ustanovení flexibility, 
která nabízí dohoda TRIPS, a aby 
členským státům poskytla pokyny s cílem 
podpořit upřednostňování dobrovolných 
licencí před okamžitými nucenými 
licencemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyzývá členské státy, aby držitelům 
rozhodnutí o registraci ukládaly v rámci 
povinností zajistit stálé dodávky ve smyslu 
ustanovení směrnice 2001/83 povinnost 
předkládat plány prevence nedostatku 
léčivých přípravků za účelem zmírnění 
jeho rizika; zdůrazňuje, že je třeba, aby 
tyto plány prevence byly podle právních 
předpisů EU povinné; vyzývá k zajištění 
proaktivního sledování léčivých 
přípravků, u nichž hrozí nedostatek na 
úrovni EU a na vnitrostátní úrovni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 372
César Luena

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. žádá Komisi, aby dohlédla na 
dodržování článku 81 směrnice 
2001/83/ES o nedostatečných dodávkách 
a aby přijala opatření s cílem napravit 
nedostatky vyplývající z nedodržování 
legislativních povinností, jako je např. 
zavedení finančních sankcí v případě 
neinformování o narušení dodávek nebo 
nesplnění závazku veřejné služby;

Or. es

Pozměňovací návrh 373
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly normalizovaný systém včasného 
varování na vnitrostátní úrovni a na 
úrovni EU, který by posílil povinnosti 
farmaceutických společností okamžitě 
oznámit jakékoli přerušení dodávek 
léčivých přípravků;

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 6 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6c. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zesílily své úsilí týkající se odpovědností 
držitelů rozhodnutí o registraci v 
souvislosti s povinnostmi stálých dodávek 
stanovenými ve směrnici 2001/83/ES 
(článek 81); vyzývá Komisi a Evropskou 
agenturu pro léčivé přípravky (EMA), aby 
tyto povinnosti vyjasnily ve formě právně 
vymahatelných pokynů a vybídly členské 
státy, aby zajistily soulad, stanovily sankce 
a prozkoumaly všechny možnosti k 
zajištění stálých dodávek, zejména ve 
vztahu k evropské síti dodavatelů léčivých 
přípravků, s cílem podpořit posílení 
hospodářské soutěže a lepší zabezpečení 
dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 375
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

Návrh usnesení
Bod 6 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6c. vyjadřuje však politování nad 
rozdíly, které agentura EMA zaznamenala 
při provádění těchto povinností ve 
vnitrostátním právu;

Or. en

Pozměňovací návrh 376
César Luena
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Návrh usnesení
Bod 6 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6c. žádá Komisi, aby vypracovala 
jasnou definici nedostatku léčivých 
přípravků a aby se spolu s členskými státy 
zabývala všemi jeho příčinami; žádá v 
tomto smyslu Komisi, aby předložila 
zprávu o dopadu paralelního obchodu a 
podílů na dodávkách, aby prozkoumala 
mechanismy, které by se zabývaly 
stažením účinných léčivých přípravků z 
trhu z čistě obchodních důvodů, a aby 
stanovila mechanismus, pomocí něhož by 
bylo možné každoročně informovat o 
nedostatku léčivých přípravků v celé EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 377
César Luena

Návrh usnesení
Bod 6 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6d. naléhavě vyzývá Komisi, aby spolu 
s členskými státy, agenturou EMA a 
příslušnými zúčastněnými stranami 
vypracovala a aktualizovala seznam 
základních / kritických léčivých přípravků 
v souladu se seznamem WHO, u kterých 
je třeba mít povinnou rezervu dodávek, 
aby bylo možné pokrýt potřeby pacientů, a 
u nichž by nebyl možný vývoz (např. 
vakcíny), pokud by omezení vývozu bylo 
nutné pro dosažení cíle veřejného zdraví a 
pro zmírnění rizika nedostatku léčivých 
přípravků; žádá v tomto smyslu, aby byly 
stanoveny postupy pro předběžné 
oznámení / vývozní povolení ze strany 
velkoobchodníků v rámci předem 
definovaného seznamu;
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Or. es

Pozměňovací návrh 378
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6d. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stanovily požadavky, které by 
farmaceutickým společnostem uložily 
povinnost předkládat plány prevence 
nedostatku léčivých přípravků za účelem 
zmírnění jeho rizika; zdůrazňuje, že je 
třeba, aby tyto plány prevence byly podle 
právních předpisů EU povinné; vyzývá k 
proaktivnímu sledování léčivých 
přípravků, u nichž hrozí nedostatek, a to 
na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 379
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

Návrh usnesení
Bod 6 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6d. domnívá se, že Zelená dohoda pro 
Evropu představuje významnou příležitost 
k tomu, aby byli výrobci léčivých 
přípravků motivováni k účasti na plánu 
zeleného oživení tím, že svou výrobu sladí 
s normami v oblasti životního prostředí a 
ekologie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 380
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

Návrh usnesení
Bod 6 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6e. vyzývá k revizi směrnice 
2001/83/ES, kterou se zavádí kodex 
Společenství týkající se humánních 
léčivých přípravků, s cílem zajistit 
oznamování nedostatku, posílit povinnosti 
držitelů rozhodnutí o registraci a zajistit 
dodržování všech povinností subjektů v 
dodavatelském řetězci léčivých přípravků;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
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

Návrh usnesení
Bod 6 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6f. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
povzbuzovaly držitele rozhodnutí o 
registraci k tomu, aby vybudovali a 
spravovali rotační zásoby léčivých 
přípravků, které mají zásadní význam pro 
zdravotnictví, v podobě konečných 
výrobků; domnívá se, že několikaměsíční 
rotační zásoby by umožnily vstřebávat 
nedostatky v zásobování a současně 
zabránit ztrátám spojeným s ukončením 
použitelnosti léčivých přípravků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 382
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

Návrh usnesení
Bod 6 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6g. vyjadřuje politování nad tím, že 
jedním z důvodů přemístění 
farmaceutické výroby do třetích zemí bylo 
dodržování norem týkajících se ochrany 
životního prostředí (zejména nařízení 
REACH) a sociální odpovědnosti 
podniků, které platí pouze v Unii; vybízí 
výrobce, aby při přemísťování své výroby 
na území EU zaručili bezpečnost svých 
zaměstnanců a ochranu životního 
prostředí, zejména zákazem uvolňování 
toxických látek do ovzduší a vody; 
domnívá se, že dodržování těchto norem 
nesmí vést k výraznému zvýšení cen 
léčivých přípravků;

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že zabezpečení dodávek 
je základním prvkem boje proti nedostatku 
léčivých přípravků a musí být používáno 
jako kvalitativní kritérium v rámci zakázek 
městských lékáren a zadávacích řízení 
souvisejících s léčivými přípravky, jak 
doporučuje článek 67 směrnice 
2014/24/EU; navrhuje, aby se stejným 
způsobem přistupovalo i k investicím do 
výroby účinných látek a konečných 

7. konstatuje, že zabezpečení dodávek 
je základním prvkem boje proti nedostatku 
léčivých přípravků a musí být používáno 
jako kvalitativní kritérium v rámci zakázek 
městských lékáren a zadávacích řízení 
souvisejících s léčivými přípravky, jak 
doporučuje článek 67 směrnice 
2014/24/EU;
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léčivých přípravků v Unii;

Or. de

Pozměňovací návrh 384
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že zabezpečení dodávek 
je základním prvkem boje proti nedostatku 
léčivých přípravků a musí být používáno 
jako kvalitativní kritérium v rámci zakázek 
městských lékáren a zadávacích řízení 
souvisejících s léčivými přípravky, jak 
doporučuje článek 67 směrnice 
2014/24/EU; navrhuje, aby se stejným 
způsobem přistupovalo i k investicím do 
výroby účinných látek a konečných 
léčivých přípravků v Unii;

7. konstatuje, že zabezpečení dodávek 
je základním prvkem boje proti nedostatku 
léčivých přípravků a musí být používáno 
jako kvalitativní kritérium v rámci zakázek 
městských lékáren a zadávacích řízení 
souvisejících s léčivými přípravky, jak 
doporučuje článek 67 směrnice 
2014/24/EU; navrhuje, aby jedním z 
kritérií byl i odolný dodavatelský řetězec;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že zabezpečení dodávek 
je základním prvkem boje proti nedostatku 
léčivých přípravků a musí být používáno 
jako kvalitativní kritérium v rámci zakázek 
městských lékáren a zadávacích řízení 
souvisejících s léčivými přípravky, jak 
doporučuje článek 67 směrnice 
2014/24/EU; navrhuje, aby se stejným 
způsobem přistupovalo i k investicím do 
výroby účinných látek a konečných 

7. konstatuje, že zabezpečení dodávek 
je základním prvkem boje proti nedostatku 
léčivých přípravků a musí být používáno 
jako kvalitativní kritérium v rámci zakázek 
městských lékáren a zadávacích řízení 
souvisejících s léčivými přípravky, jak 
doporučuje článek 67 směrnice 
2014/24/EU; zdůrazňuje význam 
diverzifikovaných dodávek a udržitelných 
postupů zadávání veřejných zakázek;
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léčivých přípravků v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
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

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že zabezpečení dodávek 
je základním prvkem boje proti nedostatku 
léčivých přípravků a musí být používáno 
jako kvalitativní kritérium v rámci zakázek 
městských lékáren a zadávacích řízení 
souvisejících s léčivými přípravky, jak 
doporučuje článek 67 směrnice 
2014/24/EU; navrhuje, aby se stejným 
způsobem přistupovalo i k investicím do 
výroby účinných látek a konečných 
léčivých přípravků v Unii;

7. konstatuje, že zabezpečení dodávek 
je základním prvkem boje proti nedostatku 
léčivých přípravků a musí být používáno 
jako kvalitativní kritérium v rámci zakázek 
městských lékáren a požaduje, aby se na 
dodávky léčivých přípravků vztahovalo 
společné evropské zadávání veřejných 
zakázek; navrhuje, aby jedno z klíčových 
kritérií představovaly také investice do 
výroby účinných látek a konečných 
léčivých přípravků v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že zabezpečení dodávek 
je základním prvkem boje proti nedostatku 
léčivých přípravků a musí být používáno 
jako kvalitativní kritérium v rámci zakázek 
městských lékáren a zadávacích řízení 
souvisejících s léčivými přípravky, jak 
doporučuje článek 67 směrnice 
2014/24/EU; navrhuje, aby se stejným 

7. konstatuje, že zabezpečení dodávek 
je základním prvkem boje proti nedostatku 
léčivých přípravků a musí být používáno 
jako kvalitativní kritérium v rámci zakázek 
městských lékáren a zadávacích řízení 
souvisejících s léčivými přípravky, jak 
doporučuje článek 67 směrnice 
2014/24/EU; navrhuje, aby se v zájmu 
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způsobem přistupovalo i k investicím do 
výroby účinných látek a konečných 
léčivých přípravků v Unii;

posílení odolnosti zásobování stejným 
způsobem přistupovalo i k investicím do 
výroby účinných látek a konečných 
léčivých přípravků; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby v souvislosti se směrnicí 
2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek 
neprodleně navrhla ad hoc pokyny pro 
členské státy na podporu udržitelných 
postupů zadávání zakázek na léčivé 
přípravky;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že zabezpečení dodávek 
je základním prvkem boje proti nedostatku 
léčivých přípravků a musí být používáno 
jako kvalitativní kritérium v rámci zakázek 
městských lékáren a zadávacích řízení 
souvisejících s léčivými přípravky, jak 
doporučuje článek 67 směrnice 
2014/24/EU; navrhuje, aby se stejným 
způsobem přistupovalo i k investicím do 
výroby účinných látek a konečných 
léčivých přípravků v Unii;

7. konstatuje, že zabezpečení dodávek 
je základním prvkem boje proti nedostatku 
léčivých přípravků a musí být používáno 
jako kvalitativní kritérium v rámci zakázek 
městských lékáren a zadávacích řízení 
souvisejících s léčivými přípravky, jak 
doporučuje článek 67 směrnice 
2014/24/EU; navrhuje, aby se stejným 
způsobem přistupovalo i k investicím do 
výroby účinných látek a konečných 
léčivých přípravků v Unii; v této 
souvislosti naléhavě vyzývá Komisi, aby 
navrhla cílené pokyny pro členské státy k 
zavádění udržitelných postupů zadávání 
veřejných zakázek na léčivé přípravky, 
jejichž cílem je zajistit dlouhodobou 
udržitelnost, hospodářskou soutěž, 
zabezpečení dodávek a povzbuzení investic 
do výroby;

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Nathalie Colin-Oesterlé
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že zabezpečení dodávek 
je základním prvkem boje proti nedostatku 
léčivých přípravků a musí být používáno 
jako kvalitativní kritérium v rámci zakázek 
městských lékáren a zadávacích řízení 
souvisejících s léčivými přípravky, jak 
doporučuje článek 67 směrnice 
2014/24/EU; navrhuje, aby se stejným 
způsobem přistupovalo i k investicím do 
výroby účinných látek a konečných 
léčivých přípravků v Unii;

7. konstatuje, že zabezpečení dodávek 
je základním prvkem boje proti nedostatku 
léčivých přípravků a musí být používáno 
jako kvalitativní kritérium v rámci zakázek 
městských lékáren a zadávacích řízení 
souvisejících s léčivými přípravky, jak 
doporučuje článek 67 směrnice 
2014/24/EU; navrhuje, aby se stejným 
způsobem přistupovalo i k investicím do 
výroby účinných látek a konečných 
léčivých přípravků v Unii, jakož i počtu, 
umístění výrobních míst a uplatňování 
sociálních, environmentálních, etických a 
kvalitativních norem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 390
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že zabezpečení dodávek 
je základním prvkem boje proti nedostatku 
léčivých přípravků a musí být používáno 
jako kvalitativní kritérium v rámci zakázek 
městských lékáren a zadávacích řízení 
souvisejících s léčivými přípravky, jak 
doporučuje článek 67 směrnice 
2014/24/EU; navrhuje, aby se stejným 
způsobem přistupovalo i k investicím do 
výroby účinných látek a konečných 
léčivých přípravků v Unii;

7. konstatuje, že zabezpečení dodávek 
je základním prvkem boje proti nedostatku 
léčivých přípravků a musí být používáno 
jako kvalitativní kritérium v rámci zakázek 
městských lékáren a zadávacích řízení 
souvisejících s léčivými přípravky, jak 
doporučuje článek 67 směrnice 
2014/24/EU; dalšími klíčovými faktory 
jsou investování zisků zpět do výzkumu a 
vývoje a podpora cenové dostupnosti a 
přístupnosti; navrhuje, aby se stejným 
způsobem přistupovalo i k investicím do 
výroby účinných látek a konečných 
léčivých přípravků a zvyšování odolnosti v 
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Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že zabezpečení dodávek 
je základním prvkem boje proti nedostatku 
léčivých přípravků a musí být používáno 
jako kvalitativní kritérium v rámci zakázek 
městských lékáren a zadávacích řízení 
souvisejících s léčivými přípravky, jak 
doporučuje článek 67 směrnice 
2014/24/EU; navrhuje, aby se stejným 
způsobem přistupovalo i k investicím do 
výroby účinných látek a konečných 
léčivých přípravků v Unii;

7. konstatuje, že zabezpečení dodávek 
je základním prvkem boje proti nedostatku 
léčivých přípravků a musí být používáno 
jako kvalitativní kritérium v rámci zakázek 
městských lékáren a zadávacích řízení 
souvisejících s léčivými přípravky, jak 
doporučuje článek 67 směrnice 
2014/24/EU; navrhuje, aby se v zájmu 
posílení odolnosti zásobování v Unii 
stejným způsobem přistupovalo i k 
investicím do výroby účinných látek a 
konečných léčivých přípravků;

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že cílené pokyny EU by 
měly zahrnovat vyjasnění a doporučení 
pro členské státy ohledně toho, jak 
provádět mnohostranné rámcové dohody, 
uplatňovat kritéria ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky (MEAT), uznávat 
investice do bezpečnosti dodávek pro 
Evropu; zavést dostatečně dlouhou dodací 
lhůtu, která zaručí nepřerušené 
zásobování pacientů léčivými přípravky; 
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úměrně uplatňovat sankce, které 
nevyrovnávají případné odměny účastníků 
nabídkových řízení; prošetřit a zvážit 
vyloučení neobvykle nízkých nabídek do 
nabídkového řízení; zajistit včasné 
postupy zadávání veřejných zakázek 
s cílem umožnit hospodářskou soutěž mezi 
léčivými přípravky z více zdrojů, jakmile 
budou k dispozici;

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Manuel Pizarro

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že pro některé 
biologické léčivé přípravky, jako jsou 
léčivé přípravky získané z krve a plazmy, 
bude klíčové, aby Evropa dokázala posílit 
svou schopnost shromažďovat krev a 
plazmu, a snížit tak svou závislost na 
dovozu plazmy ze třetích zemí; vyzývá 
Komisi, aby urychlila revizi právních 
předpisů v oblasti krve, tkání a buněk 
[směrnice 2002/98/ES a směrnice 
2004/23/ES] s cílem snížit riziko 
nedostatku těchto důležitých léčivých 
přípravků, na nichž závisí záchrana 
života;

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
v souvislosti se směrnicí 2014/24/EU o 
zadávání veřejných zakázek neprodleně 
navrhla ad hoc pokyny pro členské státy 
na podporu udržitelných postupů 
zadávání zakázek na léčivé přípravky tam, 
kde se používají postupy zadávání 
zakázek, zejména pokud jde o to, jak co 
nejlépe uplatňovat kritéria ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky, která nesledují 
pouze kritérium nejnižší ceny, ale 
zohledňují také např. odměňování kvality 
či investice do zabezpečení dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 395
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že naléhavá potřeba 
léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků nesmí ohrozit kvalitu, 
bezpečnost, účinnost a nákladovou 
efektivnost humánních léčivých přípravků 
a zdravotnických výrobků;

