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Poprawka 330César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

skreśla się

Or. es

Poprawka 331
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia 
ograniczeń dotyczących leków 
produkowanych w złych warunkach pracy 
i z zastosowaniem nieodpowiednich 
standardów środowiskowych – od 
wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie i znaczeniu 
solidnego inwestowania w 
przedsiębiorstwa mające siedzibę w 
Europie, w zamian za wiążące 
zobowiązania dotyczące kwestii takich jak 
przejrzystość, identyfikowalność, 
dostępność oraz przystępność cenowa 
produkcji i dystrybucji w całym łańcuchu 
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dostaw produktów medycznych, aby 
zapewnić jednakową dostępność leków we 
wszystkich regionach po uczciwej cenie;

Or. en

Poprawka 332
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia środków 
zachęcających przemysłowców do 
zróżnicowania źródeł zaopatrzenia oraz do 
produkcji w Europie, uwzględniając 
jednocześnie dopuszczenie pomocy 
państwa przeznaczonej na finansowanie 
publicznych niezależnych placówek 
badawczych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 333
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 

6. przypomina o strategicznym 
interesie tej branży oraz o znaczeniu 
inwestowania w przedsiębiorstwa 
europejskie w celu zróżnicowania 
zasobów; wzywa UE do podjęcia działań w 
celu zapewnienia jakości i integralności 
globalnych łańcuchów dostaw we 
współpracy z państwami spoza obszaru 
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strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

EOG, w tym na szczeblu WTO, kładąc 
przy tym nacisk na najwyższe normy pracy 
i ochrony środowiska w produkcji na 
całym świecie;

Or. en

Poprawka 334
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

6. uznaje, że przemysł 
farmaceutyczny odgrywa ważną rolę w 
zapewnianiu wysokiej jakości produkcji i 
dostaw leków dla wszystkich 
potrzebujących ich pacjentów, 
przyczynianiu się do przyszłych innowacji, 
wspieraniu odporności, zdolności 
reagowania i gotowości systemów opieki 
zdrowotnej oraz znajdowaniu rozwiązań 
dla przyszłych wyzwań, w tym pandemii; 
zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich, jeżeli jest to niezbędne w 
interesie publicznym, o dokonanie oceny 
zrównoważonych strategii gospodarczych, 
na przykład zachęt podatkowych i 
finansowych w zamian za zobowiązania, 
oraz o dopuszczenie pomocy państwa 
mającej zachęcić przemysłowców do 
repatriacji produkcji, pakowania i 
dystrybucji farmaceutycznych składników 
czynnych (API), leków i substancji do UE; 
zauważa, że wszelkie zachęty powinny 
uwzględniać środki ochrony interesu 
publicznego, takie jak zachowanie 
przejrzystości w odniesieniu do wkładu 
publicznego oraz klauzule dotyczące 
dostępności i przystępności cenowej 
wyprodukowanych leków, aby zapewnić 
ich jednakową dostępność po uczciwej 
cenie; przypomina o strategicznym 
interesie tej branży oraz o znaczeniu 
ochrony interesu publicznego i 
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przystępnego cenowo dostępu do leczenia;

Or. en

Poprawka 335
Nathalie Colin-Oesterlé

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia środków 
wspierających konkurencyjność, zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia, 
zgodnie z prawodawstwem 
międzynarodowym i europejskim, pomocy 
państwa mającej zachęcić przemysłowców 
do produkcji w Europie – od wytwarzania 
substancji czynnych do pakowania i 
dystrybucji; przypomina o strategicznym 
interesie tej branży oraz o znaczeniu 
inwestowania w przedsiębiorstwa 
europejskie w celu zróżnicowania 
zasobów, przy czym każda zachęta 
publiczna powinna mieć odpowiednik w 
postaci przejrzystości i identyfikowalności 
inwestycji, a także obowiązku 
zaopatrywania rynku europejskiego; 

Or. fr

Poprawka 336
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia środków 
zachęcających przemysłowców do 
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zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

zróżnicowania źródeł zaopatrzenia, w 
szczególności w surowce, oraz do 
produkcji w Europie – od wytwarzania 
substancji czynnych do pakowania i 
dystrybucji; przypomina o strategicznym 
interesie tej branży oraz o znaczeniu 
inwestowania w przedsiębiorstwa 
europejskie w celu zróżnicowania 
zasobów; wszelkie finansowanie ze 
środków publicznych powinno być 
warunkowane pełną przejrzystością i 
identyfikowalnością inwestycji, a także 
zobowiązaniem do dostaw na rynek 
europejski oraz utrzymania przystępnych 
cen leków;

Or. en

Poprawka 337
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia środków 
zachęcających przemysłowców do 
dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia, w 
szczególności w surowce, oraz do 
produkcji w Europie – od wytwarzania 
substancji czynnych do pakowania i 
dystrybucji; przypomina o strategicznym 
interesie tej branży oraz o znaczeniu 
inwestowania w przedsiębiorstwa 
europejskie w celu zróżnicowania 
zasobów; podkreśla, że wszelkie 
finansowanie ze środków publicznych 
powinno być udzielane pod warunkiem 
pełnej przejrzystości i identyfikowalności 
inwestycji, a także pod warunkiem 
zobowiązania do dostaw na rynek 
europejski przy utrzymaniu przystępnych 
cen leków; 
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Or. en

Poprawka 338
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

6. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do rozważenia 
wprowadzenia zachęt dla branży 
farmaceutycznej w zamian za 
zobowiązania do dywersyfikacji 
łańcuchów dostaw od wytwarzania 
substancji czynnych do pakowania i 
dystrybucji; przypomina o strategicznym 
interesie tej branży oraz o znaczeniu 
promowania europejskiej 
konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
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znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów i zachęcania do 
opracowywania innowacyjnych 
technologii produkcyjnych mogących 
zwiększyć zdolność reagowania linii 
produkcyjnych, w szczególności 
zapewniających ciągłość procesu 
produkcyjnego;

Or. en

Poprawka 340
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania farmaceutycznych 
składników czynnych do produkcji leków; 
wzywa również państwa członkowskie do 
wdrożenia zrównoważonych strategii 
rynkowych w celu zabezpieczenia bieżącej 
działalności; przypomina o strategicznym 
interesie tej branży oraz o znaczeniu 
inwestowania w przedsiębiorstwa 
europejskie w celu zróżnicowania 
zasobów;

Or. en

Poprawka 341
Ondřej Knotek

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt w 
celu wsparcia dywersyfikacji dostaw w 
zamian za zobowiązania oraz do 
dopuszczenia pomocy państwa mającej 
zachęcić przemysłowców do produkcji w 
Europie – od wytwarzania substancji 
czynnych do pakowania i dystrybucji; 
przypomina o strategicznym interesie tej 
branży oraz o znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

Or. en

Poprawka 342
Sara Cerdas

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
wspierających dywersyfikację dostaw w 
zamian za zobowiązania oraz do 
dopuszczenia pomocy państwa mającej 
zachęcić przemysłowców do produkcji w 
Europie – od wytwarzania substancji 
czynnych do pakowania i dystrybucji; 
przypomina o strategicznym interesie tej 
branży oraz o znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

Or. en

Poprawka 343
Andreas Glück
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
wspierających dywersyfikację dostaw w 
zamian za zobowiązania oraz do 
dopuszczenia pomocy państwa mającej 
zachęcić przemysłowców do produkcji w 
Europie – od wytwarzania substancji 
czynnych do pakowania i dystrybucji; 
przypomina o strategicznym interesie tej 
branży oraz o znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

Or. en

Poprawka 344
Bartosz Arłukowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów; zauważa, że 
wszystkie zachęty powinny obejmować 
jawne zabezpieczenia, takie jak 
informacja o poziomie wkładu 
publicznego oraz klauzule dotyczące 
dostępności tak, aby zapewnić równą 
dostępność leków po uczciwej cenie;
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Or. pl

Poprawka 345
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów; wszelkie 
finansowanie ze środków publicznych 
powinno być warunkowane pełną 
przejrzystością i identyfikowalnością 
inwestycji, a także zobowiązaniem do 
dostaw na rynek europejski oraz 
utrzymania przystępnych cen leków;

Or. en

Poprawka 346
Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do określenia i 
zaproponowania zrównoważonych 
strategii gospodarczych, przemysłowych i 
regulacyjnych w celu utrzymania i 
zabezpieczenia bieżącej działalności 
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od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

produkcyjnej, do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do utrzymania lub 
zlokalizowania produkcji w Europie – od 
wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

Or. en

Poprawka 347
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt w 
celu wsparcia dywersyfikacji dostaw, 
takich jak zachęty podatkowe i finansowe 
w zamian za zobowiązania oraz do 
dopuszczenia pomocy państwa mającej 
zachęcić przemysłowców do produkcji w 
Europie – od wytwarzania substancji 
czynnych do pakowania i dystrybucji; 
przypomina o strategicznym interesie tej 
branży oraz o znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

Or. en

Poprawka 348
Edina Tóth

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; wzywa również 
państwa członkowskie do zabezpieczenia 
bieżącej działalności; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

Or. en

Poprawka 349
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia w 
pierwszej kolejności zachęt podatkowych i 
finansowych w zamian za zobowiązania 
oraz do dopuszczenia, wyjątkowo i 
tymczasowo, pomocy państwa mającej 
zachęcić przemysłowców do produkcji w 
Europie – od wytwarzania substancji 
czynnych do pakowania i dystrybucji; 
przypomina o strategicznym interesie tej 
branży oraz o znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

Or. fr
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Poprawka 350
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców do produkcji w Europie – 
od wytwarzania substancji czynnych do 
pakowania i dystrybucji; przypomina o 
strategicznym interesie tej branży oraz o 
znaczeniu inwestowania w 
przedsiębiorstwa europejskie w celu 
zróżnicowania zasobów;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych i finansowych w zamian za 
zobowiązania oraz do dopuszczenia 
pomocy państwa mającej zachęcić 
przemysłowców poczuwających się do 
odpowiedzialności za środowisko do 
produkcji w Europie – od wytwarzania 
substancji czynnych do pakowania i 
dystrybucji; przypomina o strategicznym 
interesie tej branży oraz o znaczeniu 
inwestowania w przedsiębiorstwa 
europejskie w celu zróżnicowania 
zasobów;

Or. cs

Poprawka 351
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia, aby 
ewentualne zachęty oferowane branży 
produkcji leków nie miały wpływu na 
przystępność cenową leków; podkreśla 
potrzebę uzależnienia zachęt od 
dostępności i przystępności cenowej 
leków;

Or. en
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Poprawka 352
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję do sporządzenia 
ogólnego sprawozdania oceniającego 
praktykę importu równoległego 
produktów leczniczych, 
charakteryzującego się zakupami 
dokonywanymi poza oficjalnymi kanałami 
dystrybucji, a w szczególności: (i) 
przeanalizowania ich bezpośredniego lub 
pośredniego związku z niedoborem 
niektórych leków; (ii) monitorowania 
stosowania przez państwa członkowskie 
szczegółowych przepisów dotyczących 
importu równoległego zawartych w 
dyrektywie 2011/62/UE w sprawie 
sfałszowanych produktów leczniczych; 
(iii) zaproponowania zmian w systemie w 
celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego 
poprzez zmniejszenie liczby pośredników 
(nabywców, podmiotów zajmujących się 
przepakowywaniem, przewoźników itp.) 
oraz ograniczenie stosowania 
uproszczonych procedur wydawania 
pozwoleń na import równoległy; oraz (iv) 
zaproponowanie ewentualnego przyjęcia 
środków zapobiegawczych w celu 
ograniczenia handlu równoległego 
produktami leczniczymi w Unii 
Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 353
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby 
posiadacze pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu i hurtownicy spełniali wymóg 
zapewnienia właściwych i stałych dostaw 
leków określony w dyrektywie 
2001/83/WE; przypomina o publicznym 
obowiązku posiadaczy pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu i hurtowników, 
jakim jest zapewnienie właściwego i 
szybkiego wprowadzenia do obrotu i 
dystrybucji leku w celu zagwarantowania 
wszystkim pacjentom UE prawa do 
równego traktowania niezależnie od kraju 
zamieszkania; wzywa Komisję do 
sprecyzowania obowiązków posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na 
podstawie dyrektywy 2001/83/WE i 
podkreśla potrzebę dopilnowania, aby 
posiadacze pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu zgłaszali wszelkie przypadki 
niedoboru leków w ustalonym terminie; 
podkreśla potrzebę stosowania 
odstraszających sankcji za 
nieprzestrzeganie tych obowiązków 
prawnych; wzywa Komisję do zbadania 
sposobu wzmocnienia wymogu 
dotyczącego zapewnienia stałych dostaw;

Or. en

Poprawka 354
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję do wprowadzenia 
obowiązku zgłaszania niedoborów leków 
przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne 
zgodnie z art. 23a dyrektywy 2001/83/WE; 
podkreśla, że inne zainteresowane strony 
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zaangażowane w łańcuch dostaw, takie 
jak hurtownicy, apteki, szpitale i pacjenci, 
również powinny być uwzględnione w 
procedurze zgłaszania niedoborów;

Or. en

Poprawka 355
César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. przypomina, że w art. 81 dyrektywy 
2001/83/WE określono środki służące 
zapobieganiu niedoborom produktów 
leczniczych przez tzw. zobowiązania z 
tytułu świadczenia usług użyteczności 
publicznej, polegające na zobowiązaniu 
producentów i dystrybutorów do 
zabezpieczenia dostaw na rynki krajowe; 
przypomina również, że w wielu 
przypadkach zobowiązanie z tytułu 
świadczenia usług użyteczności publicznej 
nie jest stosowane w odniesieniu do 
producentów zaopatrujących 
dystrybutorów, co wskazano w badaniu 
zleconym przez Komisję; podkreśla, że art. 
23a zobowiązuje posiadacza pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu, który 
zaprzestał produkcji, do przekazania 
właściwym organom wszelkich danych 
dotyczących wielkości sprzedaży produktu 
i ilości recept na produkt, aby organy te 
mogły z wyprzedzeniem zgłosić 
ewentualne braki w zaopatrzeniu; w 
związku z tym zwraca się o skuteczne 
wdrażanie obowiązujących wymogów 
regulacyjnych przez wszystkie podmioty 
łańcucha dostaw na szczeblu krajowym i 
europejskim, wraz z działaniami mającymi 
zwiększyć przejrzystość łańcucha dostaw;

Or. es
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Poprawka 356
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zwraca uwagę, że obecne 
prawodawstwo nie zapewnia stabilnych 
dostaw leków; wzywa Komisję do 
sprecyzowania obowiązków posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na 
podstawie dyrektywy 2001/83/WE i 
opracowania mechanizmu egzekwowania, 
w tym sankcji, gwarantującego 
ponoszenie odpowiedzialności przez 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 357
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zwraca uwagę, że obecne 
prawodawstwo nie zapewnia stabilnych 
dostaw leków; wzywa Komisję do 
sprecyzowania obowiązków posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na 
podstawie dyrektywy 2001/83/WE i 
opracowania mechanizmu egzekwowania, 
w tym sankcji, gwarantującego 
ponoszenie odpowiedzialności przez 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 358
Kateřina Konečná
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Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
dopilnowania, aby przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne i hurtownicy spełniali 
wymóg zapewnienia właściwych i stałych 
dostaw leków określony w dyrektywie 
2001/83/WE; podkreśla potrzebę 
zapewnienia, aby przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne zgłaszały wszelkie 
niedobory leków w ustalonym terminie; 
podkreśla potrzebę stosowania 
odstraszających sankcji za 
nieprzestrzeganie tych obowiązków 
prawnych; wzywa Komisję do zbadania 
sposobu wzmocnienia wymogu 
dotyczącego zapewnienia stałych dostaw;

Or. en

Poprawka 359
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję do współpracy z 
krajowymi organami państw 
członkowskich i właściwymi 
zainteresowanymi stronami w celu 
wzmocnienia obowiązku zapewnienia 
stałych dostaw, aby wyeliminować 
problem niedoborów leków, w tym w 
drodze przeglądu dyrektywy 2001/83/WE 
w odniesieniu do wcześniejszego 
zgłaszania niedoborów przez 
przedsiębiorstwa we wszystkich państwach 
członkowskich, zgłoszeń dokonywanych 
przez konsumentów oraz skutecznej 
komunikacji publicznej;