Or. pt

Pozměňovací návrh 396
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že zadávací řízení s 8. konstatuje, že zadávací řízení s 
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jediným úspěšným uchazečem mohou 
zvýšit zranitelnost v případě narušení 
dodávek; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zavedly nabídková řízení umožňující 
vybrat několik úspěšných uchazečů s cílem 
zachovat hospodářskou soutěž na trhu a 
snížit riziko nedostatku a zároveň zaručit 
pacientům kvalitní léčbu;

jediným úspěšným uchazečem mohou 
zvýšit zranitelnost v případě narušení 
dodávek; uznává, že v některých 
konkrétních případech by mohla být 
zvažována nabídková řízení umožňující 
vybrat několik úspěšných uchazečů s cílem 
zachovat hospodářskou soutěž na trhu a 
snížit riziko nedostatku a zároveň zaručit 
pacientům kvalitní léčbu;

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Peter Liese, Ljudmila Novak, Maria Spyraki, Christophe Hansen, Sunčana Glavak, 
Stanislav Polčák, Christian Doleschal, Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Hildegard 
Bentele, Cindy Franssen, Liudas Mažylis

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že zadávací řízení s 
jediným úspěšným uchazečem mohou 
zvýšit zranitelnost v případě narušení 
dodávek; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zavedly nabídková řízení umožňující 
vybrat několik úspěšných uchazečů s cílem 
zachovat hospodářskou soutěž na trhu a 
snížit riziko nedostatku a zároveň zaručit 
pacientům kvalitní léčbu;

8. konstatuje, že zadávací řízení s 
jediným úspěšným uchazečem, který má 
pouze jedno výrobní místo základní látky, 
mohou zvýšit zranitelnost v případě 
narušení dodávek; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zavedly nabídková řízení 
umožňující vybrat několik úspěšných 
uchazečů, z nichž každý má alespoň více 
než jedno výrobní místo v různých zemích 
(včetně jednoho v rámci EU), s cílem 
zachovat hospodářskou soutěž na trhu a 
snížit riziko nedostatku a zároveň zaručit 
pacientům kvalitní léčbu;

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Joanna Kopcińska

Návrh usnesení
Bod 8



AM\1206741CS.docx 39/177 PE652.628v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že zadávací řízení s 
jediným úspěšným uchazečem mohou 
zvýšit zranitelnost v případě narušení 
dodávek; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zavedly nabídková řízení umožňující 
vybrat několik úspěšných uchazečů s cílem 
zachovat hospodářskou soutěž na trhu a 
snížit riziko nedostatku a zároveň zaručit 
pacientům kvalitní léčbu;

8. konstatuje, že zadávací řízení s 
jediným úspěšným uchazečem mohou 
zvýšit zranitelnost v případě narušení 
dodávek; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zavedly nabídková řízení umožňující 
vybrat několik úspěšných uchazečů, včetně 
společných uchazečů, s cílem zachovat 
hospodářskou soutěž na trhu a snížit riziko 
nedostatku a zároveň zaručit pacientům 
kvalitní léčbu;

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Danilo Oscar 
Lancini, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že zadávací řízení s 
jediným úspěšným uchazečem mohou 
zvýšit zranitelnost v případě narušení 
dodávek; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zavedly nabídková řízení umožňující 
vybrat několik úspěšných uchazečů s cílem 
zachovat hospodářskou soutěž na trhu a 
snížit riziko nedostatku a zároveň zaručit 
pacientům kvalitní léčbu;

8. konstatuje, že zadávací řízení s 
jediným úspěšným uchazečem mohou 
zvýšit zranitelnost v případě narušení 
dodávek; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zavedly nabídková řízení umožňující 
vybrat několik úspěšných uchazečů s cílem 
zachovat hospodářskou soutěž na trhu a 
snížit riziko nedostatku a zároveň zaručit 
pacientům kvalitní a dostupnou léčbu;

Or. it

Pozměňovací návrh 400
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že zadávací řízení s 
jediným úspěšným uchazečem mohou 
zvýšit zranitelnost v případě narušení 
dodávek; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zavedly nabídková řízení umožňující 
vybrat několik úspěšných uchazečů s cílem 
zachovat hospodářskou soutěž na trhu a 
snížit riziko nedostatku a zároveň zaručit 
pacientům kvalitní léčbu;

8. konstatuje, že zadávací řízení s 
jediným úspěšným uchazečem mohou 
zvýšit zranitelnost v případě narušení 
dodávek; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zavedly nabídková řízení umožňující 
vybrat několik úspěšných uchazečů s cílem 
zachovat hospodářskou soutěž na trhu a 
snížit riziko nedostatku a zároveň zaručit 
pacientům kvalitní a cenově dostupnou 
léčbu;

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že zadávací řízení s 
jediným úspěšným uchazečem mohou 
zvýšit zranitelnost v případě narušení 
dodávek; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zavedly nabídková řízení umožňující 
vybrat několik úspěšných uchazečů s cílem 
zachovat hospodářskou soutěž na trhu a 
snížit riziko nedostatku a zároveň zaručit 
pacientům kvalitní léčbu;

8. konstatuje, že zadávací řízení s 
jediným úspěšným uchazečem mohou 
zvýšit zranitelnost v případě narušení 
dodávek; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zavedly nabídková řízení umožňující 
vybrat několik úspěšných uchazečů s cílem 
zachovat hospodářskou soutěž na trhu a 
snížit riziko nedostatku a zároveň zaručit 
pacientům kvalitní a cenově dostupnou 
léčbu;

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že zadávací řízení s 
jediným úspěšným uchazečem mohou 
zvýšit zranitelnost v případě narušení 
dodávek; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zavedly nabídková řízení umožňující 
vybrat několik úspěšných uchazečů s cílem 
zachovat hospodářskou soutěž na trhu a 
snížit riziko nedostatku a zároveň zaručit 
pacientům kvalitní léčbu;

8. konstatuje, že zadávací řízení s 
jediným úspěšným uchazečem mohou 
zvýšit zranitelnost v případě narušení 
dodávek; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zvážily zavedení nabídkových řízení 
umožňujících vybrat několik úspěšných 
uchazečů s cílem zachovat hospodářskou 
soutěž na trhu a snížit riziko nedostatku a 
zároveň zaručit pacientům kvalitní léčbu;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. konstatuje, že postupy zadávání 
veřejných zakázek zaměřené výhradně na 
cenu mají za následek stahování výrobců 
z vnitrostátních trhů, což vede k 
nedostatečné hospodářské soutěži, 
konsolidaci trhu a zvýšenému riziku 
nedostatku léčivých přípravků; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby se zapojily do 
strukturované výměny za účelem 
uplatňování alternativních kritérií na 
nabídková řízení, jako např. spolehlivost 
dodávek či počet provozoven a výrobních 
míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. konstatuje, že postupy zadávání 
veřejných zakázek zaměřené výhradně na 
cenu mají za následek stahování výrobců 
z vnitrostátních trhů, což vede ke 
konsolidaci trhu a zvýšenému riziku 
nedostatku léčivých přípravků; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby se zapojily do 
strukturované výměny za účelem 
uplatňování jiných kritérií na nabídková 
řízení, než je cena, jako např. spolehlivost 
dodávek či počet provozoven a výrobních 
míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 405
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
zajistit, aby v případě nedostatku léčivých 
přípravků nebylo zásobování omezováno 
farmaceutickými patenty; zdůrazňuje, že 
je třeba zajistit nezbytné dodávky v době 
krize nebo během jakýchkoli stávajících a 
budoucích epidemií nahrazením 
farmaceutických patentů na léčivé 
přípravky, očkovací látky a zdravotnické 
vybavení licencemi pro veřejné laboratoře 
a výrobce, které jim umožní vyrábět 
generické kopie značkového výrobku, aniž 
by bylo nutné jednat s držiteli patentů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 406
Peter Liese, Ljudmila Novak, Maria Spyraki, Sunčana Glavak, Stanislav Polčák, 
Christian Doleschal, Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Hildegard Bentele, Cindy 
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Franssen, Liudas Mažylis

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. žádá Komisi, aby prověřila 
možnost vytvoření právního rámce, který 
by vytvářel podnět a umožňoval systémům 
zdravotní péče vyhlašovat zadávací řízení, 
která udělují zakázky farmaceutickým 
společnostem, které zaručí dodávky 
léčivých přípravků za obtížných okolností 
tím, že se zaměří na výrobu v rámci EU a 
zaručí alespoň dva různé zdroje základní 
látky; žádá Komisi, aby prověřila, zda 
stanovení právních požadavků na zajištění 
udržitelnějších dodávek léčivých 
přípravků je v souladu s právem EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 407
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

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby rozšířila svou 
společnou evropskou reakci tak, aby 
zahrnovala akce a postupy společného 
zadávání veřejných zakázek pro všechny 
vyvinuté očkovací látky, léčebné 
přípravky, zdravotnický materiál 
a lékařskou technologii; trvá na tom, aby 
tato společná reakce byla prioritou 
v období po pandemii a byla snadno 
přístupná občanům ve všech členských 
státech a zejména v těch, které jsou zvláště 
z důvodu svého odlehlého umístění nebo 
malé velikosti mimořádně zranitelné 
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z hlediska veřejného zdraví 
a hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Adam Jarubas

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. připomíná stávající důkazy, které 
upozorňují na úlohu udržitelných postupů 
zadávání veřejných zakázek při 
předcházení nedostatku léčivých 
přípravků; vyzývá Komisi, aby podpořila 
členské státy při předcházení nedostatku 
léčivých přípravků tím, že vypracuje ad 
hoc pokyny EU pro zadávání veřejných 
zakázek na léčivé přípravky podle platné 
směrnice o zadávání veřejných zakázek, 
jejichž cílem bude zajistit dlouhodobou 
udržitelnost, hospodářskou soutěž, 
bezpečnost dodávek a stimulovat investice 
do výroby;

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. upozorňuje na úlohu, kterou 
mohou plnit orgány členských států v 
rámci zadávání veřejných zakázek při 
snižování rizika nedostatku léčivých 
přípravků, zejména pokud jde o počet 
výrobních míst požadovaných ve výzvě k 
podávání nabídek a druh smluvních 
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sankcí stanovených pro případ neplnění 
dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vyvinuly lepší systémy zadávání veřejných 
zakázek a pokyny s cílem zajistit trvalou 
dostupnost starých, generických a 
nenákladných léčivých přípravků, které 
jsou stále zapotřebí v oblasti péče o 
pacienty;

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. konstatuje, že postupy zadávání 
veřejných zakázek zaměřené výhradně na 
cenu mají za následek stahování výrobců 
z vnitrostátních trhů, což vede ke 
konsolidaci trhu a zvýšenému riziku 
nedostatku léčivých přípravků; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby se zapojily do 
strukturované výměny za účelem 
uplatňování jiných kritérií na nabídková 
řízení, než je cena, jako např. spolehlivost 
dodávek

Or. en
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Pozměňovací návrh 412
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. vyzývá Komisi, aby vydala cílené a 
závazné pokyny EU týkající se zadávání 
zakázek na léčivé přípravky, a doporučuje, 
aby směrnice o zadávání veřejných 
zakázek obsahovala doporučení členským 
státům, jak provádět mnohostranné 
rámcové dohody, uplatňovat kritéria pro 
ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
léčivých přípravků a jak posílit 
zabezpečení dodávek léčivých přípravků 
pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Adam Jarubas

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
v souvislosti se směrnicí 2014/24/EU o 
zadávání veřejných zakázek neprodleně 
navrhla ad hoc pokyny pro členské státy 
na podporu udržitelných postupů 
zadávání zakázek na léčivé přípravky tam, 
kde se používají postupy zadávání 
zakázek, zejména pokud jde o to, jak co 
nejlépe uplatňovat kritéria ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky, která nesledují 
pouze kritérium nejnižší ceny a zohledňují 
např. odměňování kvality či investice do 
zabezpečení dodávek;
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Or. en

Pozměňovací návrh 414
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. vyzývá Komisi, aby zveřejnila 
cílené pokyny pro zadávání veřejných 
zakázek pro farmaceutické odvětví, včetně 
příspěvku k zabezpečení dodávek v EU a 
dostatečně dlouhé dodací lhůty, které 
zaručí zásobování pacientů léčivými 
přípravky; poukazuje na to, že tyto pokyny 
by měly vyjasnit doporučení pro členské 
státy, pokud jde o hlediska, která je třeba 
konkrétně zvážit při zadávání nabídek pro 
farmaceutické odvětví; vzhledem k tomu, 
že pokyny by měly být založeny na zásadě 
kritéria ekonomicky nejvýhodnější 
nabídky s cílem zajistit co nejlepší 
efektivnost nákladů, a nikoli pouze 
nejlevnější výrobek;

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Pernille Weiss

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která 
budou vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 

9. vypouští se
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smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují 
vytvářet sítě a sdílet své cíle a výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Bartosz Arłukowicz

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která 
budou vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;

9. připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;

Or. pl

Pozměňovací návrh 417
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která 
budou vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu;
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evropských laboratořích umožňují 
vytvářet sítě a sdílet své cíle a výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která 
budou vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;

9. připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 419
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která 
budou vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 

9. připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;
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sítě a sdílet své cíle a výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která 
budou vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;

9. připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která 
budou vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 

9. připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;
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sítě a sdílet své cíle a výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která 
budou vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují 
vytvářet sítě a sdílet své cíle a výsledky;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu s cílem řešit 
problém nedostatku léčivých přípravků a 
přispět k dostupnosti léčivých přípravků 
na trzích jednotlivých členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Peter Liese, Ljudmila Novak, Maria Spyraki, Christophe Hansen, Sunčana Glavak, 
Stanislav Polčák, Christian Doleschal, Mairead McGuinness, Lídia Pereira, Jessica 
Polfjärd, Dolors Montserrat, Hildegard Bentele, Liudas Mažylis

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která 
budou vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 

9. vyzývá Komisi, aby předložila 
konkrétní návrhy možností zavádění 
modelů partnerství veřejného a 
soukromého sektoru v EU, jako je např. 
ve Spojených státech Úřad pro pokročilý 
výzkum a vývoj v oblasti biomedicíny, 
který by působil ve veřejném zájmu; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
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evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;

smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která budou 
vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují 
vytvářet sítě a sdílet své cíle a výsledky;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zřídily síť evropských neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která budou 
vyrábět určité přednostní léky pro 
zdravotní péči; naléhavě vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zajistily, že technologie 
založené na algoritmech, které se 
používají k řešení nedostatku léčivých 
přípravků, budou účinné a budou v 
souladu s evropským rámcem pro 
ochranu údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která 
budou vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 

9. vyzývá členské státy, aby ve 
veřejném zájmu přijaly dlouhodobé 
závazky vůči výrobcům s cílem zajistit, že 
léčivé přípravky strategického významu 
pro zdravotní péči a léčivé přípravky, u 
nichž hrozí stažení z trhu, budou na 
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technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují 
vytvářet sítě a sdílet své cíle a výsledky;

evropském trhu zachovány; 

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která 
budou vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily nezávislou evropskou 
farmaceutickou společnost financovanou 
z veřejných prostředků, která bude působit 
ve veřejném zájmu prostřednictvím 
výzkumu a výroby přednostních léčivých 
přípravků strategického významu, které 
však nejsou ziskové pro farmaceutický 
průmysl, která se bude od počátku 
zaměřovat na vzácná onemocnění a vývoj 
nových antimikrobiálních látek; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Adam Jarubas

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 

9. vyzývá členské státy, aby ve 
veřejném zájmu přijaly dlouhodobé 
závazky vůči výrobcům s cílem zajistit, že 
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působících ve veřejném zájmu, která 
budou vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;

léčivé přípravky strategického významu 
pro zdravotní péči a léčivé přípravky, u 
nichž hrozí stažení z trhu, budou na 
evropském trhu zachovány; připomíná 
zásadní úlohu nových technologií, např. 
aplikací umělé inteligence, v tom smyslu, 
že výzkumným pracovníkům v evropských 
laboratořích umožňují vytvářet sítě a sdílet 
své cíle a výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která budou 
vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, po vzoru 
armádních lékáren nebo nemocnic, která 
budou při neexistenci průmyslové výroby 
vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči  
a zajišťovat bezpečnost dodávek; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky; vyzývá 
Komisi, aby předložila návrhy na zřízení 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru v rámci Unie podle vzoru „US 
Biomedical Advanced Research and 
Development Authority“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 429
Joanna Kopcińska
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která budou 
vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zvážily zřízení neziskových evropských 
farmaceutických zařízení působících ve 
veřejném zájmu, která budou vyrábět určité 
přednostní léky strategického významu pro 
zdravotní péči; zdůrazňuje, že je nezbytné 
posílit diverzifikaci na evropské úrovni 
zřízením několika nových výrobních 
podniků, které pokryjí vysokou poptávku 
EU s tím, že každý přípravek by měl mít 
alespoň dva alternativní zdroje výroby; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 430
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