Or. en
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Poprawka 360
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby jej strategia farmaceutyczna 
zagwarantowała wyeliminowanie 
niedopuszczalnych praktyk biznesowych 
na wszystkich szczeblach obiegu leków, 
mogących ograniczać przejrzystość i 
zrównoważone relacje między różnymi 
podmiotami publicznymi i prywatnymi 
bezpośrednio lub pośrednio 
zaangażowanymi w udostępnianie leków 
w ramach świadczenia podstawowej 
usługi publicznej;

Or. pt

Poprawka 361
Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że całkowita repatriacja 
łańcuchów dostaw produktów medycznych 
nie jest wykonalna w gospodarce 
globalnej; podkreśla znaczenie umów o 
wolnym handlu w celu zapewnienia 
dywersyfikacji łańcuchów dostaw; wzywa 
Komisję do ścisłej współpracy z WHO i 
WTO w celu stworzenia 
międzynarodowych ram, aby zapobiec 
załamaniu łańcuchów dostaw produktów 
medycznych w przyszłości;

Or. en
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Poprawka 362
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wdrożenia odpowiednich 
ram gospodarczych w celu zabezpieczenia 
i modernizacji obecnych zdolności do 
produkcji leków, technologii oraz API w 
Europie, na przykład przez wynagradzanie 
inwestycji w jakość leków i bezpieczeństwo 
ich dostaw; 

Or. en

Poprawka 363
Cindy Franssen, Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla potrzebę pełnej 
przejrzystości i identyfikowalności 
inwestycji publicznych w badania 
dotyczące leków, aby odzwierciedlić te 
inwestycje w dostępności leków oraz 
ustalaniu cen dla ogółu społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 364
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
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członkowskie do stworzenia środowiska 
zapewniającego atrakcyjność Europy jako 
miejsca dla inwestycji w badania i rozwój 
oraz dla rozwoju przemysłu 
farmaceutycznego;

Or. en

Poprawka 365
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

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że sektor 
farmaceutyczny nadal stanowi istotny 
filar przemysłu, a także czynnik 
stymulujący pod względem tworzenia 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 366
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję do wydania 
wytycznych dotyczących udzielania 
zamówień na leki w celu zachęcenia 
państw członkowskich do ulepszenia 
praktyk udzielania zamówień;

Or. en
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Poprawka 367
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do rozważenia potrzeby 
dywersyfikacji przez producentów źródeł 
zaopatrzenia w surowce oraz produkcji 
produktów leczniczych, w tym repatriacji 
produkcji do Europy;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. przypomina, że w art. 81 i 23a 
dyrektywy 2001/83/WE ustanawiającej 
wspólnotowy kodeks odnoszący się do 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi określono ogólne obowiązki 
posiadaczy pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu i hurtowników w odniesieniu do 
dostaw produktów leczniczych, jak 
również obowiązek powiadomienia, 
spoczywający na posiadaczu pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu, w przypadku 
tymczasowej lub stałej przerwy w 
dostawach;

Or. en
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Poprawka 369
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dokonały przeglądu 
obowiązującego prawodawstwa w celu 
zapewnienia skutecznych wymogów 
wczesnego powiadamiania o przerwach w 
dostawach przez posiadaczy pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu, z myślą o 
zapobieganiu niedoborom;

Or. en

Poprawka 370
Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. dostrzega, że niedawno zawarte 
przez UE umowy o wolnym handlu 
obejmują jasne zasady dotyczące 
handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej, które – co do zasady – 
zakładają wydawanie przymusowych 
licencji zgodnie z postanowieniami 
porozumienia TRIPS; wzywa Komisję do 
zapewnienia, aby wdrażanie zawartych 
przez UE umów o wolnym handlu nie 
kolidowało z możliwościami 
uruchomienia instrumentów elastyczności 
uwzględnionych w porozumieniu TRIPS, 
oraz do przedstawienia państwom 
członkowskim wytycznych mających na 
celu zachęcanie do wydawania licencji 
dobrowolnych zamiast niezwłocznego 
wydawania licencji przymusowych;

Or. en
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Poprawka 371
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. wzywa państwa członkowskie, aby 
zobowiązały posiadaczy pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu do przedłożenia 
planów zapobiegania niedoborom leków w 
celu ograniczenia ryzyka, w ramach 
spoczywającego na nich obowiązku 
zapewnienia stałych dostaw, jak 
przewidziano w dyrektywie 2001/83/WE; 
podkreśla, że takie plany zapobiegawcze 
muszą być obowiązkowe na mocy prawa 
UE; wzywa do zapewnienia proaktywnego 
monitorowania leków zagrożonych 
niedoborem na szczeblu UE i krajowym;

Or. en

Poprawka 372
César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. zwraca się do Komisji o 
monitorowanie przestrzegania wymogów 
art. 81 dyrektywy 2001/83/WE pod 
względem niedoborów dostaw i podjęcie 
działań w celu zaradzenia niedoborom 
wynikającym z niewykonania obowiązków 
prawodawczych, takich jak nakładanie 
sankcji finansowych za 
niepoinformowanie o przerwaniu dostaw 
lub za niewykonanie zobowiązania z 
tytułu świadczenia usług użyteczności 
publicznej;
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Or. es

Poprawka 373
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia 
ujednoliconego systemu wczesnego 
ostrzegania na szczeblu krajowym i 
unijnym, rozszerzającego obowiązki 
przedsiębiorstw farmaceutycznych do 
niezwłocznego powiadamiania o wszelkich 
przerwach w dostawach leków;

Or. en

Poprawka 374
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wzmożenia prac 
dotyczących zobowiązań posiadaczy 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w 
odniesieniu do obowiązków zapewnienia 
stałych dostaw określonych w dyrektywie 
2001/83/WE (art. 81); wzywa Komisję i 
Europejską Agencję Leków (EMA) do 
sprecyzowania tych obowiązków w 
ramach możliwych do egzekwowania 
wytycznych i zachęca państwa 
członkowskie do dopilnowania 
przestrzegania przepisów, uwzględnienia 
kar i zbadania wszelkich możliwości 
wzmocnienia stałych dostaw, w 
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szczególności w zakresie europejskiej sieci 
dostawców leków, aby promować większą 
konkurencję i bezpieczeństwo dostaw;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6c. ubolewa jednak z powodu 
rozbieżności zaobserwowanych przez 
EMA w transpozycji tych obowiązków do 
prawa krajowego;

Or. en

Poprawka 376
César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. apeluje do Komisji o opracowanie 
jasnej definicji braków w zaopatrzeniu lub 
niedoborów leków i o zajęcie się 
wszystkimi przyczynami niedoborów wraz 
z państwami członkowskimi; w tym 
kontekście zwraca się do Komisji o 
przedstawienie sprawozdania na temat 
oddziaływania handlu równoległego i 
kwot dostaw, o przeanalizowanie 
mechanizmów mających na celu 
rozwiązanie kwestii wycofywania z obrotu 
skutecznych leków z czysto komercyjnych 
powodów oraz o opracowanie 
mechanizmu umożliwiającego 
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sporządzanie corocznego sprawozdania o 
niedoborach leków w całej UE;

Or. es

Poprawka 377
César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6d. wzywa Komisję, by wraz z 
państwami członkowskimi, Europejską 
Agencją Leków i odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami opracowała i 
aktualizowała wykaz leków 
podstawowych/leków o krytycznym 
znaczeniu zgodny z wykazem WHO, w 
przypadku których konieczne jest 
posiadanie obowiązkowej rezerwy 
zaopatrzenia w celu pokrycia 
zapotrzebowania pacjentów i których nie 
można eksportować (na przykład 
szczepionek), wówczas, gdy konieczne jest 
ograniczenie wywozu w interesie zdrowia 
publicznego i w celu ograniczenia ryzyka 
niedoboru leków; zwraca się w związku z 
tym o ustanowienie procedur 
wcześniejszego powiadamiania/zezwolenia 
na wywóz przez hurtowników na 
podstawie uprzednio sporządzonego 
wykazu;

Or. es

Poprawka 378
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6d. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia wymogów 
zobowiązujących przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne do przedstawienia planów 
zapobiegania niedoborom leków w celu 
ograniczenia ryzyka; podkreśla 
konieczność nadania takim planom 
zapobiegawczym obowiązkowego 
charakteru w prawie UE; wzywa do 
proaktywnego monitorowania leków 
zagrożonych niedoborem na szczeblu 
unijnym i krajowym; 