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která budou 
vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která budou 
vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči 
ve všech zemích Unie bez ohledu na 
hospodářské nebo územní rozdíly; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence – s 
náležitými zárukami ochrany údajů – v 
tom smyslu, že výzkumným pracovníkům 
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v evropských laboratořích umožňují 
vytvářet sítě a sdílet své cíle a výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která budou 
vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která budou 
v případě mimořádné situace vyrábět 
určité přednostní léky strategického 
významu pro zdravotní péči s cílem 
doplňovat zásobování a zabránit 
případnému nedostatku léčivých 
přípravků; připomíná zásadní úlohu 
nových technologií a umělé inteligence v 
tom smyslu, že výzkumným pracovníkům 
v evropských laboratořích umožňují 
vytvářet sítě a sdílet své cíle a výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která budou 
vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která budou 
vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 
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technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;

technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky, a to při 
plném respektování obecného nařízení o 
ochraně údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která budou 
vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnost vytvoření jednoho 
nebo několika neziskových evropských 
farmaceutických zařízení působících ve 
veřejném zájmu, která budou vyrábět určité 
přednostní léky strategického významu pro 
zdravotní péči; připomíná zásadní úlohu 
nových technologií a umělé inteligence v 
tom smyslu, že výzkumným pracovníkům 
v evropských laboratořích umožňují 
vytvářet sítě a sdílet své cíle a výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 434
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

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
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působících ve veřejném zájmu, která budou 
vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;

působících ve veřejném zájmu, která budou 
vyrábět léčivé přípravky, které mají 
zásadní význam pro zdravotnictví; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií, digitalizace a umělé 
inteligence v tom smyslu, že výzkumným 
pracovníkům v evropských laboratořích 
umožňují vytvářet sítě a sdílet své cíle a 
výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která budou 
vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která budou 
vyrábět léčivé přípravky, které mají 
zásadní význam pro zdravotnictví a u 
nichž hrozí nedostatek; připomíná zásadní 
úlohu nových technologií a umělé 
inteligence v tom smyslu, že výzkumným 
pracovníkům v evropských laboratořích 
umožňují vytvářet sítě a sdílet své cíle a 
výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
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evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která budou 
vyrábět určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;

evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která budou 
zajišťovat určité přednostní léky 
strategického významu pro zdravotní péči; 
připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují vytvářet 
sítě a sdílet své cíle a výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. požaduje úplnou transparentnost 
na úrovni EU a členských států 
prostřednictvím celoevropské databáze 
nedostatku léčivých přípravků a systému 
včasného varování zahrnujícího hlavní 
zúčastněné strany dodavatelského řetězce, 
včetně výrobců, distributorů 
zdravotnických přípravků, distributorů 
léčivých přípravků, velkoobchodníků ve 
farmaceutickém průmyslu, lékárníků 
předepisujících léky a příslušných 
vnitrostátních orgánů, aby informovaly o 
nastalých a předpokládaných nedostatcích 
s uvedením jejich základních příčin, a to v 
harmonizovaném a srovnatelném 
formátu;

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. zdůrazňuje rostoucí úspěch 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, zejména evropské iniciativy pro 
inovativní léčivé přípravky v rámci 
výzkumného programu, jejímž cílem je 
právě řešit problematiku bezpečnosti a 
účinnosti léčiv, je přesvědčen, že evropská 
iniciativa pro inovativní léčivé přípravky 
by mohla rozšířit svůj rozsah působnosti 
od čistého výzkumu na výrobu léčivých 
přípravků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 439
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. připomíná zásadní úlohu nových 
technologií a umělé inteligence v tom 
smyslu, že výzkumným pracovníkům v 
evropských laboratořích umožňují 
vytvářet sítě a sdílet své cíle a výsledky; 
naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily, že technologie založené na 
algoritmech, které se používají k řešení 
nedostatku léčivých přípravků, budou 
účinné a budou v souladu s evropským 
rámcem pro ochranu údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Edina Tóth

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby přijala opatření 
proti šíření padělaných léčivých přípravků 
z nepovolených internetových stránek a od 
prodejců, které v současnosti vyvolává 
obavy; tato praxe může způsobit vážnou 
újmu a může vést k vážným zdravotním 
problémům nebo zhoršení zdravotního 
stavu občanů; je zapotřebí koordinace EU 
při mapování a potírání padělání léčivých 
přípravků;

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, že technologie založené 
na algoritmech, které se používají k řešení 
nedostatku léčivých přípravků, budou 
účinné a budou v souladu s evropským 
rámcem pro ochranu údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá, aby bylo vytvořeno spojení 
mezi farmaceutickým průmyslem s 
dalšími druhy výroby, například 
zemědělskou výrobou, s cílem zajistit 

vypouští se
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výrobu účinných látek v Unii; vyzývá k 
boji proti nadměrné specializaci některých 
odvětví a k významným investicím do 
výzkumu, biohospodářství a 
biotechnologie za účelem diverzifikace 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá, aby bylo vytvořeno spojení 
mezi farmaceutickým průmyslem s dalšími 
druhy výroby, například zemědělskou 
výrobou, s cílem zajistit výrobu účinných 
látek v Unii; vyzývá k boji proti nadměrné 
specializaci některých odvětví a k 
významným investicím do výzkumu, 
biohospodářství a biotechnologie za 
účelem diverzifikace zdrojů;

10. žádá, aby byl posílen dialog mezi 
farmaceutickým průmyslem a dalšími 
klíčovými zúčastněnými stranami a 
strategickými odvětvími, například 
zemědělskou výrobou, s cílem zajistit 
cenovou dostupnost a přístupnost 
účinných látek v Unii; vyzývá k 
významným investicím do výzkumu, 
biohospodářství a biotechnologie za 
účelem diverzifikace zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá, aby bylo vytvořeno spojení 
mezi farmaceutickým průmyslem s dalšími 
druhy výroby, například zemědělskou 
výrobou, s cílem zajistit výrobu účinných 
látek v Unii; vyzývá k boji proti nadměrné 
specializaci některých odvětví a k 
významným investicím do výzkumu, 

10. žádá, aby bylo podporováno 
spojení mezi farmaceutickým průmyslem s 
dalšími druhy výroby, například 
zemědělstvím, zahradnictvím a lesnictvím, 
s cílem zajistit výrobu účinných látek v 
Unii; vyzývá k boji proti nadměrné 
specializaci některých odvětví a k 
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biohospodářství a biotechnologie za 
účelem diverzifikace zdrojů;

významným investicím do výzkumu, 
biohospodářství a biotechnologie za 
účelem diverzifikace zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Romana Jerković

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá, aby bylo vytvořeno spojení 
mezi farmaceutickým průmyslem s dalšími 
druhy výroby, například zemědělskou 
výrobou, s cílem zajistit výrobu účinných 
látek v Unii; vyzývá k boji proti nadměrné 
specializaci některých odvětví a k 
významným investicím do výzkumu, 
biohospodářství a biotechnologie za 
účelem diverzifikace zdrojů;

10. žádá, aby bylo vytvořeno spojení 
mezi farmaceutickým průmyslem s dalšími 
druhy výroby, například zemědělskou 
výrobou, s cílem zajistit výrobu účinných 
látek v Unii; vyzývá k boji proti nadměrné 
specializaci některých odvětví a k 
významným investicím do výzkumu, 
biohospodářství a biotechnologie za 
účelem diverzifikace zdrojů; má za to, že 
oživení průmyslu v Evropě musí 
upřednostňovat digitální a ekologickou 
transformaci našich společností 
a budování odolnosti vůči vnějším 
otřesům;

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 
evropské sítě, vzhledem k tomu, že 
náklady na přemístění výroby nesmí být 

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 
evropské sítě výrobců a dodavatelů;
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na úkor terapeutického výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Danilo Oscar 
Lancini, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 
evropské sítě, vzhledem k tomu, že 
náklady na přemístění výroby nesmí být 
na úkor terapeutického výzkumu;

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 
evropské sítě, vyzývá k vytvoření pobídek 
terapeutického výzkumu v Evropě s cílem 
podpořit přemístění výroby a obnovení 
konkurenceschopnosti tohoto odvětví;

Or. it

Pozměňovací návrh 448
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 
evropské sítě, vzhledem k tomu, že 
náklady na přemístění výroby nesmí být 
na úkor terapeutického výzkumu;

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací jako součásti evropského 
ekosystému výroby léčivých přípravků; 
zdůrazňuje význam celosvětové 
spolupráce v oblasti výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 
evropské sítě, vzhledem k tomu, že 
náklady na přemístění výroby nesmí být 
na úkor terapeutického výzkumu;

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací, včetně nepatentového výzkumu, s 
cílem dosáhnout bezpečné a odpovídající 
dostupnosti léčivých přípravků, a tím 
zaručit právo na stejnou léčbu pro 
všechny pacienty v EU, a vyzývá k 
přidělení odpovídajících finančních 
prostředků z rozpočtu EU a členských 
států; naléhavě vyzývá Evropskou komisi 
a členské státy, aby pro fondy určené na 
výzkum stanovily podmínky dostupnosti a 
cenové dostupnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 
evropské sítě, vzhledem k tomu, že 
náklady na přemístění výroby nesmí být 
na úkor terapeutického výzkumu;

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 
evropské sítě terapeutického výzkumu, aby 
se zabránilo zhoršení kvality evropského 
terapeutického výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 
evropské sítě, vzhledem k tomu, že 

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 
evropské sítě na podporu vysoce 
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náklady na přemístění výroby nesmí být 
na úkor terapeutického výzkumu;

kvalitního terapeutického výzkumu v 
Evropě s důrazem na inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 452
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

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 
evropské sítě, vzhledem k tomu, že 
náklady na přemístění výroby nesmí být na 
úkor terapeutického výzkumu;

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 
evropské sítě, vzhledem k tomu, že 
náklady na přemístění výroby nesmí být na 
úkor terapeutického výzkumu; vyzývá 
Komisi, aby poskytla navýšení finančních 
prostředků v rámci programu Horizont 
Evropa a dalších programů EU s cílem 
posílit podporu vzácných onemocnění 
prostřednictvím většího výzkumného úsilí, 
klinických hodnocení, sdílení 
osvědčených postupů a vývoje léků; trvá 
na tom, aby všichni občané měli k 
dispozici osvědčené postupy, klinická 
hodnocení a léčbu vzácných onemocnění, 
bez ohledu na členský stát, v němž žijí;

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 
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evropské sítě, vzhledem k tomu, že 
náklady na přemístění výroby nesmí být na 
úkor terapeutického výzkumu;

evropské sítě, vzhledem k tomu, že 
náklady na přemístění výroby nesmí být na 
úkor terapeutického výzkumu, 
a zdůrazňuje, že stabilní systém výzkumu 
a vývoje může mít pozitivní dopad na 
výrobní kapacity a stabilitu dodávek; 
podporuje takový ekosystém založený na 
stálém duševním vlastnictví, cílených 
pobídkách v oblasti neuspokojených 
léčebných potřeb, kvalifikovaných 
vědeckých pracovnících a silných 
veřejných výzkumných ústavech;

Or. de

Pozměňovací návrh 454
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 
evropské sítě, vzhledem k tomu, že 
náklady na přemístění výroby nesmí být na 
úkor terapeutického výzkumu;

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 
evropské sítě, vzhledem k tomu, že 
náklady na přemístění výroby nesmí být na 
úkor terapeutického výzkumu; zdůrazňuje, 
že je-li výzkum zcela nebo částečně 
financován z finančních prostředků EU a 
z jiných veřejných prostředků, musí 
výsledky zůstat veřejně dostupné a musí se 
na ně vázat jednoznačné podmínky cenové 
dostupnosti a přístupnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 455
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, Jan Huitema

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 
evropské sítě, vzhledem k tomu, že 
náklady na přemístění výroby nesmí být na 
úkor terapeutického výzkumu;

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 
evropské sítě, vzhledem k tomu, že 
náklady na přemístění výroby nesmí být na 
úkor terapeutického výzkumu; zdůrazňuje 
úlohu evropských projektů a malých a 
středních podniků při zlepšování přístupu 
k léčivým přípravkům v Unii; v tomto 
ohledu zdůrazňuje zásadní úlohu 
programu Horizont Evropa;

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Clare Daly, Mick Wallace

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 
evropské sítě, vzhledem k tomu, že 
náklady na přemístění výroby nesmí být na 
úkor terapeutického výzkumu;

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 
evropské sítě, vzhledem k tomu, že 
náklady na přemístění výroby nesmí být na 
úkor terapeutického výzkumu; vyzývá k 
zajištění toho, aby veřejné investice do 
výzkumu a vývoje nevedly k 
privatizovaným řešením;

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Adam Jarubas

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací, včetně nepatentového segmentu, a 
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evropské sítě, vzhledem k tomu, že 
náklady na přemístění výroby nesmí být na 
úkor terapeutického výzkumu;

vyzývá k vytvoření skutečné evropské sítě, 
vzhledem k tomu, že náklady na přemístění 
výroby nesmí být na úkor terapeutického 
výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 
evropské sítě, vzhledem k tomu, že 
náklady na přemístění výroby nesmí být na 
úkor terapeutického výzkumu;

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací, včetně nepatentového segmentu, a 
vyzývá k vytvoření skutečné evropské sítě, 
vzhledem k tomu, že náklady na přemístění 
výroby nesmí být na úkor terapeutického 
výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 
evropské sítě, vzhledem k tomu, že 
náklady na přemístění výroby nesmí být na 
úkor terapeutického výzkumu;

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací, včetně nepatentového segmentu, a 
vyzývá k vytvoření skutečné evropské sítě, 
vzhledem k tomu, že náklady na přemístění 
výroby nesmí být na úkor terapeutického 
výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Tiemo Wölken



PE652.628v01-00 70/177 AM\1206741CS.docx

CS

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje význam výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 
evropské sítě, vzhledem k tomu, že 
náklady na přemístění výroby nesmí být na 
úkor terapeutického výzkumu;

11. zdůrazňuje význam vysoce 
kvalitního terapeutického výzkumu a 
inovací a vyzývá k vytvoření skutečné 
evropské sítě, vzhledem k tomu, že 
náklady na přemístění výroby nesmí být na 
úkor terapeutického výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, aby podnikla první 
kroky ke zvýšení transparentnosti nákladů 
na výzkum a vývoj léčivých přípravků;

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prověřovaly přímé zahraniční investice do 
zařízení na výrobu léčivých přípravků 
jakožto součásti evropské kritické 
zdravotnické infrastruktury.

Or. en
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Pozměňovací návrh 463
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že je důležité v době 
zdravotní krize, propuknutí nákazy a 
pandemie zajistit, aby mohly být léčivé 
přípravky a očkovací látky rychle 
dostupné pro široké obyvatelstvo, zejména 
pro ty, kdo je nejvíce potřebují; uznává, že 
pro dosažení tohoto cíle je důležité další 
posilování dialogu; vyzývá proto Komisi, 
aby dále posilovala dialog s příslušnými 
zúčastněnými stranami, mezinárodními 
aktéry za účelem posouzení nových 
způsobů léčby a očkovacích látek a s 
Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 
za účelem nalezení způsobu rychlého 
sladění vědeckých hodnocení mezi 
jednotlivými vnitrostátními agenturami, 
včetně spolupráce ve fázi před 
posouzením, než jsou dostupné kritické 
klinické údaje, sladění tvorby dat po 
schválení a flexibilních přístupů k 
posílení výroby léčivých přípravků a 
očkovacích látek;

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, aby v případě 
vynaložení prostředků EU na výzkum 
zajistila, že výsledky tohoto výzkumu 
nebudou chráněny právy duševního 
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vlastnictví a že pacientům bude zaručena 
cenová dostupnost takto vyvinutých 
výrobků; zdůrazňuje význam činností 
a institucí v oblasti veřejného výzkumu 
a vývoje a spolupráce na mezinárodní 
úrovni a zároveň vyjadřuje znepokojení 
nad dominantní úlohou nadnárodních 
společností ve farmaceutickém odvětví; 
naléhavě vyzývá všechny farmaceutické 
společnosti, aby sdílely své údaje 
a znalosti v rámci kolektivního úsilí 
ohledně identifikace, testování, vývoje 
a výroby očkovací látky a léčebných 
přípravků s cílem potlačit onemocnění 
COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 465
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
zdravotničtí pracovníci a široká veřejnost 
měli přístup k bezpečným, účinným a 
kvalitním léčivým přípravkům a 
zdravotnickým výrobkům, a to 
prostřednictvím sledování a regulace 
stálého zachovávání správné klinické 
praxe, pokud jde o povolování klinických 
hodnocení a jejich provádění, v souladu s 
nejpřísnějšími normami ochrany zdraví;

Or. pt

Pozměňovací návrh 466
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zastává názor, že zejména během 
celosvětových mimořádných událostí v 
oblasti zdraví by neměl být vědecký 
výzkum financovaný z veřejných 
prostředků omezován patentovou 
ochranou, neboť ta by mohla 
představovat příliš velkou a nepřiměřenou 
překážku pro rychlejší dosahování 
výsledků a mohla by být v rozporu s 
účelem veřejné finanční podpory, zejména 
s ohledem na naléhavé potřeby občanů 
EU po léčivých přípravcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Clare Daly, Mick Wallace

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá k reformě dohody TRIPS 
tak, aby chudé země měly spravedlivý a 
cenově dostupný přístup k technologiím a 
léčivým přípravkům, které potřebují; 
požaduje, aby byly léčivé přípravky, na 
nichž je závislé veřejné zdraví, vyňaty z 
patentového systému s cílem zajistit, že 
chudé země budou mít zákonné právo 
vyrábět a dovážet generické verze léčivých 
přípravků nezbytných pro záchranu 
života;

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. bere na vědomí dopad vystoupení 
Spojeného království z EU na dodávky 
léčivých přípravků, zejména pro Irsko, a 
požaduje, aby byla přijata cílená opatření 
k zajištění stálého a rychlého přístupu 
pacientů k bezpečným léčivým 
přípravkům a zdravotnickým 
prostředkům, včetně zabezpečené 
a nepřerušené dodávky radioizotopů;