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6d. uważa, że Europejski Zielony Ład 
stwarza istotną możliwość zachęcenia 
producentów leków do udziału w realizacji 
planu zielonej odbudowy poprzez 
produkcję zgodnie z normami 
środowiskowymi i ekologicznymi;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 6 e (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6e. wzywa do przeglądu dyrektywy 
2001/83/WE ustanawiającej wspólnotowy 
kodeks odnoszący się do produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi, aby 
zapewnić powiadamianie o niedoborach, 
wzmocnić obowiązki ciążące na 
posiadaczach pozwoleń na dopuszczenie 
do obrotu oraz zagwarantować spełnienie 
wszystkich obowiązków podmiotów 
uczestniczących w łańcuchu dostaw 
leków;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6f. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zachęcały posiadaczy 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu do 
zwiększania zapasów bieżących leków o 
dużym znaczeniu terapeutycznym w 
formie produktów gotowych oraz do 
zarządzania nimi; uważa, że wystarczające 
na kilka miesięcy zapasy bieżące leków 
umożliwiłby zneutralizowanie niedoborów 
dostaw i uniknięcie strat związanych z 
upływem terminu ważności leków;

Or. en

Poprawka 382
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
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Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 6 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6g. ubolewa, że zgodność z normami 
środowiskowymi (w szczególności z 
rozporządzeniem REACH) i normami 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw stosowanymi w UE była 
jedną z przyczyn przeniesienia produkcji 
leków do państw trzecich; zachęca 
producentów do zagwarantowania 
bezpieczeństwa personelu oraz ochrony 
środowiska, w szczególności przez zakaz 
uwalniania toksycznych substancji do 
powietrza i wód, gdy dokonują oni 
repatriacji produkcji na terytorium UE; 
uważa, że przestrzeganie tych norm nie 
może prowadzić do znacznego zwiększenia 
cen leków;

Or. en

Poprawka 383
Christine Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zauważa, że bezpieczeństwo 
dostaw stanowi zasadniczy element walki z 
niedoborami i należy przyjąć je jako 
kryterium jakościowe przy udzielaniu 
zamówień w odniesieniu do aptek 
miejskich oraz przy wystosowywaniu 
zaproszeń do składania ofert dotyczących 
leków, zgodnie z zaleceniem zawartym w 
art. 67 dyrektywy 2014/24/UE; proponuje, 
aby jako kryterium przyjąć również 
inwestycje dokonane w celu produkcji 
substancji czynnych i gotowych leków w 
Unii;

7. zauważa, że bezpieczeństwo 
dostaw stanowi zasadniczy element walki z 
niedoborami i należy przyjąć je jako 
kryterium jakościowe przy udzielaniu 
zamówień w odniesieniu do aptek 
miejskich oraz przy wystosowywaniu 
zaproszeń do składania ofert dotyczących 
leków, zgodnie z zaleceniem zawartym w 
art. 67 dyrektywy 2014/24/UE;
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Or. de

Poprawka 384
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zauważa, że bezpieczeństwo 
dostaw stanowi zasadniczy element walki z 
niedoborami i należy przyjąć je jako 
kryterium jakościowe przy udzielaniu 
zamówień w odniesieniu do aptek 
miejskich oraz przy wystosowywaniu 
zaproszeń do składania ofert dotyczących 
leków, zgodnie z zaleceniem zawartym w 
art. 67 dyrektywy 2014/24/UE; proponuje, 
aby jako kryterium przyjąć również 
inwestycje dokonane w celu produkcji 
substancji czynnych i gotowych leków w 
Unii;

7. zauważa, że bezpieczeństwo 
dostaw stanowi zasadniczy element walki z 
niedoborami i należy przyjąć je jako 
kryterium jakościowe przy udzielaniu 
zamówień w odniesieniu do aptek 
miejskich oraz przy wystosowywaniu 
zaproszeń do składania ofert dotyczących 
leków, zgodnie z zaleceniem zawartym w 
art. 67 dyrektywy 2014/24/UE; proponuje, 
aby jako kryterium przyjąć również 
odporność łańcucha dostaw;

Or. en

Poprawka 385
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zauważa, że bezpieczeństwo 
dostaw stanowi zasadniczy element walki z 
niedoborami i należy przyjąć je jako 
kryterium jakościowe przy udzielaniu 
zamówień w odniesieniu do aptek 
miejskich oraz przy wystosowywaniu 
zaproszeń do składania ofert dotyczących 
leków, zgodnie z zaleceniem zawartym w 
art. 67 dyrektywy 2014/24/UE; proponuje, 
aby jako kryterium przyjąć również 
inwestycje dokonane w celu produkcji 

7. zauważa, że bezpieczeństwo 
dostaw stanowi zasadniczy element walki z 
niedoborami i należy przyjąć je jako 
kryterium jakościowe przy udzielaniu 
zamówień w odniesieniu do aptek 
miejskich oraz przy wystosowywaniu 
zaproszeń do składania ofert dotyczących 
leków, zgodnie z zaleceniem zawartym w 
art. 67 dyrektywy 2014/24/UE; podkreśla 
znaczenie zróżnicowanych dostaw i 
zrównoważonych praktyk udzielania 
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substancji czynnych i gotowych leków w 
Unii;

zamówień;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zauważa, że bezpieczeństwo 
dostaw stanowi zasadniczy element walki z 
niedoborami i należy przyjąć je jako 
kryterium jakościowe przy udzielaniu 
zamówień w odniesieniu do aptek 
miejskich oraz przy wystosowywaniu 
zaproszeń do składania ofert dotyczących 
leków, zgodnie z zaleceniem zawartym w 
art. 67 dyrektywy 2014/24/UE; proponuje, 
aby jako kryterium przyjąć również 
inwestycje dokonane w celu produkcji 
substancji czynnych i gotowych leków w 
Unii;

7. zauważa, że bezpieczeństwo 
dostaw stanowi zasadniczy element walki z 
niedoborami i należy przyjąć je jako 
kryterium jakościowe przy udzielaniu 
zamówień w odniesieniu do aptek 
miejskich oraz przy wystosowywaniu 
zaproszeń w ramach europejskich 
zamówień wspólnych dotyczących leków; 
proponuje, aby jako kluczowe kryterium 
przyjąć również inwestycje dokonane w 
celu produkcji substancji czynnych i 
gotowych leków w Unii;

Or. en

Poprawka 387
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zauważa, że bezpieczeństwo 
dostaw stanowi zasadniczy element walki z 
niedoborami i należy przyjąć je jako 
kryterium jakościowe przy udzielaniu 
zamówień w odniesieniu do aptek 

7. zauważa, że bezpieczeństwo 
dostaw stanowi zasadniczy element walki z 
niedoborami i należy przyjąć je jako 
kryterium jakościowe przy udzielaniu 
zamówień w odniesieniu do aptek 
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miejskich oraz przy wystosowywaniu 
zaproszeń do składania ofert dotyczących 
leków, zgodnie z zaleceniem zawartym w 
art. 67 dyrektywy 2014/24/UE; proponuje, 
aby jako kryterium przyjąć również 
inwestycje dokonane w celu produkcji 
substancji czynnych i gotowych leków w 
Unii;

miejskich oraz przy wystosowywaniu 
zaproszeń do składania ofert dotyczących 
leków, zgodnie z zaleceniem zawartym w 
art. 67 dyrektywy 2014/24/UE; proponuje, 
aby jako kryterium przyjąć również 
inwestycje dokonane w celu produkcji 
substancji czynnych i gotowych leków w 
celu zwiększenia odporności dostaw; 
wzywa Komisję, w kontekście dyrektywy 
2014/24/UE w sprawie zamówień 
publicznych, do szybkiego przedstawienia 
wytycznych ad hoc dla państw 
członkowskich w celu wsparcia 
zrównoważonych praktyk przetargowych 
dotyczących leków;

Or. en

Poprawka 388
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zauważa, że bezpieczeństwo 
dostaw stanowi zasadniczy element walki z 
niedoborami i należy przyjąć je jako 
kryterium jakościowe przy udzielaniu 
zamówień w odniesieniu do aptek 
miejskich oraz przy wystosowywaniu 
zaproszeń do składania ofert dotyczących 
leków, zgodnie z zaleceniem zawartym w 
art. 67 dyrektywy 2014/24/UE; proponuje, 
aby jako kryterium przyjąć również 
inwestycje dokonane w celu produkcji 
substancji czynnych i gotowych leków w 
Unii;

7. zauważa, że bezpieczeństwo 
dostaw stanowi zasadniczy element walki z 
niedoborami i należy przyjąć je jako 
kryterium jakościowe przy udzielaniu 
zamówień w odniesieniu do aptek 
miejskich oraz przy wystosowywaniu 
zaproszeń do składania ofert dotyczących 
leków, zgodnie z zaleceniem zawartym w 
art. 67 dyrektywy 2014/24/UE; proponuje, 
aby jako kryterium przyjąć również 
inwestycje dokonane w celu produkcji 
substancji czynnych i gotowych leków w 
Unii; w tym kontekście wzywa Komisję do 
przedstawienia państwom członkowskim 
ukierunkowanych wytycznych w celu 
wdrożenia zrównoważonych praktyk 
przetargowych dotyczących leków, z myślą 
o zapewnieniu długoterminowej 
stabilności, konkurencji i bezpieczeństwa 
dostaw oraz stymulacji inwestycji 
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dokonywanych w obszarze produkcji;

Or. en

Poprawka 389
Nathalie Colin-Oesterlé

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zauważa, że bezpieczeństwo 
dostaw stanowi zasadniczy element walki z 
niedoborami i należy przyjąć je jako 
kryterium jakościowe przy udzielaniu 
zamówień w odniesieniu do aptek 
miejskich oraz przy wystosowywaniu 
zaproszeń do składania ofert dotyczących 
leków, zgodnie z zaleceniem zawartym w 
art. 67 dyrektywy 2014/24/UE; proponuje, 
aby jako kryterium przyjąć również 
inwestycje dokonane w celu produkcji 
substancji czynnych i gotowych leków w 
Unii;

7. zauważa, że bezpieczeństwo 
dostaw stanowi zasadniczy element walki z 
niedoborami i należy przyjąć je jako 
kryterium jakościowe przy udzielaniu 
zamówień w odniesieniu do aptek 
miejskich oraz przy wystosowywaniu 
zaproszeń do składania ofert dotyczących 
leków, zgodnie z zaleceniem zawartym w 
art. 67 dyrektywy 2014/24/UE; proponuje, 
aby jako kryterium przyjąć również 
inwestycje dokonane w celu produkcji 
substancji czynnych i gotowych leków w 
Unii, jak również liczbę i lokalizację 
miejsc produkcji oraz stosowanie norm 
społecznych, środowiskowych, etycznych i 
jakościowych;

Or. fr

Poprawka 390
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zauważa, że bezpieczeństwo 
dostaw stanowi zasadniczy element walki z 
niedoborami i należy przyjąć je jako 
kryterium jakościowe przy udzielaniu 
zamówień w odniesieniu do aptek 

7. zauważa, że bezpieczeństwo 
dostaw stanowi zasadniczy element walki z 
niedoborami i należy przyjąć je jako 
kryterium jakościowe przy udzielaniu 
zamówień w odniesieniu do aptek 
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miejskich oraz przy wystosowywaniu 
zaproszeń do składania ofert dotyczących 
leków, zgodnie z zaleceniem zawartym w 
art. 67 dyrektywy 2014/24/UE; proponuje, 
aby jako kryterium przyjąć również 
inwestycje dokonane w celu produkcji 
substancji czynnych i gotowych leków w 
Unii;

miejskich oraz przy wystosowywaniu 
zaproszeń do składania ofert dotyczących 
leków, zgodnie z zaleceniem zawartym w 
art. 67 dyrektywy 2014/24/UE; innymi 
istotnymi czynnikami są ponowne 
inwestowanie zysków w prace badawczo-
rozwojowe oraz promowanie przystępności 
cenowej i dostępności; proponuje, aby jako 
kryterium przyjąć również inwestycje 
dokonane w celu produkcji substancji 
czynnych i gotowych leków oraz 
zwiększenia odporności w Unii;

Or. en

Poprawka 391
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zauważa, że bezpieczeństwo 
dostaw stanowi zasadniczy element walki z 
niedoborami i należy przyjąć je jako 
kryterium jakościowe przy udzielaniu 
zamówień w odniesieniu do aptek 
miejskich oraz przy wystosowywaniu 
zaproszeń do składania ofert dotyczących 
leków, zgodnie z zaleceniem zawartym w 
art. 67 dyrektywy 2014/24/UE; proponuje, 
aby jako kryterium przyjąć również 
inwestycje dokonane w celu produkcji 
substancji czynnych i gotowych leków w 
Unii;

7. zauważa, że bezpieczeństwo 
dostaw stanowi zasadniczy element walki z 
niedoborami i należy przyjąć je jako 
kryterium jakościowe przy udzielaniu 
zamówień w odniesieniu do aptek 
miejskich oraz przy wystosowywaniu 
zaproszeń do składania ofert dotyczących 
leków, zgodnie z zaleceniem zawartym w 
art. 67 dyrektywy 2014/24/UE; proponuje, 
aby jako kryterium przyjąć również 
inwestycje dokonane w celu produkcji 
substancji czynnych i gotowych leków w 
Unii w celu zwiększenia odporności 
dostaw;

Or. en

Poprawka 392
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca uwagę, że ukierunkowane 
wytyczne powinny obejmować: 
wyjaśnienia i zalecenia dla państw 
członkowskich dotyczące sposobu 
wdrażania umów ramowych, w których 
przewidziano wyłonienie wielu 
zwycięzców, stosowania kryteriów oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, 
rozpoznawania inwestycji w 
bezpieczeństwo dostaw dla Europy; 
wprowadzenie wystarczających terminów 
realizacji w odniesieniu do wytwarzania, 
gwarantujących ciągłe dostawy leków dla 
pacjentów; proporcjonalne nakładanie 
kar, które nie rekompensują 
potencjalnych korzyści dla zwycięzców 
przetargu; analizowanie i rozważanie 
możliwości wykluczenia z przetargu 
rażąco niskich ofert; zapewnienie 
terminowych procedur udzielania 
zamówień w celu zagwarantowania 
konkurencji leków z wielu źródeł, gdy 
tylko staną się one dostępne;

Or. en

Poprawka 393
Manuel Pizarro

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca uwagę, że w przypadku 
niektórych biologicznych produktów 
leczniczych, takich jak produkty lecznicze 
otrzymywane z krwi i osocza, 
umożliwienie zwiększenia europejskich 
zdolności do pozyskiwania krwi i osocza 
będzie miało zasadnicze znaczenie dla 
zmniejszenia uzależnienia UE od 
przywozu osocza z państw trzecich; wzywa 
Komisję do przyspieszenia przeglądu 
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prawodawstwa dotyczącego krwi, tkanek i 
komórek (dyrektywa 2002/98/WE i 
dyrektywa 2004/23/WE) w celu 
ograniczenia ryzyka niedoborów tych 
istotnych produktów leczniczych 
ratujących życie;

Or. en

Poprawka 394
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. w kontekście unijnej dyrektywy 
2014/24/UE w sprawie zamówień 
publicznych wzywa Komisję do szybkiego 
przedstawienia wytycznych ad hoc dla 
państw członkowskich w celu wsparcia 
zrównoważonych praktyk składania ofert 
dotyczących leków w obszarach, w których 
stosuje się procedury przetargowe, w 
szczególności w odniesieniu do 
najskuteczniejszego stosowania kryteriów 
oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, 
wykraczając poza samo kryterium 
najniższej ceny, takich jak wynagradzanie 
inwestycji w jakość i bezpieczeństwo 
dostaw;

Or. en

Poprawka 395
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że pilne 
zapotrzebowanie na leki i sprzęt medyczny 
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nie może wiązać się z obniżeniem jakości, 
bezpieczeństwa, skuteczności i 
opłacalności leków do stosowania u ludzi 
oraz produktów zdrowotnych;

Or. pt

Poprawka 396
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że zaproszenia do 
składania ofert, w których przewidziano 
wyłonienie jednego zwycięzcy, mogą być 
źródłem niestabilności w przypadku 
zakłócenia dostaw; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do stworzenia 
systemów zaproszeń do składania ofert 
umożliwiających wyłonienie kilku 
zwycięzców w celu utrzymania 
konkurencji na rynku i zmniejszenia 
ryzyka niedoboru, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu pacjentom wysokiej 
jakości leczenia;

8. zauważa, że zaproszenia do 
składania ofert, w których przewidziano 
wyłonienie jednego zwycięzcy, mogą być 
źródłem niestabilności w przypadku 
zakłócenia dostaw; dostrzega, że 
niektórych szczególnych przypadkach 
można rozważyć systemy zaproszeń do 
składania ofert umożliwiające wyłonienie 
kilku zwycięzców w celu utrzymania 
konkurencji na rynku i zmniejszenia 
ryzyka niedoboru, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu pacjentom wysokiej 
jakości leczenia;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że zaproszenia do 
składania ofert, w których przewidziano 
wyłonienie jednego zwycięzcy, mogą być 
źródłem niestabilności w przypadku 