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zvážily zavedení celounijního (seznamu) 
složení schválených léčivých přípravků, 
který by uváděl údaje o tom, které výrobky 
jsou zaměnitelné, a klíčové informace o 
složení, popisu, dávkování a době 
podávání léčivých přípravků;

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Linea Søgaard-Lidell

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá k posílení evropského trhu s 
léčivými přípravky s cílem urychlit přístup 
pacientů k lékům, zvýšit dostupnost 
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zdravotní péče, maximalizovat úspory 
vnitrostátních rozpočtů na zdravotní péči 
a zabránit administrativní zátěži 
farmaceutických společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 471
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, Karin Karlsbro

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá k posílení evropského trhu s 
léčivými přípravky s cílem urychlit přístup 
pacientů k lékům, zvýšit dostupnost 
zdravotní péče, maximalizovat úspory 
vnitrostátních rozpočtů na zdravotní péči 
a zabránit administrativní zátěži pro 
generické a biologicky podobné léčivé 
přípravky;

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Cindy Franssen

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje odpovědnost 
farmaceutického průmyslu za nedostatek 
léčivých přípravků s cílem zajistit stálost 
dodávek; naléhavě vyzývá odvětví 
farmaceutického průmyslu, aby 
vypracovalo záložní plán pro případ 
nedostatku léků;
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Or. en

Pozměňovací návrh 473
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že je důležité 
podporovat nezávislý a oponovaný 
vědecký výzkum v oblasti lékařského 
využití konopí, a to i prostřednictvím 
studie účinků normalizovaných a 
lékárnických přípravků;

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
do budoucí dohody o vztazích se 
Spojeným královstvím byla zahrnuta 
odpovídající ustanovení pro přeshraniční 
dodavatelské řetězce léčivých přípravků 
mezi EU a Spojeným královstvím, jakož i 
zajištění toho, aby byly zavedeny 
pohotovostní plány pro případ, že nebude 
dosaženo žádné dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 475
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, 
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Ondřej Knotek, Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. poukazuje na to, že generické a 
biologicky podobné léčivé přípravky 
mohou posílit hospodářskou soutěž, snížit 
ceny a přinést úspory systémům zdravotní 
péče, čímž pacientům zajistí lepší přístup k 
lékům;

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. vyzývá Komisi, aby zvýšila své 
zapojení do podpory ochrany kritické 
zdravotnické infrastruktury v členských 
státech a aby začala uplatňovat Evropský 
program na ochranu kritické 
infrastruktury (EPCIP) v odvětví 
zdravotnické infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. zdůrazňuje, že je důležité 
podporovat klinická hodnocení léčivých 
přípravků používaných mimo rozsah 
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rozhodnutí o registraci s cílem zajistit 
jejich bezpečné a optimální použití;

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. požaduje, aby bylo prováděno 
celoevropské sledování veřejných 
finančních zdrojů používaných pro 
výzkum a vývoj každého léčivého 
přípravku, stejně jako jejich konečné čisté 
ceny;

Or. en

Pozměňovací návrh 479
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

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. vyjadřuje politování nad soudními 
spory, jejichž cílem je oddálit vstup 
generických léčivých přípravků na trh; 
vyzývá Komisi, aby zajistila dodržování 
ukončení výlučných obchodních práv 
inovátora;

Or. en
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Pozměňovací návrh 480
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. požaduje, aby byla přijata 
legislativní opatření EU s cílem zajistit, že 
investování zisků zpět do výzkumu a 
vývoje, cenová dostupnost a přístupnost 
budou představovat standardní požadavky 
smluv týkajících se veřejného financování 
výzkumu a vývoje léčivých přípravků mezi 
veřejnými institucemi a farmaceutickými 
společnostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, Fabienne 
Keller, Christophe Grudler, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Nicolae Ştefănuță, 
Chrysoula Zacharopoulou, Ondřej Knotek, Karin Karlsbro

Návrh usnesení
Bod 11 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11d. zdůrazňuje, že by měla být 
analyzována přidaná hodnota 
a hospodářský dopad biologicky 
podobných léčivých přípravků 
na udržitelnost systémů zdravotní péče, 
neměl by být odkládán jejich vstup na trh 
a v případě potřeby by měla být 
přezkoumána opatření na podporu jejich 
uvádění na trh;

Or. en
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Pozměňovací návrh 482
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11d. požaduje, aby byly dodatečné 
finanční prostředky v rámci programu 
Horizont 2020 konkrétně určeny na 
klinická hodnocení a nové léčivé 
přípravky, které mají jasnou společenskou 
hodnotu a u nichž jsou výsledky výzkumu 
sdíleny veřejně;

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11e. vyzývá k revizi nařízení EU (ES) č. 
141/2000 o léčivých přípravcích pro 
vzácná onemocnění s cílem změnit 
„důkazní břemeno“ v rámci doložky o 
desetiletém výhradním právu na trhu tak, 
aby skutečnost, že přípravek není 
dostatečně výnosný na pokrytí nákladů na 
výzkum a vývoj, prokazoval držitel 
rozhodnutí o registraci;

Or. en

Pozměňovací návrh 484
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, Jan Huitema
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Návrh usnesení
Bod 11 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11e. vyzývá členské státy, aby přijaly 
společný postoj a zahájily jednání o 
návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o hodnocení zdravotnických 
technologií a o změně směrnice 
2011/24/EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 485
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

Návrh usnesení
Bod 11 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11f. vyzývá Komisi, aby předložila 
revizi směrnice 89/105/EHS o 
průhlednosti opatření upravujících tvorbu 
cen u léčivých přípravků, s cílem zajistit 
účinné kontroly a úplnou transparentnost 
postupů používaných ke stanovování cen 
a úhrad léčivých přípravků v členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Důslednější opatření na evropské úrovni s Důslednější opatření na evropské úrovni s 
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cílem lépe koordinovat a doplňovat 
zdravotní politiky členských států

cílem lépe spolupracovat a doplňovat 
zdravotní politiky členských států

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a 
řešení narušení dodávek;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a 
řešení narušení dodávek;

12. doporučuje zajištění větší 
transparentnosti výrobního a 
dodavatelského řetězce léčivých přípravků 
a vytvoření evropské jednotky pro prevenci 
a řešení nedostatku;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 489
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a řešení 
narušení dodávek;

12. doporučuje, aby Komise a agentura 
EMA spolupracovaly s členskými státy a 
farmaceutickým průmyslem s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce; doporučuje, aby 
Komise vytvořila evropskou jednotku pro 
řízení narušení dodávek, jejímž úkolem 
bude vypracování evropské strategie pro 
předcházení a řešení narušení dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Annika Bruna, 
Catherine Griset

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a 
řešení narušení dodávek;

12. doporučuje zavedení evropské 
databáze s cílem dosáhnout větší 
transparentnosti dodavatelského řetězce, 
jakož i systému rychlého varování o 
stávajících i očekávaných nedostatcích 
léčivých přípravků, aby se zajistilo lepší 
řešení narušení dodávek;

Or. it

Pozměňovací návrh 491
Rob Rooken

Návrh usnesení
Bod 12



PE652.628v01-00 84/177 AM\1206741CS.docx

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a 
řešení narušení dodávek;

12. doporučuje větší transparentnost 
distribučního řetězce s cílem předcházet 
narušení dodávek a řešit je;

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a řešení 
narušení dodávek;

12. doporučuje vytvoření evropské 
jednotky pro řízení narušení dodávek, 
jejímž úkolem bude vypracování evropské 
strategie pro předcházení a řešení narušení 
dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 

12. doporučuje zavedení větší 
koordinace a postupů sdílení informací s 
cílem dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce; konstatuje, že je 
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evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a řešení 
narušení dodávek;

důležité vypracovat evropskou strategii 
pro předcházení a řešení narušení dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a řešení 
narušení dodávek;

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení pod 
vedením Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (EMA) s cílem dosáhnout větší 
transparentnosti výrobních a distribučních 
řetězců léčivých přípravků a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a řešení 
narušení dodávek; 

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a řešení 
narušení dodávek;

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení informací 
s cílem dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vymezení a 
vypracování evropské strategie pro 
předcházení, řízení a řešení narušení 
dodávek;
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Or. en

Pozměňovací návrh 496
Adam Jarubas

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a řešení 
narušení dodávek;

12. doporučuje posílení koordinace EU 
s cílem dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a řešení 
narušení dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 497
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a řešení 
narušení dodávek;

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude podpora 
strategií členských států pro předcházení a 
řešení narušení dodávek;

Or. pt

Pozměňovací návrh 498
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a řešení 
narušení dodávek;

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení pod 
vedením Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (EMA) s cílem dosáhnout větší 
transparentnosti při stanovování cen 
léčivých přípravků a v rámci 
dodavatelského řetězce; doporučuje 
rovněž vytvoření evropské jednotky pro 
řízení narušení dodávek, jejímž úkolem 
bude vypracování evropské strategie pro 
předcházení a řešení narušení dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 499
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a řešení 
narušení dodávek;

12. vyzývá členské státy, aby v úzké 
spolupráci s Komisí a dalšími dotčenými 
zúčastněnými stranami zkoumaly 
alternativní přístupy k zajištění 
odpovídajících zásob, například účinným 
prosazováním stávajících regulačních 
požadavků na všechny subjekty 
dodavatelského řetězce na vnitrostátní 
úrovni, jakož i opatření ke zvýšení 
transparentnosti v rámci dodavatelského 
řetězce; doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení pod 
vedením Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (EMA) s cílem dosáhnout větší 
transparentnosti dodavatelského řetězce a 
vytvoření evropské jednotky pro řízení 
narušení dodávek, jejímž úkolem bude 
vypracování evropské strategie pro 
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předcházení a řešení narušení dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a řešení 
narušení dodávek;

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a řešení 
narušení dodávek; zdůrazňuje, že je třeba 
zajistit plnou transparentnost ohledně 
příčin nedostatků, včetně stažení léčivého 
přípravku z trhu z ekonomických důvodů:

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a řešení 
narušení dodávek;

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti a 
intenzivnější interakce mezi příslušnými 
orgány a farmaceutickým průmyslem 
ohledně možného narušení nebo 
přerušení dodávek v rámci dodavatelského 
řetězce a vytvoření evropské jednotky pro 
řízení narušení dodávek, jejímž úkolem 
bude vypracování evropské strategie pro 
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předcházení a řešení narušení dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a řešení 
narušení dodávek;

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení pod 
vedením Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (EMA) s cílem dosáhnout větší 
transparentnosti dodavatelského řetězce a 
vytvoření evropské jednotky pro řízení 
narušení dodávek, jejímž úkolem bude 
vypracování evropské strategie pro 
předcházení a řešení narušení dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Bartosz Arłukowicz

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a řešení 
narušení dodávek;

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení pod 
záštitou Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (EMA) s cílem dosáhnout větší 
transparentnosti dodavatelského řetězce a 
vytvoření evropské jednotky pro řízení 
narušení dodávek, jejímž úkolem bude 
vypracování evropské strategie pro 
předcházení a řešení narušení dodávek;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 504
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a řešení 
narušení dodávek;

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení 
koordinovaného Evropskou agenturou 
pro léčivé přípravky s cílem dosáhnout 
větší transparentnosti dodavatelského 
řetězce a vytvoření evropské jednotky pro 
řízení narušení dodávek, jejímž úkolem 
bude vypracování evropské strategie pro 
předcházení a řešení narušení dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 505
Joëlle Mélin

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a řešení 
narušení dodávek;

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení 
koordinovaného Evropským střediskem 
pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a 
Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 
(EMA) s cílem dosáhnout větší 
transparentnosti dodavatelského řetězce a 
vytvoření evropské jednotky pro řízení 
narušení dodávek, jejímž úkolem bude 
vypracování evropské strategie pro 
předcházení a řešení narušení dodávek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 506
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a řešení 
narušení dodávek;

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení v rámci 
agentury EMA s cílem dosáhnout větší 
transparentnosti dodavatelského řetězce a 
vytvoření evropské jednotky pro řízení 
narušení dodávek, jejímž úkolem bude 
vypracování evropské strategie pro 
předcházení a řešení narušení dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Andreas Glück

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a řešení 
narušení dodávek;

12. (Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Ondřej Knotek, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 

12. (Netýká se českého znění.)
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dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a řešení 
narušení dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Sara Cerdas

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a řešení 
narušení dodávek;

12. (Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje zavedení 
centralizovaného systému řízení s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
dodavatelského řetězce a vytvoření 
evropské jednotky pro řízení narušení 
dodávek, jejímž úkolem bude vypracování 
evropské strategie pro předcházení a řešení 
narušení dodávek;

12. doporučuje zavedení sdíleného 
systému řízení s cílem dosáhnout větší 
transparentnosti dodavatelského řetězce a 
vytvoření evropské jednotky pro řízení 
narušení dodávek, jejímž úkolem bude 
vypracování evropské strategie pro 
předcházení a řešení narušení dodávek;
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Or. en

Pozměňovací návrh 511
Jan Huitema, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. připomíná, že agentura EMA a 
vnitrostátní agentury pro léčivé přípravky 
se dohodly na následující definici 
nedostatku: „nedostatek humánního nebo 
veterinárního léčivého přípravku nastane, 
pokud nabídka na vnitrostátní úrovni 
nepokrývá poptávku“; vyzývá Komisi, 
agenturu EMA a vnitrostátní agentury 
pro léčivé přípravky, členské státy a 
subjekty farmaceutického dodavatelského 
řetězce, aby navrhly společnou definici 
nedostatku, která umožní lépe zohlednit 
potřeby pacientů a současně předejde 
odlišným definicím a přístupům v 
jednotlivých členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. žádá Komisi a členské státy, aby 
uvažovaly o vytvoření harmonizovaných 
plánů řešení nedostatku, které by 
výrobcům ukládaly povinnost 
identifikovat léčivé přípravky, které mají 
velký léčebný význam a které vyžadují 
zavedení preventivních a nápravných 
opatření, aby se předešlo nebo zmírnilo 
jakékoli narušení dodávek;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 513
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že je třeba zachovat 
otevřené hranice prostřednictvím tzv. 
zelených pruhů, čímž se usnadní přechod 
hranic farmaceutickým nebo 
zdravotnickým společnostem, které 
distribuují a dodávají léčivé přípravky 
nebo osobní ochranné prostředky, aby se 
zabránilo možnému nedostatku léčivých 
přípravků;

Or. en

Pozměňovací návrh 514
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, Frédérique Ries, 
Dominique Riquet, Jan Huitema

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vítá nedávné vytvoření zelených 
pruhů, které byly zřízeny s cílem usnadnit 
přepravu veškerého zboží, a tak umožnit 
plynulý provoz přepravy nejen léčivých 
přípravků, ale také surovin, meziproduktů 
a souvisejících materiálů, včetně obalů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 515
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. doporučuje, aby byl vytvořen stálý 
systém pro sledování nedostatku léčivých 
přípravků v EU, který by byl koordinován 
agenturou EMA a byl vybaven 
dodatečnými zdroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 516
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly povinné plány prevence 
nedostatku léčivých přípravků pro 
farmaceutické společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 517
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, Frédérique Ries, Karin Karlsbro

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. požaduje, aby byl vytvořen 
evropský seznam „léčivých přípravků, 
které mají zásadní význam pro 
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zdravotnictví“ po vzoru „seznamu 
nepostradatelných léčivých přípravků 
WHO“; navrhuje, aby k identifikaci 
vysoce rizikových výrobků byly použity 
ukazatele rizika nedostatku (v oblasti 
výroby a kvality) agentury EMA;

Or. en

Pozměňovací návrh 518
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

Návrh usnesení
 Bod 12 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. požaduje, aby byl zaveden zvláštní 
statut pro určité vyspělé léčivé přípravky, 
který by byl spojen s pobídkami pro 
výrobce za účelem zachování jejich 
výrobků na evropském trhu a s cílem 
zajistit diverzifikaci evropské výroby;

Or. en

Pozměňovací návrh 519
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, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek, 
Jan Huitema

Návrh usnesení
Bod 12 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12d. vybízí k vypracování plánů 
prevence nedostatku léčivých přípravků a 
jejich řízení ve všech členských státech; je 
přesvědčen, že tyto plány by mohly být 
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výsledkem analýzy rizik výroby a 
distribuce a mohly by zahrnovat opatření 
týkající se tvorby zásob, diverzifikace 
zdrojů dodávek surovin a vytvoření 
dalších výrobních míst s cílem zajistit 
odolnost na úrovni výroby;

Or. en

Pozměňovací návrh 520
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

Návrh usnesení
Bod 12 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12e. zdůrazňuje, že některé členské 
státy již zavedly systémy varování, které 
usnadňují předjímání nedostatků a jejich 
předcházení; vyzývá k zavedení systémů 
varování, který umožní předjímat 
nedostatek léčivých přípravků na 
vnitrostátní a evropské úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 521
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí s 
jednotnými cenami, aby bylo možné 
bojovat proti jejich nedostatku a zajistit 

vypouští se
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pacientům přístup k léčbě;

Or. en

Pozměňovací návrh 522
Pernille Weiss

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí s 
jednotnými cenami, aby bylo možné 
bojovat proti jejich nedostatku a zajistit 
pacientům přístup k léčbě;

13. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 523
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí s 
jednotnými cenami, aby bylo možné 
bojovat proti jejich nedostatku a zajistit 
pacientům přístup k léčbě;

13. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
finanční program umožňující vybudování 
zásoby léčivých přípravků strategického 
významu pro zdravotní péči, aby bylo 
možné zajistit pacientům přístup k léčbě; 
vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost 
jednotné ceny těchto základních léčivých 
přípravků s cílem vyřešit jejich 
nedostatek;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 524
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí s 
jednotnými cenami, aby bylo možné 
bojovat proti jejich nedostatku a zajistit 
pacientům přístup k léčbě;

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, které 
zohlední zejména léčbu rakoviny a infekcí 
a potřebu bojovat proti nedostatkům v této 
oblasti a zajistit pacientům přístup k léčbě;

Or. en

Pozměňovací návrh 525
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí s 
jednotnými cenami, aby bylo možné 
bojovat proti jejich nedostatku a zajistit 
pacientům přístup k léčbě;

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí, 
které posílí jejich strategické dodavatelské 
řetězce, a nebude vytvářet další 
koncentraci, aby bylo možné bojovat proti 
jejich nedostatku a zajistit pacientům 
přístup k léčbě;

Or. en

Pozměňovací návrh 526
Adam Jarubas

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí s 
jednotnými cenami, aby bylo možné 
bojovat proti jejich nedostatku a zajistit 
pacientům přístup k léčbě;

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí, 
které posílí jejich strategické dodavatelské 
řetězce, a nebude vytvářet další 
koncentraci, aby bylo možné bojovat proti 
jejich nedostatku a zajistit pacientům 
přístup k léčbě;

Or. en

Pozměňovací návrh 527
Joanna Kopcińska

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí s 
jednotnými cenami, aby bylo možné 
bojovat proti jejich nedostatku a zajistit 
pacientům přístup k léčbě;

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí, aby 
bylo možné bojovat proti jejich nedostatku 
a zajistit pacientům přístup k léčbě; 
zdůrazňuje, že jakýkoli pokus o 
harmonizaci cen musí být ve všech 
členských státech upraven podle parity 
kupní síly;

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
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strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí s 
jednotnými cenami, aby bylo možné 
bojovat proti jejich nedostatku a zajistit 
pacientům přístup k léčbě;

strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí, aby 
bylo možné bojovat proti jejich nedostatku 
a zajistit pacientům přístup k léčbě, a 
zároveň zajistit, aby nedocházelo k 
dalšímu upevňování dodavatelského 
řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 529
Peter Liese, Inese Vaidere, Ljudmila Novak, Maria Spyraki, Christophe Hansen, 
Sunčana Glavak, Stanislav Polčák, Christian Doleschal, Mairead McGuinness, Lídia 
Pereira, Dolors Montserrat, Hildegard Bentele, Liudas Mažylis

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí s 
jednotnými cenami, aby bylo možné 
bojovat proti jejich nedostatku a zajistit 
pacientům přístup k léčbě;

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků, aby bylo možné bojovat proti 
jejich nedostatku a zajistit pacientům 
přístup k léčbě; vyzývá Komisi, aby rovněž 
posoudila, zda harmonizovaná cena 
těchto léčivých přípravků může vyřešit 
problém nedostatku léčivých přípravků 
nezbytných pro záchranu života;

Or. en

Pozměňovací návrh 530
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Danilo Oscar 
Lancini, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
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součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí s 
jednotnými cenami, aby bylo možné 
bojovat proti jejich nedostatku a zajistit 
pacientům přístup k léčbě;

součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí s 
cenami odpovídajícími kupní síle každého 
členského státu, aby bylo možné bojovat 
proti jejich nedostatku a zajistit pacientům 
přístup k léčbě;

Or. it

Pozměňovací návrh 531
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí s 
jednotnými cenami, aby bylo možné 
bojovat proti jejich nedostatku a zajistit 
pacientům přístup k léčbě;

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí, aby 
bylo možné bojovat proti jejich nedostatku 
a zajistit pacientům přístup k léčbě;

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Edina Tóth

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí s 
jednotnými cenami, aby bylo možné 
bojovat proti jejich nedostatku a zajistit 
pacientům přístup k léčbě;

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí, aby 
bylo možné bojovat proti jejich nedostatku 
a zajistit pacientům přístup k léčbě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 533
César Luena

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí s 
jednotnými cenami, aby bylo možné 
bojovat proti jejich nedostatku a zajistit 
pacientům přístup k léčbě;

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí, aby 
bylo možné bojovat proti jejich nedostatku 
a zajistit pacientům přístup k léčbě;

Or. es

Pozměňovací návrh 534
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí s 
jednotnými cenami, aby bylo možné 
bojovat proti jejich nedostatku a zajistit 
pacientům přístup k léčbě;

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny, infekcí, 
vzácných onemocnění a dalších oblastí 
zvláště postižených nedostatkem s 
jednotnými cenami, aby bylo možné 
bojovat proti jejich nedostatku a zajistit 
pacientům přístup k léčbě;

Or. en

Pozměňovací návrh 535
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí s 
jednotnými cenami, aby bylo možné 
bojovat proti jejich nedostatku a zajistit 
pacientům přístup k léčbě;

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí s 
jednotnými cenami s přihlédnutím k 
rozdílům v klinickém přístupu v 
jednotlivých členských státech, aby bylo 
možné bojovat proti jejich nedostatku a 
zajistit pacientům přístup k léčbě;

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí s 
jednotnými cenami, aby bylo možné 
bojovat proti jejich nedostatku a zajistit 
pacientům přístup k léčbě;

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 
součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí s 
jednotnými cenami pro spotřebitele v celé 
Unii, aby bylo možné bojovat proti jejich 
nedostatku a zajistit pacientům rovný 
přístup k léčbě;

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategie EU v oblasti zdraví, jejichž 

13. (Netýká se českého znění.)
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součástí bude společný soubor léčivých 
přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí s 
jednotnými cenami, aby bylo možné 
bojovat proti jejich nedostatku a zajistit 
pacientům přístup k léčbě;

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
evropský harmonizovaný rámec pro 
transparentní cenové politiky v oblasti 
léčivých přípravků, který bude 
zohledňovat příspěvky veřejných 
prostředků na činnosti v oblasti výzkumu i 
dotování; dále vyzývá Komisi, aby navrhla 
evropský harmonizovaný rámec pro 
mechanismus vnitrostátních systémů 
tvorby cen a úhrad s cílem dosáhnout 
spravedlivé a udržitelné tvorby cen a 
zadávání veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby dále rozšířila 
společné zadávací řízení v zastoupení 
členských států v oblasti léčivých 
přípravků a zdravotnického materiálu; 
zejména, aby zavedla společné zadávání 
veřejných zakázek na léčivé přípravky pro 
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léčbu vzácných onemocnění s cílem 
zajistit dostupnost těchto léčivých 
přípravků ve všech členských státech za 
stejnou cenu;

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropský systém, který zajistí sledování 
potřeby léčivých přípravků na prevenci 
rakoviny a infekcí, spolu se systémem 
včasného varování v případě selhání na 
evropské úrovni;

Or. ro

Pozměňovací návrh 541
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

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou pohotovostní rezervu léčiv 
strategického významu pro zdravotnictví v 
případě závažných problémů s jejich 
výrobou, aby bylo možné čelit tomuto 
nedostatku i mimo krizové situace po 
vzoru mechanismu rescEU;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 542
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou pohotovostní rezervu léčiv 
strategického významu pro zdravotnictví v 
případě závažných problémů s jejich 
výrobou, aby bylo možné čelit tomuto 
nedostatku i mimo krizové situace po 
vzoru mechanismu rescEU;

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou pohotovostní rezervu léčiv po 
vzoru mechanismu rescEU, aby bylo 
možné čelit jejich nedostatku i mimo 
krizové situace, a aby uložila držitelům 
rozhodnutí o registraci povinnost zajistit 
zásoby léčivých přípravků v podobě 
konečných výrobků, zejména v případě 
léčivých přípravků, které nelze nahradit 
nebo jen v omezené míře, a u nichž by 
přerušení dodávek vedlo k potenciálnímu 
riziku pro veřejné zdraví; vyzývá Komisi, 
aby zajistila transparentnost, pokud jde o 
fungování tohoto mechanismu a kritéria 
pro rozdělování zásob; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby vypracovala pokyny a systém 
monitorování s cílem zajistit, aby 
vnitrostátní iniciativy v oblasti tvorby 
rezerv byly přiměřené potřebám; v tomto 
ohledu vítá návrh Komise týkající se 
programu EU4Health;

Or. en

Pozměňovací návrh 543
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou pohotovostní rezervu léčiv 
strategického významu pro zdravotnictví v 
případě závažných problémů s jejich 
výrobou, aby bylo možné čelit tomuto 
nedostatku i mimo krizové situace po 

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou pohotovostní rezervu léčiv 
strategického významu pro zdravotnictví v 
případě závažných problémů s jejich 
výrobou po vzoru mechanismu rescEU; 
zdůrazňuje, že takový mechanismus by 
měl být přiměřený a vhodný, a proto by na 
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vzoru mechanismu rescEU; jeho vytvoření měl být poskytnut dostatek 
času (např. dodací lhůta u některých 
očkovacích látek může být i více než 36 
měsíců), před jeho zřízením by měly být 
provedeny důkladné konzultace se 
zúčastněnými stranami v rámci 
dodavatelského řetězce a veškeré léčivé 
přípravky zakoupené prostřednictvím 
mechanismů EU by měly být pečlivě 
spravovány s ohledem na skladovatelnost 
tak, aby se zamezilo plýtvání;

Or. en

Pozměňovací návrh 544
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Joëlle Mélin, 
Annika Bruna, Catherine Griset

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou pohotovostní rezervu léčiv 
strategického významu pro zdravotnictví v 
případě závažných problémů s jejich 
výrobou, aby bylo možné čelit tomuto 
nedostatku i mimo krizové situace po 
vzoru mechanismu rescEU;

14. vyzývá Komisi, aby v rámci 
mechanismu RescUE vytvořila evropskou 
pohotovostní rezervu léčiv většího 
léčebného významu a se zvýšeným rizikem 
nedostatku, která by v případě závažných 
problémů s jejich výrobou představovala 
pohotovostní zásobu pro členské státy;

Or. it

Pozměňovací návrh 545
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou pohotovostní rezervu léčiv 
strategického významu pro zdravotnictví v 
případě závažných problémů s jejich 

14. vyzývá Komisi, aby podpořila 
vytvoření pohotovostních rezerv členských 
států pro léčivé přípravky strategického 
významu pro zdravotnictví v případě 
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výrobou, aby bylo možné čelit tomuto 
nedostatku i mimo krizové situace po 
vzoru mechanismu rescEU;

závažných problémů s jejich výrobou, aby 
bylo možné čelit tomuto nedostatku i mimo 
krizové situace po vzoru mechanismu 
rescEU;

Or. pt

Pozměňovací návrh 546
Joanna Kopcińska

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou pohotovostní rezervu léčiv 
strategického významu pro zdravotnictví v 
případě závažných problémů s jejich 
výrobou, aby bylo možné čelit tomuto 
nedostatku i mimo krizové situace po 
vzoru mechanismu rescEU;

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou pohotovostní rezervu léčiv 
strategického významu pro zdravotnictví v 
případě závažných problémů s jejich 
výrobou, aby bylo možné čelit tomuto 
nedostatku i mimo krizové situace, který by 
tvořily rezervy strategických léčivých 
přípravků členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 547
Manuel Pizarro

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou pohotovostní rezervu léčiv 
strategického významu pro zdravotnictví v 
případě závažných problémů s jejich 
výrobou, aby bylo možné čelit tomuto 
nedostatku i mimo krizové situace po 
vzoru mechanismu rescEU;

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou pohotovostní rezervu léčiv 
strategického významu pro zdravotnictví, 
jako jsou ty, které jsou uvedeny na 
seznamu nepostradatelných léčivých 
přípravků Světové zdravotnické 
organizace pro dospělé i pro dětskou 
populaci v případě závažných problémů s 
jejich výrobou, aby bylo možné čelit 
tomuto nedostatku i mimo krizové situace 
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po vzoru mechanismu rescEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou pohotovostní rezervu léčiv 
strategického významu pro zdravotnictví v 
případě závažných problémů s jejich 
výrobou, aby bylo možné čelit tomuto 
nedostatku i mimo krizové situace po 
vzoru mechanismu rescEU;

14. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnost vytvoření evropské pohotovostní 
rezervy léčiv strategického významu pro 
zdravotnictví v případě závažných 
problémů s jejich výrobou, aby bylo možné 
čelit tomuto nedostatku i mimo krizové 
situace po vzoru mechanismu rescEUí; 
zdůrazňuje, že je třeba v tomto procesu 
zajistit odpovídající konzultace s pacienty 
a skupinami spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 549
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

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou pohotovostní rezervu léčiv 
strategického významu pro zdravotnictví v 
případě závažných problémů s jejich 
výrobou, aby bylo možné čelit tomuto 
nedostatku i mimo krizové situace po 
vzoru mechanismu rescEU;

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou pohotovostní rezervu léčiv 
strategického významu pro zdravotnictví v 
případě závažných problémů s jejich 
výrobou, aby bylo možné čelit tomuto 
nedostatku i mimo krizové situace po 
vzoru mechanismu rescEU; trvá na tom, 
aby využívání této rezervy bylo 
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transparentní, odpovědné a spravedlivé 
pro všechny členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou pohotovostní rezervu léčiv 
strategického významu pro zdravotnictví v 
případě závažných problémů s jejich 
výrobou, aby bylo možné čelit tomuto 
nedostatku i mimo krizové situace po 
vzoru mechanismu rescEU;

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou pohotovostní rezervu léčiv 
strategického významu pro zdravotnictví, 
která zohledňuje rozdíly v klinickém 
přístupu v jednotlivých členských státech, 
v případě závažných problémů s jejich 
výrobou, aby bylo možné čelit tomuto 
nedostatku i mimo krizové situace po 
vzoru mechanismu rescEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 551
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou pohotovostní rezervu léčiv 
strategického významu pro zdravotnictví v 
případě závažných problémů s jejich 
výrobou, aby bylo možné čelit tomuto 
nedostatku i mimo krizové situace po 
vzoru mechanismu rescEU;

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou pohotovostní rezervu léčiv 
strategického významu pro zdravotnictví v 
případě závažných problémů s jejich 
výrobou, aby bylo možné čelit tomuto 
nedostatku i mimo krizové situace po 
vzoru mechanismu rescEU; uznává, že tato 
rezerva musí být přiměřená svému cíli;

Or. en
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Pozměňovací návrh 552
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou pohotovostní rezervu léčiv 
strategického významu pro zdravotnictví v 
případě závažných problémů s jejich 
výrobou, aby bylo možné čelit tomuto 
nedostatku i mimo krizové situace po 
vzoru mechanismu rescEU;

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou pohotovostní rezervu léčiv 
strategického významu pro zdravotnictví v 
případě závažných problémů s jejich 
výrobou, aby bylo možné čelit tomuto 
nedostatku neopodstatněnému zvyšování 
cen v těchto případech i mimo krizové 
situace po vzoru mechanismu rescEU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 553
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou pohotovostní rezervu léčiv 
strategického významu pro zdravotnictví v 
případě závažných problémů s jejich 
výrobou, aby bylo možné čelit tomuto 
nedostatku i mimo krizové situace po 
vzoru mechanismu rescEU;

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou pohotovostní rezervu léčiv 
strategického významu pro zdravotnictví v 
případě závažných problémů s jejich 
výrobou, aby bylo možné čelit tomuto 
nedostatku i mimo krizové situace po 
vzoru mechanismu rescEU, a učinit z ní 
pohotovostní evropskou lékárnu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 554
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá členské státy, aby v úzké 
spolupráci s Komisí a dalšími dotčenými 
zúčastněnými stranami souběžně 
zkoumaly alternativní přístupy k zajištění 
odpovídajících zásob, například účinným 
prosazováním stávajících regulačních 
požadavků na všechny subjekty 
dodavatelského řetězce na vnitrostátní 
úrovni, jakož i opatření ke zvýšení 
transparentnosti v rámci dodavatelského 
řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 555
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi, aby zajistila 
transparentnost, pokud jde o fungování 
mechanismu rescEU a kritéria pro 
rozdělování zásob; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby vypracovala pokyny a systém 
monitorování s cílem zajistit, aby 
vnitrostátní iniciativy v oblasti tvorby 
rezerv byly přiměřené potřebám a 
nevytvářely nezamýšlené důsledky v 
jiných členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 556
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi, aby posílila 
harmonizovanou definici nedostatku 
léčivých přípravků, kterou v roce 2019 
navrhla společná pracovní skupina EMA 
a HMA;

Or. en

Pozměňovací návrh 557
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici nedostatku 
léčivých přípravků v EU a společný 
minimální soubor požadavků na údaje pro 
podávání zpráv o nedostatcích a jejich 
katalogizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. připomíná, že agentura EMA a 
vnitrostátní agentury pro léčivé přípravky 
se dohodly na následující definici 
nedostatku: „nedostatek humánního nebo 
veterinárního léčivého přípravku nastane, 
pokud nabídka na vnitrostátní úrovni 
nepokrývá poptávku“; vyzývá agenturu 
EMA a vnitrostátní agentury pro léčivé 
přípravky, aby revidovaly svou definici 
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nedostatku tak, aby lépe zohledňovaly 
potřeby pacientů, a to takto: „nedostatek 
humánního léčivého přípravku nastane, 
pokud nabídka nepokrývá potřeby 
pacientů na vnitrostátní úrovni po dobu 
delší než dva týdny“;