8. zauważa, że zaproszenia do 
składania ofert, w których przewidziano 
wyłonienie jednego zwycięzcy 
posiadającego tylko jeden zakład 
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zakłócenia dostaw; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do stworzenia 
systemów zaproszeń do składania ofert 
umożliwiających wyłonienie kilku 
zwycięzców w celu utrzymania 
konkurencji na rynku i zmniejszenia 
ryzyka niedoboru, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu pacjentom wysokiej 
jakości leczenia;

produkcyjny substancji podstawowej, 
mogą być źródłem niestabilności w 
przypadku zakłócenia dostaw; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
stworzenia systemów zaproszeń do 
składania ofert umożliwiających 
wyłonienie kilku zwycięzców, z których 
każdy posiada co najmniej więcej niż 
jeden zakład produkcyjny w różnych 
państwach (w tym jeden na terenie UE) w 
odniesieniu do produktu leczniczego 
będącego przedmiotem oferty, w celu 
utrzymania konkurencji na rynku i 
zmniejszenia ryzyka niedoboru, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu pacjentom 
wysokiej jakości leczenia;

Or. en

Poprawka 398
Joanna Kopcińska

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że zaproszenia do 
składania ofert, w których przewidziano 
wyłonienie jednego zwycięzcy, mogą być 
źródłem niestabilności w przypadku 
zakłócenia dostaw; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do stworzenia 
systemów zaproszeń do składania ofert 
umożliwiających wyłonienie kilku 
zwycięzców w celu utrzymania 
konkurencji na rynku i zmniejszenia 
ryzyka niedoboru, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu pacjentom wysokiej 
jakości leczenia;

8. zauważa, że zaproszenia do 
składania ofert, w których przewidziano 
wyłonienie jednego zwycięzcy, mogą być 
źródłem niestabilności w przypadku 
zakłócenia dostaw; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do stworzenia 
systemów zaproszeń do składania ofert 
umożliwiających wyłonienie kilku 
zwycięzców, w tym oferentów wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
w celu utrzymania konkurencji na rynku i 
zmniejszenia ryzyka niedoboru, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu pacjentom 
wysokiej jakości leczenia;

Or. en
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Poprawka 399
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Danilo Oscar 
Lancini, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że zaproszenia do 
składania ofert, w których przewidziano 
wyłonienie jednego zwycięzcy, mogą być 
źródłem niestabilności w przypadku 
zakłócenia dostaw; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do stworzenia 
systemów zaproszeń do składania ofert 
umożliwiających wyłonienie kilku 
zwycięzców w celu utrzymania 
konkurencji na rynku i zmniejszenia 
ryzyka niedoboru, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu pacjentom wysokiej 
jakości leczenia;

8. zauważa, że zaproszenia do 
składania ofert, w których przewidziano 
wyłonienie jednego zwycięzcy, mogą być 
źródłem niestabilności w przypadku 
zakłócenia dostaw; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do stworzenia 
systemów zaproszeń do składania ofert 
umożliwiających wyłonienie kilku 
zwycięzców w celu utrzymania 
konkurencji na rynku i zmniejszenia 
ryzyka niedoboru, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu pacjentom wysokiej 
jakości leczenia po przystępnych cenach;

Or. it

Poprawka 400
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że zaproszenia do 
składania ofert, w których przewidziano 
wyłonienie jednego zwycięzcy, mogą być 
źródłem niestabilności w przypadku 
zakłócenia dostaw; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do stworzenia 
systemów zaproszeń do składania ofert 
umożliwiających wyłonienie kilku 
zwycięzców w celu utrzymania 
konkurencji na rynku i zmniejszenia 
ryzyka niedoboru, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu pacjentom wysokiej 
jakości leczenia;

8. zauważa, że zaproszenia do 
składania ofert, w których przewidziano 
wyłonienie jednego zwycięzcy, mogą być 
źródłem niestabilności w przypadku 
zakłócenia dostaw; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do stworzenia 
systemów zaproszeń do składania ofert 
umożliwiających wyłonienie kilku 
zwycięzców w celu utrzymania 
konkurencji na rynku i zmniejszenia 
ryzyka niedoboru, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu pacjentom wysokiej 
jakości i przystępnego cenowo leczenia;
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Or. en

Poprawka 401
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że zaproszenia do 
składania ofert, w których przewidziano 
wyłonienie jednego zwycięzcy, mogą być 
źródłem niestabilności w przypadku 
zakłócenia dostaw; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do stworzenia 
systemów zaproszeń do składania ofert 
umożliwiających wyłonienie kilku 
zwycięzców w celu utrzymania 
konkurencji na rynku i zmniejszenia 
ryzyka niedoboru, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu pacjentom wysokiej 
jakości leczenia;

8. zauważa, że zaproszenia do 
składania ofert, w których przewidziano 
wyłonienie jednego zwycięzcy, mogą być 
źródłem niestabilności w przypadku 
zakłócenia dostaw; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do stworzenia 
systemów zaproszeń do składania ofert 
umożliwiających wyłonienie kilku 
zwycięzców w celu utrzymania 
konkurencji na rynku i zmniejszenia 
ryzyka niedoboru, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu pacjentom wysokiej 
jakości i przystępnego cenowo leczenia;

Or. en

Poprawka 402
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że zaproszenia do 
składania ofert, w których przewidziano 
wyłonienie jednego zwycięzcy, mogą być 
źródłem niestabilności w przypadku 
zakłócenia dostaw; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do stworzenia 
systemów zaproszeń do składania ofert 
umożliwiających wyłonienie kilku 
zwycięzców w celu utrzymania 
konkurencji na rynku i zmniejszenia 
ryzyka niedoboru, przy jednoczesnym 

8. zauważa, że zaproszenia do 
składania ofert, w których przewidziano 
wyłonienie jednego zwycięzcy, mogą być 
źródłem niestabilności w przypadku 
zakłócenia dostaw; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do rozważenia 
stworzenia systemów zaproszeń do 
składania ofert umożliwiających 
wyłonienie kilku zwycięzców w celu 
utrzymania konkurencji na rynku i 
zmniejszenia ryzyka niedoboru, przy 
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zagwarantowaniu pacjentom wysokiej 
jakości leczenia;

jednoczesnym zagwarantowaniu pacjentom 
wysokiej jakości leczenia;

Or. en

Poprawka 403
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zwraca uwagę, że w wyniku 
stosowania praktyk udzielania zamówień 
w oparciu wyłącznie o kryterium ceny 
producenci wycofali się z rynków 
krajowych, co doprowadziło do braku 
konkurencji, konsolidacji rynku i 
zwiększenia ryzyka niedoborów leków; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
nawiązania zorganizowanego dialogu w 
celu stosowania alternatywnych kryteriów 
w procesie przetargowym, takich jak 
niezawodność dostaw oraz liczba 
lokalizacji i zakładów produkcyjnych;

Or. en

Poprawka 404
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zwraca uwagę, że w wyniku 
stosowania praktyk udzielania zamówień 
skupionych wyłącznie na kryterium ceny 
producenci wycofali się z rynków 
krajowych, co doprowadziło do 
konsolidacji rynku i zwiększenia ryzyka 
niedoborów leków; wzywa Komisję i 
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państwa członkowskie do nawiązania 
zorganizowanego dialogu w celu 
stosowania w procesie przetargowym 
kryteriów innych niż kryterium ceny, 
takich jak niezawodność dostaw oraz 
liczba lokalizacji i zakładów 
produkcyjnych;

Or. en

Poprawka 405
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla pilną potrzebę 
zapewnienia, aby patenty farmaceutyczne 
nie uniemożliwiały dostaw w przypadku 
niedoborów leków; podkreśla potrzebę 
zabezpieczenia niezbędnych dostaw w 
czasie kryzysu lub wszelkich obecnych i 
przyszłych epidemii przez zastąpienie 
patentów farmaceutycznych na leki, 
szczepionki i sprzęt medyczny licencjami 
przyznawanymi publicznym laboratoriom 
i producentom, aby umożliwić 
dostarczanie generycznych wersji 
markowych produktów bez konieczności 
negocjacji z właścicielami patentów;

Or. pt

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8a. zwraca się do Komisji o zbadanie 
możliwości stworzenia ram prawnych, 
które stworzą możliwości i zachęty dla 
systemów opieki zdrowotnej do 
przeprowadzania przetargów 
skutkujących wyborem przedsiębiorstw 
farmaceutycznych gwarantujących 
dostawy leków w trudnych 
okolicznościach dzięki skupieniu 
produkcji w UE i zapewniających co 
najmniej dwa różne źródła pozyskiwania 
substancji podstawowych; zwraca się do 
Komisji o zbadanie możliwości 
uwzględnienia w prawie UE wymogów 
prawnych dotyczących zapewnienia 
bardziej zrównoważonych dostaw leków;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa Komisję do rozszerzenia 
wspólnej europejskiej reakcji o działania i 
procedury wspólnego udzielania 
zamówień na wszystkie opracowane 
szczepionki, leki, sprzęt medyczny i 
technologie medyczne; nalega, aby ta 
wspólna reakcja stanowiła priorytet po 
zakończeniu pandemii i była łatwo 
dostępna dla obywateli w każdym państwie 
członkowskim, zwłaszcza w tych 
państwach, które są szczególnie narażone 
na zagrożenia z punktu widzenia zdrowia 
publicznego i gospodarki ze względu na 
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odległe położenie lub niewielkie rozmiary;

Or. en

Poprawka 408
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina o istniejących 
dowodach podkreślających rolę 
zrównoważonych praktyk udzielania 
zamówień w zapobieganiu niedoborom 
leków; wzywa Komisję, aby wspierała 
państwa członkowskie w zapobieganiu 
niedoborom leków przez opracowanie 
unijnych wytycznych ad hoc dotyczących 
zamówień publicznych na leki na 
podstawie obecnej dyrektywy w sprawie 
zamówień publicznych, w dążeniu do 
zapewnienia długoterminowej 
zrównoważoności, konkurencji i 
bezpieczeństwa dostaw oraz stymulowania 
inwestycji w wytwarzanie;

Or. en

Poprawka 409
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla możliwą rolę procedur 
udzielania zamówień publicznych 
organizowanych przez organy państw 
członkowskich w ograniczaniu ryzyka 
niedoborów leków, w szczególności w 
odniesieniu do liczby zakładów 
produkcyjnych wymaganych w 
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zaproszeniu do składania ofert oraz 
rodzaju kar umownych przewidzianych w 
przypadku niedopełnienia obowiązku 
dostaw;

Or. en

Poprawka 410
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania lepszych 
systemów udzielania zamówień i 
wytycznych w celu zapewnienia stałej 
dostępności starych, generycznych i 
niedrogich leków, które w dalszym ciągu 
są potrzebne w opiece nad pacjentami;

Or. en

Poprawka 411
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zwraca uwagę, że w wyniku 
stosowania praktyk udzielania zamówień 
skupionych wyłącznie na kryterium ceny 
producenci wycofali się z rynków 
krajowych, co doprowadziło do 
konsolidacji rynku i zwiększenia ryzyka 
niedoborów leków; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do nawiązania 
zorganizowanego dialogu w celu 
stosowania w procesie przetargowym 
kryteriów innych niż kryterium ceny, 
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takich jak niezawodność dostaw;

Or. en

Poprawka 412
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. wzywa Komisję do wydania 
ukierunkowanych i wiążących unijnych 
wytycznych dotyczących zamówień 
publicznych na leki; zaleca, aby 
dyrektywa w sprawie zamówień 
publicznych uwzględniała zalecenia dla 
państw członkowskich dotyczące sposobu 
wdrażania umów ramowych, w których 
przewidziano wyłonienie wielu 
zwycięzców, stosowania kryteriów oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie i 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw leków 
w Europie;

Or. en

Poprawka 413
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. wzywa Komisję, w kontekście 
unijnej dyrektywy 2014/24/UE w sprawie 
zamówień publicznych, do szybkiego 
przedstawienia państwom członkowskim 
wytycznych ad hoc w celu wsparcia 
zrównoważonych praktyk przetargowych 
dotyczących leków, w przypadku których 
stosowane są procedury przetargowe, w 
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szczególności wytycznych dotyczących 
najskuteczniejszego stosowania kryteriów 
oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, 
wykraczających poza samo kryterium 
najniższej ceny i wynagradzających 
inwestycje w jakość i bezpieczeństwo 
dostaw;

Or. en

Poprawka 414
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. wzywa Komisję, aby opublikowała 
ukierunkowane wytyczne dla sektora 
farmaceutycznego dotyczące zamówień 
publicznych, w tym przyczyniania się do 
bezpieczeństwa dostaw UE i 
wystarczającego czasu realizacji 
produkcji, aby zagwarantować dostawy 
leków dla pacjentów; podkreśla, że w tych 
wytycznych należy sprecyzować zalecenia 
dla państw członkowskich dotyczące 
konkretnych aspektów sektora 
farmaceutycznego, jakie należy 
rozpatrywać podczas udzielania 
zamówienia, mając na uwadze, że 
wytyczne powinny opierać się na zasadzie 
kryteriów oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie, której celem jest 
zapewnienie najkorzystniejszej relacji 
jakości do ceny, a nie jedynie najtańszego 
produktu;

Or. en

Poprawka 415
Pernille Weiss
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

9. skreśla się

Or. en

Poprawka 416
Bartosz Arłukowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

9. przypomina o zasadniczej roli, jaką 
mogą odegrać nowe technologie i sztuczna 
inteligencja w umożliwieniu naukowcom 
w istniejących laboratoriach europejskich 
tworzenia sieci kontaktów i dzielenia się 
swoimi celami i wynikami;

Or. pl
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Poprawka 417
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym;

Or. en

Poprawka 418
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 

9. przypomina o zasadniczej roli, jaką 
mogą odegrać nowe technologie i sztuczna 
inteligencja w umożliwieniu naukowcom 
w istniejących laboratoriach europejskich 
tworzenia sieci kontaktów i dzielenia się 
swoimi celami i wynikami;
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kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

Or. fr

Poprawka 419
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

9. przypomina o zasadniczej roli, jaką 
mogą odegrać nowe technologie i sztuczna 
inteligencja w umożliwieniu naukowcom 
w istniejących laboratoriach europejskich 
tworzenia sieci kontaktów i dzielenia się 
swoimi celami i wynikami;

Or. en

Poprawka 420
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 

9. przypomina o zasadniczej roli, jaką 
mogą odegrać nowe technologie i sztuczna 
inteligencja w umożliwieniu naukowcom 
w istniejących laboratoriach europejskich 
tworzenia sieci kontaktów i dzielenia się 
swoimi celami i wynikami;
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sanitarnym i strategicznym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

Or. en

Poprawka 421
Danilo Oscar Lancini

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

9. przypomina o zasadniczej roli, jaką 
mogą odegrać nowe technologie i sztuczna 
inteligencja w umożliwieniu naukowcom 
w istniejących laboratoriach europejskich 
tworzenia sieci kontaktów i dzielenia się 
swoimi celami i wynikami;

Or. en

Poprawka 422
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
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europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym, 
aby wyeliminować problem niedoborów 
leków i przyczynić się do dostępności 
leków na rynkach różnych państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

9. wzywa Komisję do przedstawienia 
konkretnych propozycji dotyczących 
sposobu ustanowienia modeli partnerstw 
publiczno-prywatnych w UE na wzór 
amerykańskiego Urzędu ds. 
Zaawansowanych Badań i Rozwoju w 
dziedzinie Biomedycyny, działających w 
interesie ogólnym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

Or. en

Poprawka 424
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia sieci 
europejskich zakładów farmaceutycznych 
nienastawionych na zysk, działających w 
interesie ogólnym i zdolnych do produkcji 
pewnych priorytetowych leków o 
znaczeniu sanitarnym; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia, 
aby technologie wykorzystujące algorytmy 
stosowane do zaradzenia niedoborom 
leków były skuteczne i zgodne z 
europejskimi ramami ochrony danych;

Or. en

Poprawka 425
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

9. wzywa państwa członkowskie, aby 
– działając w interesie ogólnym – uzyskały 
długoterminowe zobowiązania 
producentów do zapewnienia utrzymania 
na europejskim rynku leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym zagrożonych 
wycofaniem; 