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vyzývá Komisi, aby revidovala 
evropská pravidla pro údaje a výhradní 
právo na trhu a zavedla doložku o výjimce 
s cílem zajistit, že členské státy budou 
moci v době nedostatku využívat povinné 
licence na léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění a urychlit výrobu a dodávky 
generických léčivých přípravků 
nezbytných pro záchranu života;

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost 

vypouští se
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výrobního řetězce; žádá, aby byl jmenován 
evropský regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče;

Or. en

Pozměňovací návrh 561
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

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost 
výrobního řetězce; žádá, aby byl jmenován 
evropský regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
ve spolupráci se sdruženími 
zdravotnických pracovníků, pacientů a 
spotřebitelů a výrobci vypracovaly 
otevřený seznam léčivých přípravků, které 
mají zásadní význam pro zdravotnictví, u 
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alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče;

nichž hrozí značné riziko nedostatku, s 
využitím monitorovacích ukazatelů, jako 
je historie nedostatků, či ukazatelů, které 
odrážejí nestálost výrobního řetězce; žádá, 
aby byl jmenován evropský regulační 
orgán, který bude tuto strategickou rezervu 
rozdělovat mezi členské státy podle 
distribučního klíče;

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který bude společně s 
členskými státy určovat poptávku, 
přizpůsobovat dostupnou kapacitu a 
dodací lhůty a sjednávat příslušné závazky 
ve vztahu k farmaceutickému průmyslu a 
v případě rozdílů mezi poptávkou a 
kapacitou zajišťovat podporu nápravných 
opatření prostřednictvím příslušné 
regulační flexibility;

Or. en

Pozměňovací návrh 564
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; uznává, že konkrétní léčivé 
přípravky spadající do těchto kategorií se 
mohou v jednotlivých členských státech 
lišit;

Or. en

Pozměňovací návrh 565
Joanna Kopcińska

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá Komisi, aby společnou 
definici doplnila o pravidla rozdělování 
těchto strategických rezerv;

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Danilo Oscar 
Lancini, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků většího léčebného významu“ a 
„závažných problémů s výrobou“ a 
odkázaly přitom na jejich prospěšnost pro 
veřejné zdraví, absenci alternativních 
řešení a nestálost výrobního řetězce;

Or. it

Pozměňovací návrh 567
Rob Rooken

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Edina Tóth

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byly rezervy rozdělovány 
mezi členské státy podle distribučního 
klíče;

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byla agentura EMA 
pověřena úkolem vytvořit mechanismus 
spravedlivého rozdělování léčivých 
přípravků z této strategické rezervy mezi 
členské státy, které jsou postiženy 
narušením nebo nedostatkem dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Adam Jarubas

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
výbor pro zásobování léčivými přípravky, 
který bude tuto strategickou rezervu 
rozdělovat mezi členské státy podle 
distribučního klíče;

Or. en

Pozměňovací návrh 572
Mairead McGuinness
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který zajistí spravedlivé a 
transparentní rozdělování léčivých 
přípravků z této strategické rezervy mezi 
členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 573
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

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče; 
požaduje, aby evropský regulační orgán 
vypracovával plánované, nezávislé a 
transparentní přezkumy s cílem zajistit, 
aby byl stanovený distribuční klíč léčivých 
přípravků kvantifikovatelný a aby všechny 
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členské státy měly rovné podmínky a 
žádný z nich neměl výhody oproti 
ostatním;

Or. en

Pozměňovací návrh 574
Bartosz Arłukowicz

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče a 
který by v přísně vymezených situacích 
měl možnost nakupovat léčivé přípravky a 
rozdělovat je mezi členské státy;

Or. pl

Pozměňovací návrh 575
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
společně přijaly soudržnou a funkční 
definici „nedostatku léčivých přípravků“, 
„léčivých přípravků strategického významu 
pro zdravotnictví“ a „závažných problémů 
s výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
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alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče;

prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče;

Or. en

Pozměňovací návrh 576
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „nedostatku 
léčivých přípravků“, „léčivých přípravků 
strategického významu pro zdravotnictví“ 
a „závažných problémů s výrobou“, které 
budou současně zohledňovat potřeby 
pacientů a odkazovat na prospěšnost 
léčivých přípravků pro veřejné zdraví, 
absenci alternativních řešení a nestálost 
výrobního řetězce žádá, aby byl jmenován 
evropský regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče;

Or. en

Pozměňovací návrh 577
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „nedostatku 
léčivých přípravků“, která bude platná 
pro všechny zúčastněné strany, „léčivých 
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výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče;

přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče;

Or. en

Pozměňovací návrh 578
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společnou definici „nedostatku 
léčivých přípravků“, která bude platná 
pro všechny zúčastněné strany, „léčivých 
přípravků strategického významu pro 
zdravotnictví“ a „závažných problémů s 
výrobou“ a odkázaly přitom na jejich 
prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci 
alternativních řešení a nestálost výrobního 
řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský 
regulační orgán, který bude tuto 
strategickou rezervu rozdělovat mezi 
členské státy podle distribučního klíče;

Or. en

Pozměňovací návrh 579
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



PE652.628v01-00 126/177 AM\1206741CS.docx

CS

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. žádá, aby byly přijaty společné 
definice „narušení dodávek“ a „vyprodání 
zásob“ léčivých přípravků, stejně jako 
soubor kritérií pro posuzování rizik 
spojených s těmito situacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 580
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly následující společnou definici 
„léčivých přípravků, které mají zásadní 
význam pro zdravotní péči“: léčivé 
přípravky nebo třídy léčivých přípravků, 
při jejichž podávání by přerušení léčby 
mohlo ohrozit životně důležitou prognózu 
pacientů v krátkodobém nebo 
střednědobém horizontu nebo vede k 
podstatné změně výsledků pacientů, pokud 
jde o závažnost nebo potenciální vývoj 
onemocnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 581
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, Frédérique Ries

Návrh usnesení
 Bod 15 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. vyzývá k přijetí společné definice 
„léčivých přípravků, které mají zásadní 
význam pro zdravotní péči“ obsahující 
odkaz na jejich užitečnost pro veřejné 
zdraví, chybějící alternativy a nestabilitu 
výrobního řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 582
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

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob;

Or. en

Pozměňovací návrh 583
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
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strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů prostřednictvím společné 
evropské akce pro předcházení nedostatku 
léčivých přípravků a aby zajistily přípravu 
a zveřejnění evropských plánů řízení a 
předcházení nedostatku ze strany držitelů 
rozhodnutí o registraci léčivých 
přípravků, které mají zásadní význam pro 
zdravotnictví; domnívá se, že regulačním 
orgánem pověřeným koordinací výměn 
mezi členskými státy za účelem 
předcházení nedostatku základních 
léčivých přípravků by měla být jmenována 
Evropská agentura pro léčivé přípravky 
(EMA) s odpovídajícím rozsahem 
působnosti a více zaměstnanci;

Or. en

Pozměňovací návrh 584
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů s cílem předcházet nedostatkům; 
domnívá se, že regulačním orgánem 
pověřeným koordinací a sledováním 
nedostatku léčivých přípravků na úrovni 
EU během mimořádných situací i mimo 
ně s cílem předcházet tomuto nedostatku a 
řešit jej by mohla být jmenována Evropská 
agentura pro léčivé přípravky (EMA) s 
odpovídajícím silnějším mandátem a lepší 
infrastrukturou; opakuje, že agentura 
EMA by měla být plně financována z 
veřejných prostředků, což je jeden z 
předpokladů její nezávislosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 585
Adam Jarubas

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů s cílem předcházet nedostatku; 
domnívá se, že regulačním orgánem 
pověřeným předcházením nedostatku 
základních léčivých přípravků by mohl být 
jmenován evropský výbor pro zásobování 
léčivými přípravky složený z vnitrostátních 
orgánů (koordinační skupina pro 
vzájemné uznávání a decentralizované 
postupy - humánní léčivé přípravky) a 
Evropská agentura pro léčivé přípravky 
(EMA) s odpovídajícím rozsahem 
působnosti a více zaměstnanci; vyzývá 
výbor, aby zajistil úzký dialog s 
farmaceutickým dodavatelským řetězcem s 
cílem zabránit výpadkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 586
Joanna Kopcińska

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že Evropská agentura pro léčivé přípravky 
(EMA) by mohla mít větší zdroje a 
odpovědnosti s cílem pomoci členským 
státům, a to ve spolupráci s Evropským 
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přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

střediskem pro prevenci a kontrolu 
nemocí, lépe předcházet nedostatku 
základních léčivých přípravků nezbytných 
pro záchranu života a běžně používaných 
léčiv s ohledem na případné budoucí 
epidemie a pandemie;

Or. en

Pozměňovací návrh 587
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem by měla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA), která by tak 
koordinovala celoevropskou činnost 
zaměřenou na řešení nedostatku léčivých 
přípravků na úrovni EU s odpovídajícím 
posíleným mandátem;

Or. en

Pozměňovací návrh 588
Andreas Glück

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
koordinací výměn mezi členskými státy za 
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léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

účelem předcházení nedostatku základních 
léčivých přípravků by měla být jmenována 
Evropská agentura pro léčivé přípravky 
(EMA) s odpovídajícím rozsahem 
působnosti a více zaměstnanci;

Or. en

Pozměňovací návrh 589
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; uznává 
Evropskou agenturu pro léčivé přípravky 
(EMA) za subjekt, který má nejlepší 
předpoklady k tomu, aby převzal 
odpovědnost za evropskou reakci na 
nedostatek léčivých přípravků; domnívá 
se, že regulačním orgánem, který 
koordinuje a monitoruje nedostatek 
léčivých přípravků na úrovni EU během 
mimořádných situací i mimo ně a který je 
rovněž pověřen předcházením nedostatku 
základních léčivých přípravků by měla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
silnějším mandátem, rozsahem působnosti, 
lepší infrastrukturou a více zaměstnanci;

Or. en

Pozměňovací návrh 590
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Joëlle Mélin, 
Annika Bruna, Catherine Griset

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA), aniž by bylo nutné 
zvyšovat náklady na rozpočet Unie;

Or. it

Pozměňovací návrh 591
Rob Rooken

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA);

Or. en

Pozměňovací návrh 592
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

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily vytvoření společných evropských 
zdravotnických zásob; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby vytvořily společné 
inovativní a koordinované strategie a 
posílily výměnu osvědčených postupů v 
oblasti řízení zásob; zdůrazňuje, že 
zajištění spravedlivého a transparentního 
přístupu všech členských států k těmto 
zásobám prostřednictvím společné 
evropské koordinace je nezbytné pro 
řízení nestálosti a rizik, kterým je vystaven 
dodavatelský řetězec; domnívá se, že 
regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

Or. en

Pozměňovací návrh 593
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
podporou předcházení nedostatku 
základních léčivých přípravků prováděnou 
prostřednictvím koordinace napříč 
členskými státy by mohla být rovněž 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci; 
rovněž uznává, že konečné rozhodnutí o 
tom, co představuje „základní“, by muselo 
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být ponecháno na členských státech, a to s 
ohledem na zdravotnické prostředí 
každého členského státu;  

Or. en

Pozměňovací návrh 594
Bartosz Arłukowicz

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci; 
domnívá se, že je zapotřebí lepší a užší 
spolupráce mezi vnitrostátními 
agenturami a agenturou EMA v oblasti 
nedostatku léčivých přípravků;

Or. pl

Pozměňovací návrh 595
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
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léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci; 
vyzývá Komisi, aby změnila stávající 
právní předpisy s cílem posílit kapacity 
agentury; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 596
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob s cílem 
zabránit jak nedostatečnému vytváření 
zásob, tak také jejich hromadění; domnívá 
se, že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

Or. en

Pozměňovací návrh 597
Joëlle Mélin

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
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že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohlo být 
jmenováno Evropské středisko pro 
prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) nebo 
Evropská agentura pro léčivé přípravky 
(EMA) s odpovídajícím rozsahem 
působnosti a více zaměstnanci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 598
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; zdůrazňuje, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by měla být jmenována 
Evropská agentura pro léčivé přípravky 
(EMA) s odpovídajícím rozsahem 
působnosti a více zaměstnanci;

Or. en

Pozměňovací návrh 599
Edina Tóth

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v této oblasti s cílem předcházet 
nedostatku; domnívá se, že regulačním 
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předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

orgánem pověřeným předcházením 
nedostatku základních léčivých přípravků 
by mohla být jmenována Evropská 
agentura pro léčivé přípravky (EMA) s 
odpovídajícím rozsahem působnosti a více 
zaměstnanci;

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 
jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by měla být jmenována 
Evropská agentura pro léčivé přípravky 
(EMA) s odpovídajícím rozsahem 
působnosti a více zaměstnanci;

Or. en

Pozměňovací návrh 601
Joëlle Mélin

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že regulačním orgánem pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, 
že orgánem pro varování pověřeným 
předcházením nedostatku základních 
léčivých přípravků by mohla být 
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jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

jmenována Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 602
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o užší spolupráci a výměnu 
osvědčených postupů ve snaze zmírnit 
dopad nedostatku léků, například tím, že 
lékárníkům poskytnou větší volnost, aby 
mohli lépe řídit péči o pacienty, a zajistit 
tak kontinuitu léčby; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 603
Adam Jarubas

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. na základě osvědčených postupů 
Komise, agentury EMA a pokynů 
koordinační skupiny pro vzájemné 
uznávání a decentralizované postupy – 
humánní léčivé přípravky na podporu 
dostupnosti léčivých přípravků 
používaných během pandemie COVID-19 
vyzývá Komisi a příslušné orgány, aby 
optimalizovaly regulační systém a 
zjednodušily regulační postupy tak, aby 
zajistily snížení administrativní zátěže 
spojené se zachováním léčivých přípravků 
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na trhu, rychle reagovaly na potřeby 
pacientů a zajistily rychlé zásobování a 
přístup k vysoce kvalitní léčbě; 
zjednodušení lze dosáhnout změnou 
stávajícího nařízení (ES) č. 1234/2008 
(nařízení o posuzování změn registrací) a 
pokynů pro klasifikaci změn a co 
největším využíváním telematických 
nástrojů na celoevropské úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 604
Biljana Borzan

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. poukazuje na to, že EU nemá 
žádný podobný orgán, jakým je v USA 
Úřad pro pokročilý výzkum a vývoj v 
oblasti biomedicíny (BARDA), který je 
odpovědný za zadávání veřejných zakázek 
a přípravu opatření na boj proti 
biologickému terorismu, chemickým, 
jaderným a radiologickým hrozbám, jakož 
i pandemické chřipce a novým 
onemocněním; je přesvědčen, že by EU 
měla uvažovat o vytvoření orgánu 
srovnatelného s úřadem BARDA;

Or. en

Pozměňovací návrh 605
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby prověřila 
možnost a zřídila fond léčivých přípravků 



PE652.628v01-00 140/177 AM\1206741CS.docx

CS

pro vzácná onemocnění, který by byl 
financován členskými státy a který by v 
zastoupení členských států prováděl 
společný nákup léčivých přípravků pro 
vzácná onemocnění pro všechny členské 
státy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 606
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily inovativní a koordinované 
strategie a posílily výměnu osvědčených 
postupů v oblasti řízení zásob; uznává 
Evropskou agenturu pro léčivé přípravky 
(EMA) za subjekt, který má nejlepší 
předpoklady k tomu, aby převzal 
odpovědnost za evropskou reakci na 
nedostatek léčivých přípravků; domnívá 
se, že regulačním orgánem, který 
koordinuje a monitoruje nedostatek 
léčivých přípravků na úrovni EU během 
mimořádných situací i mimo ně, by měla 
být jmenována Evropská agentura pro 
léčivé přípravky (EMA) s odpovídajícím 
silnějším mandátem a lepší 
infrastrukturou; konstatuje, že agentura 
EMA by měla být plně financována z 
veřejných prostředků, což je jeden z 
předpokladů její nezávislosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 607
Adam Jarubas

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)



AM\1206741CS.docx 141/177 PE652.628v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vyzývá Komisi a příslušné orgány, 
aby zajistily regulační flexibilitu s cílem 
zmírnit případný nedostatek léčivých 
přípravků tím, že umožní cílená opatření, 
jako je větší flexibilita vícejazyčných 
balení, různá velikost balení a příbalové 
informace v elektronické podobě, aby 
pacienti měli rychlejší přístup k vysoce 
kvalitním a bezpečným lékům;

Or. en

Pozměňovací návrh 608
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje, aby byly na evropské 
úrovni zveřejňovány další výzvy k 
podávání nabídek s cílem řešit nedostatek 
léčivých přípravků, jak tomu bylo i v 
případě pandemie COVID-19, a 
zjednodušeny postupy tak, aby bylo možné 
rychleji reagovat;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 609
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje, aby byly na evropské 
úrovni zveřejňovány další výzvy k 
podávání nabídek s cílem řešit nedostatek 
léčivých přípravků, jak tomu bylo i v 

17. požaduje, aby bylo na evropské 
úrovni prováděno další společné zadávání 
veřejných zakázek s cílem řešit nedostatek 
léčivých přípravků, jak tomu bylo i v 
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případě pandemie COVID-19, a 
zjednodušeny postupy tak, aby bylo možné 
rychleji reagovat;

případě pandemie COVID-19, a 
zjednodušeny postupy tak, aby bylo možné 
rychleji reagovat; vyzývá k tomu, aby 
společné zadávání veřejných zakázek EU 
bylo běžněji využíváno k zajištění dodávek 
léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků a přístupu k nim, je-li to 
považováno za vhodné; v tomto ohledu 
vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
nařízení, kterým se provede revize 
rozhodnutí o vážných přeshraničních 
zdravotních hrozbách, v níž se zavádí 
společný mechanismus zadávání 
veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 610
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje, aby byly na evropské 
úrovni zveřejňovány další výzvy k 
podávání nabídek s cílem řešit nedostatek 
léčivých přípravků, jak tomu bylo i v 
případě pandemie COVID-19, a 
zjednodušeny postupy tak, aby bylo možné 
rychleji reagovat;

17. konstatuje, že může být nezbytné, 
aby byly na evropské úrovni zveřejňovány 
další výzvy k podávání nabídek s cílem 
řešit nedostatek léčivých přípravků, jak 
tomu bylo i v případě pandemie COVID-
19, a zjednodušeny postupy tak, aby bylo 
možné rychleji reagovat; uznává, že tato 
opatření by měla být zvažována především 
za účelem zmírnění budoucích 
zdravotních krizí v Unii, jako jsou 
pandemie;

Or. en

Pozměňovací návrh 611
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje, aby byly na evropské 
úrovni zveřejňovány další výzvy k 
podávání nabídek s cílem řešit nedostatek 
léčivých přípravků, jak tomu bylo i v 
případě pandemie COVID-19, a 
zjednodušeny postupy tak, aby bylo možné 
rychleji reagovat;

17. žádá, aby byly na evropské úrovni 
na základě odůvodněného stanoviska a 
pod kontrolou Evropské komise 
zveřejňovány další výzvy k podávání 
nabídek s cílem řešit nedostatek léčivých 
přípravků, jak tomu bylo i v případě 
pandemie COVID-19, a zjednodušeny 
postupy tak, aby byla zaručena rychlejší 
reakce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 612
Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje, aby byly na evropské 
úrovni zveřejňovány další výzvy k 
podávání nabídek s cílem řešit nedostatek 
léčivých přípravků, jak tomu bylo i v 
případě pandemie COVID-19, a 
zjednodušeny postupy tak, aby bylo možné 
rychleji reagovat;

17. připomíná výzvy k podávání 
nabídek zveřejněné na evropské úrovni po 
vzniku pandemie COVID-19 se 
zjednodušenými postupy tak, aby bylo 
možné rychleji reagovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 613
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, Frédérique Ries, Karin Karlsbro

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje, aby byly na evropské 17. požaduje, aby bylo na evropské 
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úrovni zveřejňovány další výzvy k 
podávání nabídek s cílem řešit nedostatek 
léčivých přípravků, jak tomu bylo i v 
případě pandemie COVID-19, a 
zjednodušeny postupy tak, aby bylo možné 
rychleji reagovat;

úrovni prováděno další společné zadávání 
veřejných zakázek s cílem řešit nedostatek 
léčivých přípravků, jak tomu bylo i v 
případě pandemie COVID-19, a 
zjednodušeny a zprůhledněny postupy tak, 
aby bylo možné rychleji reagovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 614
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje, aby byly na evropské 
úrovni zveřejňovány další výzvy k 
podávání nabídek s cílem řešit nedostatek 
léčivých přípravků, jak tomu bylo i v 
případě pandemie COVID-19, se 
zjednodušenými postupy tak, aby bylo 
možné rychleji reagovat;

17. požaduje, aby byly na evropské 
úrovni zveřejňovány další výzvy k 
podávání nabídek s cílem řešit nedostatek 
léčivých přípravků, jak tomu bylo i v 
případě pandemie COVID-19, se 
zjednodušenými postupy tak, aby bylo 
možné rychleji reagovat; bere na vědomí 
potenciál členských států, zejména 
menších členských států, využívat 
společné zadávání veřejných zakázek k 
řešení cenové dostupnosti jako jedné z 
příčin nedostatku;

Or. en

Pozměňovací návrh 615
Andreas Glück

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje, aby byly na evropské 
úrovni zveřejňovány další výzvy k 
podávání nabídek s cílem řešit nedostatek 
léčivých přípravků, jak tomu bylo i v 
případě pandemie COVID-19, se 

17. požaduje, aby byly na evropské 
úrovni zveřejňovány další výzvy k 
podávání nabídek s cílem řešit nedostatek 
léčivých přípravků v době krize, jak tomu 
bylo i v případě pandemie COVID-19, a 
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zjednodušenými postupy tak, aby bylo 
možné rychleji reagovat;

zjednodušeny postupy tak, aby bylo možné 
rychleji reagovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 616
Sara Cerdas

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje, aby byly na evropské 
úrovni zveřejňovány další výzvy k 
podávání nabídek s cílem řešit nedostatek 
léčivých přípravků, jak tomu bylo i v 
případě pandemie COVID-19, se 
zjednodušenými postupy tak, aby bylo 
možné rychleji reagovat;

17. požaduje, aby byly na evropské 
úrovni zveřejňovány další výzvy k 
podávání nabídek s cílem řešit nedostatek 
léčivých přípravků v době krize, jak tomu 
bylo i v případě pandemie COVID-19, a 
zjednodušeny postupy tak, aby bylo možné 
rychleji reagovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 617
Ondřej Knotek, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje, aby byly na evropské 
úrovni zveřejňovány další výzvy k 
podávání nabídek s cílem řešit nedostatek 
léčivých přípravků, jak tomu bylo i v 
případě pandemie COVID-19, se 
zjednodušenými postupy tak, aby bylo 
možné rychleji reagovat;

17. požaduje, aby byly na evropské 
úrovni zveřejňovány další výzvy k 
podávání nabídek s cílem řešit nedostatek 
léčivých přípravků v době krize, jak tomu 
bylo i v případě pandemie COVID-19, a 
zjednodušeny postupy tak, aby bylo možné 
rychleji reagovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 618
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje, aby byly na evropské 
úrovni zveřejňovány další výzvy k 
podávání nabídek s cílem řešit nedostatek 
léčivých přípravků, jak tomu bylo i v 
případě pandemie COVID-19, a 
zjednodušeny postupy tak, aby bylo možné 
rychleji reagovat;

17. požaduje, aby byly na evropské 
úrovni zveřejňovány další výzvy k 
podávání nabídek s cílem řešit nedostatek 
léčivých přípravků, jak tomu bylo i v 
případě pandemie COVID-19, a 
zjednodušeny postupy tak, aby bylo možné 
se rychleji připravit a reagovat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 619
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby zvážila 
zavedení opatření, jakým je např. 
zrychlené povinné poskytování licencí na 
základní léčivé přípravky z oprávněných 
důvodů na základě potřeb v oblasti 
veřejného zdraví a základních práv, jako 
způsobu, jak umožnit členským státům 
snadněji reagovat na nedostatek léčivých 
přípravků, a to i v případě, že je 
důsledkem krize v oblasti veřejného zdraví 
nebo je touto krizí způsoben; připomíná, 
že se jedná o jednu z možností flexibility v 
oblasti veřejného zdraví týkající se 
patentové ochrany, která je již obsažena v 
dohodě TRIPS Světové obchodní 
organizace a která byla dále potvrzena v 
prohlášení z Dohá z roku 2001; stejně tak 
vyzývá Komisi, aby zvážila, jak by posílení 
transparentnosti dobrovolných licenčních 
dohod mohlo tuto strategii reakce dále 
zlepšit;

Or. en
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Pozměňovací návrh 620
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. uznává, že je důležité poučit se 
z krize způsobené onemocněním COVID-
19 s cílem lépe se připravit na budoucí 
pandemie a účinněji je řešit; vyzývá proto 
Komisi, aby v úzké spolupráci s členskými 
státy zahájila plán EU připravenosti na 
pandemii s cílem zajistit koordinovanou 
a účinnou reakci Evropy na pandemie 
společně s vhodnými mechanismy reakce, 
které jsou už zavedeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 621
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

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá k plnému a rychlému 
uplatňování nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze 
dne 16. dubna 2014 o klinických 
hodnoceních humánních léčivých 
přípravků; domnívá se, že toto nařízení by 
usnadnilo zahájení rozsáhlých klinických 
hodnocení prováděných harmonizovaným 
a koordinovaným způsobem na úrovni 
EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 622
Joëlle Mélin, Luisa Regimenti

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby vybídla 
výrobce, aby dobrovolně zavedli systém 
označování – viditelný a identifikovatelný 
pacienty / spotřebiteli – týkající se místa 
původu a výroby léčivých přípravků a 
účinných látek s cílem vyhnout se rizikům 
padělaných léčivých přípravků a reagovat 
na očekávání spotřebitelů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 623
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby urychlila 
provádění evropské strategie pro 
telematiku s cílem plně digitalizovat celý 
regulační systém (na úrovni agentury 
EMA i vnitrostátních regulačních 
orgánů); považuje za klíčové umožnit 
lepší koordinaci mezi orgány a průmyslem 
s cílem dosáhnout silnější a rychlejší 
reakce v době krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 624
Biljana Borzan
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Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
znovu zvážily myšlenku transparentnosti 
tvorby čistých cen úhrad za jednotlivé 
způsoby léčby, aby měly členské státy 
stejné postavení při jednáních s 
farmaceutickými společnostmi o 
léčebných přípravcích, které nejsou 
předmětem společného zadávání 
veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 625
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi a agenturu EMA, 
aby spolupracovaly s průmyslem s cílem 
zajistit dostupnost léčivých přípravků 
dodávaných v jednom členském státě ve 
všech ostatních členských státech, 
zejména v menších členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 626
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. konstatuje, že je třeba posoudit a 
podporovat účinné řízení nedostatku 
zásob léčivých přípravků v případech 
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„paralelního vývozu“ a potenciálního 
přínosu nahrazování léčivých přípravků 
generickými léčivými přípravky v 
lékárnách, které v některých členských 
státech měly během šíření koronaviru 
COVID-19 nedostatečné zásoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 627
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. domnívá se, že je třeba zaměřit více 
pozornosti na možnou nezákonnost 
režimů kvót na dodávky a na to, zda 
nejsou využívány jako prostředek nátlaku 
na zavedení právních předpisů pro zákaz 
paralelního vývozu; vyzývá Komisi, aby 
zavedla minimální požadavky pro držitele 
rozhodnutí o registraci, aby zahájila 
šetření s cílem zjistit skutečné základní 
příčiny nedostatku a uložila sankce těm 
výrobcům, kteří způsobují nedostatek tím, 
že bez oprávněného důvodu vyrábějí léčivé 
prostředky v nedostatečném množství;

Or. en

Pozměňovací návrh 628
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi a Radu, aby 
posoudily dopad paralelního obchodu v 
rámci EU a kvót na dodávky léčivých 
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přípravků na nedostupnost léčivých 
přípravků a přístup ze strany spotřebitelů, 
a to zejména tím, že se budou řešit jev, kdy 
některé základní léčivé přípravky zmizí z 
členského státu, a poté se znovu objeví za 
vyšší ceny;

Or. en

Pozměňovací návrh 629
Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby provedla 
komplexní studii příčin nedostatků 
v dodávkách, zejména úlohy paralelního 
obchodu při vzniku problémů 
s dodávkami, který umožňuje 
velkoobchodníkům nakupovat léčebné 
výrobky v jednom členském státě 
a prodávat je v jiném členském státě;

Or. de

Pozměňovací návrh 630
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby důkladně 
posoudila dopad paralelního obchodu na 
přístup pacientů a spotřebitelů k léčivým 
přípravkům v jednotlivých členských 
státech; požaduje, aby se tato studie stala 
jedním z podkladů s ohledem na potřebu 
vypracování lepších pokynů pro členské 
státy týkajících se paralelního obchodu; v 
této souvislosti vyzývá Komisi, aby 
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posoudila možnost vyloučit pohyb léčivých 
přípravků z omezení podle článků 34 a 35 
SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že kromě základních 
problematických míst, která odhalila krize 
COVID-19, existují i další faktory, které 
zvyšují riziko nedostatku; konstatuje, že 
jedním z nich je paralelní obchod, kdy 
velkoobchodníci mohou nakupovat 
zdravotnický materiál v jednom členském 
státě a prodávat jej v jiných členských 
státech; uznává, že paralelní obchod může 
být jedním z důvodů výskytu nedostatku, 
neboť brání příslušným orgánům v 
možnosti vytvořit si přehled o zásobách 
léčivých přípravků; vyzývá proto Komisi a 
členské státy, aby odstranily narušující 
účinky vnitrostátních režimů, které 
motivují paralelní dovozy z členských 
států s nižšími příjmy do států s vyššími 
příjmy, nebo aby uložila členským státům 
povinnost týkající se vytváření zásob, jež 
omezí dodávky na jiné trhy EU, s cílem 
zajistit, že se léčivé přípravky dostanou ke 
všem pacientům v EU včas;

Or. en

Pozměňovací návrh 632
Edina Tóth

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby přijala vhodná 
opatření v oblasti paralelního obchodu s 
cílem předcházet nedostatku léků a řešit 
je;

Or. en

Pozměňovací návrh 633
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

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. konstatuje, že rozdíly v cenách 
léčivých přípravků v jednotlivých 
členských státech vedly ke vzniku 
paralelního vývozu, který může zvyšovat 
riziko tlaku na zásobování a vést 
k nedostatku; připomíná, že volný pohyb 
zboží v rámci Unie umožňuje některým 
velkoobchodním distributorům známým 
jako „short-liners“ nakupovat léčivé 
přípravky v jednom členském státě a 
prodávat je za vyšší ceny v sousedních 
zemích; vyzývá k přijetí preventivních 
opatření k omezení paralelního obchodu s 
léčivými přípravky v rámci Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 634
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly opatření proti narušujícím 
účinkům v důsledku paralelních dovozů 
do některých členských států, a zajistily 
tak, že se léčivé přípravky dostanou ke 
všem pacientům v EU včas;

Or. en

Pozměňovací návrh 635
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
by za konkrétním účelem ochrany 
veřejného zdraví před rizikem nedostatku 
základních léčivých přípravků nemohla 
být uplatněna opatření, jako např. 
zkrácení doby platnosti ochrany patentů a 
sekundárních patentů, či podmiňování 
poskytnutí této ochrany množstvím 
přípravku, který bude vyroben v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 636
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
transparentní mechanismus pro 
sledování, posuzování a předjímání 
stávajících a potenciálních nedostatků na 
úrovni EU a členských států, mimo jiné 
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agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob;

poskytováním skutečných údajů o 
potřebách pacientů a o kapacitách 
nemocnic; veškeré informace, které 
poskytly vnitrostátní, regionální a místní 
orgány, jakož i lékaři, lékárníci a 
zúčastněné strany, by měly být uloženy do 
společné centralizované digitální 
platformy, která bude veřejně přístupná, 
přičemž údaje poskytované z různých 
zdrojů budou sladěny a budou tvořit 
součást zjednodušeného a účinného 
systému včasného varování na 
vnitrostátní úrovni i na úrovni EU; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla 
během pandemie COVID-19 posílenou 
monitorovací síť jednotných kontaktních 
míst SPOC a i-SPOC pro sledování 
dostupnosti léčivých přípravků, a 
požaduje, aby byla po skončení krize 
přetvořena ve stálou normalizovanou 
strukturu; vyzývá ke zlepšení všech 
stávajících informačních systémů tak, aby 
poskytovaly jasný přehled o problémech, 
nedostatcích a potřebách v každém 
členském státě s cílem zabránit  potřebě 
hromadění zásob nebo opatřením v podobě 
vývozních omezení, která problém ještě 
zhoršují;

Or. en

Pozměňovací návrh 637
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
jednotnou inovativní centralizovanou 
digitální platformu pro předkládání a 
oznamování harmonizovaných informací 
o nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; tato 
platforma by měla být účinná, uživatelsky 
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SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob;

vstřícná, transparentní a měla by 
zabraňovat zdvojování činností; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC, které by měly být začleněny do 
strategie EU pro telematiku; vyzývá ke 
zlepšení stávajících informačních systémů 
tak, aby poskytovaly jasný přehled o 
poptávce a nedostatcích v každém 
členském státě s cílem zabránit hromadění 
zásob; v této souvislosti vybízí Komisi, aby 
využívala a prováděla digitální a 
telematické nástroje na celoevropské 
úrovni a aby zvážila změnu nařízení (ES) 
č. 1234/2008 (nařízení o posuzování změn 
registrací) a pokynů pro klasifikaci změn; 

Or. en

Pozměňovací návrh 638
Adam Jarubas

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob;

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
jednotnou inovativní centralizovanou 
digitální platformu pro předkládání a 
oznamování harmonizovaných informací 
o nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; tato 
platforma by měla být účinná, uživatelsky 
vstřícná, transparentní a měla by 
zabraňovat zdvojování činností; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC, které by měly být začleněny do 
strategie EU pro telematiku; vyzývá ke 
zlepšení stávajících informačních systémů 
tak, aby poskytovaly jasný přehled o 
poptávce a nedostatcích v každém 
členském státě s cílem zabránit hromadění 
zásob;
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Or. en

Pozměňovací návrh 639
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob;

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení standardizovanějších 
informací o možném narušení nebo 
přerušení dodávek léků a zdravotnického 
vybavení ve velmi rané fázi, které by 
poskytovaly vnitrostátní agentury a 
všechny zúčastněné strany, aby bylo možné 
předjímat, kdy se potenciální narušení 
pravděpodobně projeví ve formě 
nedostatku se skutečným dopadem na 
pacienty; vítá skutečnost, že agentura 
EMA zavedla sítě jednotných kontaktních 
míst SPOC a i-SPOC; vyzývá ke zlepšení 
stávajících informačních systémů tak, aby 
poskytovaly jasný přehled o problémech, 
nedostatcích a potřebách v každém 
členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 640
Ondřej Knotek, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
monitorovací platformu pro předkládání a 
oznamování harmonizovaných informací 
o nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
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skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob;

agentury a všechny zúčastněné strany, 
včetně výrobců, velkoobchodníků a 
lékárníků; tato platforma by měla být 
účinná, uživatelsky vstřícná a 
transparentní; vítá skutečnost, že agentura 
EMA zavedla sítě jednotných kontaktních 
míst SPOC a i-SPOC; vyzývá ke zlepšení 
stávajících informačních systémů tak, aby 
poskytovaly jasný přehled o problémech, 
nedostatcích a potřebách v každém 
členském státě s cílem zabránit hromadění 
zásob;

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Andreas Glück

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob;

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany, 
včetně výrobců, velkoobchodníků a 
lékárníků; tato platforma by měla být 
účinná, uživatelsky vstřícná a 
transparentní; vítá skutečnost, že agentura 
EMA zavedla sítě jednotných kontaktních 
míst SPOC a i-SPOC; vyzývá ke zlepšení 
stávajících informačních systémů tak, aby 
poskytovaly jasný přehled o poptávce, 
nedostatcích a potřebách v každém 
členském státě s cílem zabránit hromadění 
zásob;

Or. en

Pozměňovací návrh 642
Joanna Kopcińska
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob;

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby zesilovaly 
dozor nad trhem a poskytovaly jasný 
přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zajistit dobře koncipovaný dodavatelský 
řetězec od výrobce přes distributora až po 
příslušný subjekt ve zdravotnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 643
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro předkládání a oznamování 
harmonizovaných informací, které by 
poskytovaly vnitrostátní agentury, jež by 
těmto agenturám a zúčastněným stranám 
umožnila sdílení informací o skutečném 
nebo předpokládaném nedostatku léků a 
zdravotnického vybavení, jakož i o jejich 
dostupných zásobách; vítá skutečnost, že 
agentura EMA zavedla sítě jednotných 
kontaktních míst SPOC a i-SPOC; která by 
měla být začleněna do strategie EU pro 
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zabránit hromadění zásob; telematiku a měla by být propojena se 
systémem národních organizací pro 
ověřování léčiv; vyzývá ke zlepšení 
stávajících informačních systémů tak, aby 
poskytovaly jasný přehled o problémech, 
nedostatcích a dostupných zásobách v 
každém členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 644
Bartosz Arłukowicz

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob;

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro předkládání, oznamování a 
sdílení informací o nedostatku léků a 
zdravotnického vybavení, které by 
poskytovaly vnitrostátní agentury a 
všechny zúčastněné strany; zdůrazňuje, že 
tato platforma by měla být účinná, 
uživatelsky vstřícná, bezpečná a 
transparentní; vítá skutečnost, že agentura 
EMA zavedla sítě jednotných kontaktních 
míst SPOC a i-SPOC; vyzývá ke zlepšení 
stávajících informačních systémů tak, aby 
poskytovaly jasný přehled o problémech, 
nedostatcích a potřebách v každém 
členském státě s cílem zabránit hromadění 
zásob; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly normalizovaný systém včasného 
varování na vnitrostátní úrovni a na 
úrovni EU, který by posílil povinnosti 
farmaceutických společností okamžitě 
oznámit jakékoli přerušení dodávek 
léčivých přípravků;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 645
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob;

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby na vnitrostátní i 
evropské úrovni zavedly systém včasného 
varování s cílem posílit povinnost 
farmaceutických společností oznamovat 
jakékoli přerušení nebo napětí v 
dodávkách léčiv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 646
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
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informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob;

informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob; vyzývá zejména 
Komisi, aby vyhodnotila stávající projekty 
na zlepšení informačních systémů (včetně 
údajů o látkách, výrobcích a organizacích 
a referenčních údajů Evropské agentury 
pro léčivé přípravky), a zajistila, že budou 
upřednostněny případy užívání související 
s nedostatkem léčivých přípravků;

Or. en

Pozměňovací návrh 647
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob;

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
jednotnou inovativní centralizovanou 
digitální platformu pro harmonizované 
předkládání a oznamování a sdílení 
informací o nedostatku léků a 
zdravotnického vybavení, které by 
poskytovaly vnitrostátní agentury a 
všechny zúčastněné strany; zdůrazňuje, že 
tato platforma by měla být účinná, 
uživatelsky vstřícná, transparentní a měla 
by zabraňovat zdvojování činností; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá k případnému vyhodnocení 
a zlepšení stávajících informačních 
systémů tak, aby poskytovaly jasný přehled 
o problémech, nedostatcích a potřebách v 
každém členském státě s cílem zabránit 
hromadění zásob;

Or. en
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Pozměňovací návrh 648
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob;

18. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
interoperabilní databáze, které budou 
předjímat nedostatky a podávat o nich 
zprávy; vyzývá Komisi, aby společně s 
agenturou EMA vytvořila inovativní 
centralizovanou digitální platformu pro 
sdílení informací o aktuálním nebo 
předpokládaném nedostatku léků a 
zdravotnického vybavení, které by 
poskytovaly vnitrostátní agentury a 
všechny zúčastněné strany; vítá skutečnost, 
že agentura EMA zavedla sítě jednotných 
kontaktních míst SPOC a i-SPOC; vyzývá 
ke zlepšení a dalšímu rozvoji stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích, 
dostupných zásobách a potřebách v 
každém členském státě, mimo jiné s cílem 
zabránit hromadění zásob;

Or. en

Pozměňovací návrh 649
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu na základě databáze národních 
organizací pro ověřování léčiv pro sdílení 
informací o dostupných zásobách a o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany, 
včetně výrobců, velkoobchodníků a 
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informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob;

lékárníků; vítá skutečnost, že agentura 
EMA zavedla sítě jednotných kontaktních 
míst SPOC a i-SPOC; vyzývá ke zlepšení 
stávajících informačních systémů tak, aby 
poskytovaly jasný přehled o problémech, 
nedostatcích a potřebách v každém 
členském státě s cílem zabránit hromadění 
zásob;

Or. en

Pozměňovací návrh 650
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob;

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o poptávce 
a nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
práci společné pracovní skupiny EMA-
HMA týkající se dostupnosti léčivých 
přípravků a skutečnost, že agentura EMA 
zavedla sítě jednotných kontaktních míst 
SPOC a i-SPOC; vyzývá ke zlepšení 
stávajících informačních systémů tak, aby 
poskytovaly jasný přehled o poptávce, 
problémech, nedostatcích a potřebách v 
každém členském státě s cílem zabránit 
hromadění zásob a předjímat nedostatky 
dříve, než nastanou;

Or. en

Pozměňovací návrh 651
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
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob;

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; trvá 
na tom, že tato digitální platforma musí 
být plně v souladu s nejnovějšími 
právními předpisy o ochraně údajů; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob;

Or. en

Pozměňovací návrh 652
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob;

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
dostupných zásobách a nedostatku léků a 
zdravotnického vybavení, které by 
poskytovaly vnitrostátní agentury a 
všechny zúčastněné strany, včetně 
výrobců, velkoobchodníků a lékárníků; 
vítá skutečnost, že agentura EMA zavedla 
sítě jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
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zabránit hromadění zásob;

Or. en

Pozměňovací návrh 653
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob;

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob a 
neopodstatněnému zvyšování cen v době 
krize;

Or. ro

Pozměňovací návrh 654
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany, 
včetně výrobců, velkoobchodníků a 
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jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob;

lékárníků; vítá skutečnost, že agentura 
EMA zavedla sítě jednotných kontaktních 
míst SPOC a i-SPOC; vyzývá ke zlepšení 
stávajících informačních systémů tak, aby 
poskytovaly jasný přehled o problémech, 
nedostatcích a potřebách v každém 
členském státě s cílem zabránit hromadění 
zásob;

Or. en

Pozměňovací návrh 655
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Joëlle Mélin, 
Annika Bruna, Catherine Griset

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob;

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro veřejné konzultace a sdílení 
informací o nedostatku léků a 
zdravotnického vybavení, které by 
poskytovaly vnitrostátní agentury a 
všechny zúčastněné strany; vítá skutečnost, 
že agentura EMA zavedla sítě jednotných 
kontaktních míst SPOC a i-SPOC; vyzývá 
ke zlepšení stávajících informačních 
systémů tak, aby poskytovaly jasný přehled 
o problémech, nedostatcích a potřebách v 
každém členském státě s cílem zabránit 
hromadění zásob; 

Or. it

Pozměňovací návrh 656
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob;

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou a veřejně 
dostupnou digitální platformu pro sdílení 
informací o nedostatku léků a 
zdravotnického vybavení, které by 
poskytovaly vnitrostátní agentury a 
všechny zúčastněné strany; vítá skutečnost, 
že agentura EMA zavedla sítě jednotných 
kontaktních míst SPOC a i-SPOC; vyzývá 
ke zlepšení stávajících informačních 
systémů tak, aby poskytovaly jasný přehled 
o problémech, nedostatcích a potřebách v 
každém členském státě s cílem zabránit 
hromadění zásob;

Or. en

Pozměňovací návrh 657
Cindy Franssen

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob;

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
dostupných zásobách a nedostatku léků a 
zdravotnického vybavení, které by 
poskytovaly vnitrostátní agentury a 
všechny zúčastněné strany; vítá skutečnost, 
že agentura EMA zavedla sítě jednotných 
kontaktních míst SPOC a i-SPOC; vyzývá 
ke zlepšení stávajících informačních 
systémů tak, aby poskytovaly jasný přehled 
o problémech, nedostatcích a potřebách v 
každém členském státě s cílem zabránit 
hromadění zásob;

Or. en
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Pozměňovací návrh 658
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

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
platformu pro sdílení informací o 
nedostatku léků a zdravotnického 
vybavení, které by poskytovaly vnitrostátní 
agentury a všechny zúčastněné strany; vítá 
skutečnost, že agentura EMA zavedla sítě 
jednotných kontaktních míst SPOC a i-
SPOC; vyzývá ke zlepšení stávajících 
informačních systémů tak, aby poskytovaly 
jasný přehled o problémech, nedostatcích a 
potřebách v každém členském státě s cílem 
zabránit hromadění zásob;

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
inovativní centralizovanou digitální 
monitorovací platformu pro sdílení 
informací o nedostatku léků a 
zdravotnického vybavení, které by 
poskytovaly vnitrostátní agentury a 
všechny zúčastněné strany; vítá skutečnost, 
že agentura EMA zavedla sítě jednotných 
kontaktních míst SPOC a i-SPOC; vyzývá 
ke zlepšení stávajících informačních 
systémů tak, aby poskytovaly jasný přehled 
o problémech, nedostatcích a potřebách v 
každém členském státě s cílem zabránit 
hromadění zásob;

Or. en

Pozměňovací návrh 659
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

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. doporučuje, aby byly ve všech 
členských státech vytvořeny katalogy 
nedostatkových léčivých přípravků, na 
jejich základě by mohla agentura EMA 
snadno aktualizovat vlastní veřejný 
katalog nedostatkových léčivých 
přípravků, který posuzuje její Výbor pro 
humánní léčivé přípravky a/nebo její 
Farmakovigilanční výbor pro posuzování 
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rizik léčiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 660
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá ke strukturální spolupráci 
mezi členskými státy EU v oblasti 
farmaceutických politik, která bude 
respektovat pravomoci na úrovni 
členských států a EU, a to prostřednictvím 
transparentních a pokud možno 
společných jednání o stanovení cen 
léčivých přípravků, zejména v případě 
léčivých přípravků pro vzácná 
onemocnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 661
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi, aby koordinovala 
evropskou reakci na nedostatek léčivých 
přípravků s cílem zajistit spravedlivý 
a udržitelný přístup k lékům; domnívá se, 
že koordinovaná reakce EU je nanejvýš 
důležitá s cílem zabránit vedlejším 
účinkům individuálních 
a nekoordinovaných vnitrostátních 
opatření k řešení nedostatku léčivých 
přípravků, jakož i pro zajištění práva 
pacientů na všeobecný, spravedlivý, 
cenově dostupný, účinný, bezpečný 
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a včasný přístup k základním léčivým 
přípravkům a pro zajištění udržitelnosti 
systémů veřejné zdravotní péče v EU; 
zdůrazňuje, že tento celoevropský přístup 
se musí zaměřit na koordinaci politických 
opatření členských států tak, aby řešil 
základní příčiny nedostatku léčivých 
přípravků;

Or. en

Pozměňovací návrh 662
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
účinné systémy správy s cílem zlepšit 
spolupráci mezi všemi hospodářskými 
subjekty dodavatelského řetězce a 
vnitrostátními orgány za účelem zvýšení 
účinnosti a účelnosti společných postupů 
oznamování a hodnocení; vyzývá členské 
státy a Evropskou agenturu pro léčivé 
přípravky (EMA), aby dále zintenzivnily 
vzájemnou spolupráci s cílem zlepšit 
postupy oznamování, sledování a 
podávání zpráv týkajících se nedostatku 
léčivých přípravků;

Or. pt

Pozměňovací návrh 663
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi, aby zahájila 
platformu pro mnohostranné konzultace s 
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cílem zjistit hlavní příčiny, mimo jiné i 
příčiny problémů dodavatelského řetězce, 
které zvyšují riziko nedostatku léčivých 
přípravků; domnívá se, že tato platforma 
by měla zahrnovat všechny zúčastněné 
strany, včetně pacientů, zdravotnických 
pracovníků a dalších příslušných 
organizací občanské společnosti, a měla 
by se zaměřovat zejména na podrobné 
posouzení zkušeností pacientů a dopadu 
nedostatku na jejich zdraví, léčbu a péči v 
celé EU a u různých onemocnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 664
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím nového programu 
nazvaného EU4Health zaručily, že všichni 
pacienti v celé Unii budou mít rovný 
přístup k léčbě, zejména v případě 
vážného onemocnění, a že cena léčby 
nebude hrát roli v přístupu ke kvalitní 
péči; naléhavě vyzývá členské státy, aby 
projevily solidaritu tím, že zvýší přístup k 
přeshraniční léčbě;

Or. en

Pozměňovací návrh 665
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi, aby společně s 
agenturou EMA vytvořily komplexní a 
uživatelsky vstřícnou databázi, která by 
poskytovala informace o předpokládaném 
nebo aktuálním nedostatku léčivých 
přípravků pro potřeby orgánů zdravotní 
péče na všech úrovních, spolu s náležitými 
informacemi o existujících alternativách; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
transparentnost ohledně příčin nedostatku 
léčivých přípravků;

Or. en

Pozměňovací návrh 666
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
obnovily rovnováhu zásob na základě 
potřeb pacientů a nemocnic namísto 
hromadění zásob; konstatuje, že pro 
zajištění spravedlivého přidělování na 
úrovni EU je třeba mít spravedlivou 
distribuci léčivých přípravků na základě 
sdílených protokolů o používání léčivých 
přípravků s cílem upřednostnit ty, kteří je 
naléhavě potřebují;

Or. en

Pozměňovací návrh 667
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly společný postoj ohledně možného 
pozitivního účinku politiky společného 
postupu v oblasti nedostatku léčivých 
přípravků a podpory obecné politiky 
nahrazování léčivých přípravků 
generickými alternativami spolu s 
příslušnými omezeními v případech, kdy 
nahrazení není proveditelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 668
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Evropské středisko pro 
prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), aby 
zveřejnilo modelové údaje o 
pravděpodobném vývoji pandemie 
COVID-19 v každém členském státě, jakož 
i údaje o potřebách pacientů a údaje o 
kapacitách nemocnic v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 669
Clare Daly, Mick Wallace

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že je nezbytné opustit 
model partnerství veřejného a 
soukromého sektoru pro vývoj léčivých 
přípravků a dostatečně financovat veřejný 
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výzkum léčivých přípravků, které budou 
veřejným statkem;

Or. en

Pozměňovací návrh 670
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi, aby všem držitelům 
rozhodnutí o registraci uložila povinnost 
učinit formální oznámení o 
předpokládaném či možném nedostatku, 
která by měla být zakotvena v právních 
předpisech EU, stejně jako povinnost 
uchovávat bezpečnostní zásobu v podobě 
přebytku léčivých přípravků, které mají 
zásadní význam pro zdravotnictví, na 
dobu 2–3 měsíců;

Or. en

Pozměňovací návrh 671
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi a Radu, aby 
společně s členskými státy, agenturou 
EMA a příslušnými zúčastněnými 
stranami vypracovaly a aktualizovaly 
otevřený seznam základních léčivých 
přípravků, kterých je nedostatek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 672
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
odpovídající plány připravenosti pod 
lékařským dohledem v souvislosti 
s kriticky potřebnými léčivými přípravky 
na úrovni EU založené na solidaritě mezi 
členskými státy a zajistit, aby se léčivé 
přípravky, které nejsou spojeny 
s pandemií, i nadále dostávaly 
k pacientům, kteří je potřebují;

Or. en

Pozměňovací návrh 673
Clare Daly, Mick Wallace

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vyzývá k ukončení Paktu o stabilitě 
a růstu, který členským státům bránil v 
řádném financování jejich zdravotnických 
služeb, vedl k privatizační agendě a 
přispěl ke katastrofické reakci EU na 
pandemii COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 674
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. domnívá se, že Evropské středisko 
pro kontrolu nemocí (ECDC) by mělo 
zveřejnit údaje o modelování 
pravděpodobného vývoje pandemie 
v každém členském státě s cílem předjímat 
poptávku tak, aby se odpovídajícím 
způsobem přizpůsobily výrobní kapacity 
a distribuční kanály a bylo možné včas 
dodávat potřebné léčivé přípravky 
regionům, které je potřebují;

Or. en