Or. en
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Poprawka 426
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia 
finansowanego ze środków publicznych, 
niezależnego europejskiego 
przedsiębiorstwa farmaceutycznego 
działającego w interesie ogólnym przez 
badanie i produkcję priorytetowych leków 
o znaczeniu strategicznym, lecz 
nieprzynoszących zysków branży 
farmaceutycznej, poczynając od chorób 
rzadkich i opracowywania nowych 
środków przeciwdrobnoustrojowych; 
przypomina o zasadniczej roli, jaką mogą 
odegrać nowe technologie i sztuczna 
inteligencja w umożliwieniu naukowcom 
w istniejących laboratoriach europejskich 
tworzenia sieci kontaktów i dzielenia się 
swoimi celami i wynikami;

Or. en

Poprawka 427
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym; przypomina o 

9. wzywa państwa członkowskie, aby 
– działając w interesie ogólnym – uzyskały 
długoterminowe zobowiązania 
producentów do zapewnienia utrzymania 
na europejskim rynku leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym zagrożonych 
wycofaniem; przypomina o zasadniczej 
roli, jaką mogą odegrać nowe technologie, 
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zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

np. zastosowania sztucznej inteligencji, w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

Or. en

Poprawka 428
Nathalie Colin-Oesterlé

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia, na wzór 
aptek wojskowych lub szpitalnych, 
jednego europejskiego zakładu 
farmaceutycznego nienastawionego na 
zysk lub ich większej liczby, działających 
w interesie ogólnym i zdolnych do 
produkcji pewnych priorytetowych leków 
o znaczeniu sanitarnym i strategicznym w 
przypadku braku istniejącej produkcji 
przemysłowej i gwarantujących 
bezpieczeństwo dostaw; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów, dzielenia się swoimi celami i 
wynikami; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosków w sprawie 
ustanowienia w Unii partnerstw 
publiczno-prywatnych na wzór 
amerykańskiego Urzędu ds. 
Zaawansowanych Badań i Rozwoju w 
dziedzinie Biomedycyny;

Or. fr
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Poprawka 429
Joanna Kopcińska

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do rozważenia stworzenia 
europejskich zakładów farmaceutycznych 
nienastawionych na zysk, działających w 
interesie ogólnym i zdolnych do produkcji 
pewnych priorytetowych leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym; 
podkreśla konieczność zwiększenia 
dywersyfikacji na szczeblu europejskim 
przez stworzenie kilku nowych zakładów 
produkcyjnych w celu zaspokojenia 
wysokiego zapotrzebowania UE, przy 
czym każdy produkt powinien mieć co 
najmniej dwa alternatywne źródła 
produkcji; przypomina o zasadniczej roli, 
jaką mogą odegrać nowe technologie i 
sztuczna inteligencja w umożliwieniu 
naukowcom w istniejących laboratoriach 
europejskich tworzenia sieci kontaktów i 
dzielenia się swoimi celami i wynikami;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
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zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym we wszystkich 
państwach członkowskich, niezależnie od 
różnic pod względem gospodarki lub 
wielkości; przypomina o zasadniczej roli, 
jaką mogą odegrać nowe technologie i 
sztuczna inteligencja przy zapewnieniu 
odpowiednich zabezpieczeń w wymiarze 
ochrony danych w umożliwieniu 
naukowcom w istniejących laboratoriach 
europejskich tworzenia sieci kontaktów i 
dzielenia się swoimi celami i wynikami;

Or. en

Poprawka 431
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym w celu 
uzupełnienia dostaw, aby uniknąć 
możliwych niedoborów leków w sytuacji 
nadzwyczajnej; przypomina o zasadniczej 
roli, jaką mogą odegrać nowe technologie i 
sztuczna inteligencja w umożliwieniu 
naukowcom w istniejących laboratoriach 
europejskich tworzenia sieci kontaktów i 
dzielenia się swoimi celami i wynikami;

Or. en

Poprawka 432
Tiemo Wölken
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami, przy pełnym przestrzeganiu 
przepisów ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych;

Or. en

Poprawka 433
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zbadania możliwości 
stworzenia jednego europejskiego zakładu 
farmaceutycznego nienastawionego na 
zysk lub ich większej liczby, działających 
w interesie ogólnym i zdolnych do 
produkcji pewnych priorytetowych leków 
o znaczeniu sanitarnym i strategicznym; 
przypomina o zasadniczej roli, jaką mogą 
odegrać nowe technologie i sztuczna 
inteligencja w umożliwieniu naukowcom 
w istniejących laboratoriach europejskich 
tworzenia sieci kontaktów i dzielenia się 
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wynikami; swoimi celami i wynikami;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do produkcji produktów 
leczniczych o dużym znaczeniu 
terapeutycznym dla opieki zdrowotnej; 
przypomina o zasadniczej roli, jaką mogą 
odegrać nowe technologie, cyfryzacja i 
sztuczna inteligencja w umożliwieniu 
naukowcom w istniejących laboratoriach 
europejskich tworzenia sieci kontaktów i 
dzielenia się swoimi celami i wynikami;

Or. en

Poprawka 435
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
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zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

zdolnych do produkcji priorytetowych 
leków o dużym znaczeniu terapeutycznym, 
w przypadku których istnieje wysokie 
ryzyko niedoborów; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

Or. en

Poprawka 436
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do produkcji pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia jednego 
europejskiego zakładu farmaceutycznego 
nienastawionego na zysk lub ich większej 
liczby, działających w interesie ogólnym i 
zdolnych do dostarczania pewnych 
priorytetowych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym; przypomina o 
zasadniczej roli, jaką mogą odegrać nowe 
technologie i sztuczna inteligencja w 
umożliwieniu naukowcom w istniejących 
laboratoriach europejskich tworzenia sieci 
kontaktów i dzielenia się swoimi celami i 
wynikami;

Or. en

Poprawka 437
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa do zapewnienia pełnej 
przejrzystości na szczeblu UE i państw 
członkowskich za pomocą 
ogólnoeuropejskiej bazy danych 
dotyczących niedoborów leków oraz 
systemu wczesnego ostrzegania 
obejmującego najważniejsze 
zainteresowane strony w łańcuchu 
dostaw, w tym producentów, 
dystrybutorów produktów ochrony 
zdrowia, hurtowników farmaceutycznych, 
aptekarzy, lekarzy przepisujących leki i 
właściwe organy krajowe, informującego 
o aktualnych i przewidywanych 
niedoborach oraz prezentującego ich 
pierwotne przyczyny w zharmonizowanym 
formacie umożliwiającym porównywanie;

Or. en

Poprawka 438
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla coraz większy sukces 
partnerstw publiczno-prywatnych, w 
szczególności europejskiej inicjatywy w 
zakresie leków innowacyjnych (ILI) w 
ramach programu badawczego, która ma 
na celu właśnie rozwiązanie kwestii 
bezpieczeństwa i skuteczności leków; 
uważa, że zakres ILI można byłoby 
rozszerzyć z badań podstawowych na 
produkcję leków;

Or. fr
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Poprawka 439
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. przypomina o zasadniczej roli, jaką 
mogą odegrać nowe technologie i 
sztuczna inteligencja w umożliwieniu 
naukowcom w istniejących laboratoriach 
europejskich tworzenia sieci kontaktów i 
dzielenia się swoimi celami i wynikami; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia, aby technologie 
wykorzystujące algorytmy stosowane do 
zaradzenia niedoborom leków były 
skuteczne i zgodne z europejskimi ramami 
ochrony danych;

Or. en

Poprawka 440
Edina Tóth

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do podjęcia działań 
w celu zwalczania obserwowanego 
obecnie niepokojącego problemu 
rozpowszechniania sfałszowanych 
produktów leczniczych za pośrednictwem 
nieuprawnionych stron internetowych i 
sprzedawców; takie praktyki mogą 
wyrządzić istotne szkody i skutkować 
poważnymi problemami zdrowotnymi lub 
pogorszeniem stanu zdrowia obywateli; 
niezbędna jest unijna koordynacja w 
zakresie mapowania i zwalczania 
podrabiania leków;

Or. en
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Poprawka 441
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia, aby 
technologie wykorzystujące algorytmy 
stosowane do zaradzenia niedoborom 
leków były skuteczne i zgodne z 
europejskimi ramami ochrony danych;

Or. en

Poprawka 442
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa do powiązania przemysłu 
farmaceutycznego z innymi rodzajami 
produkcji, takimi jak produkcja rolna, aby 
przyczynić się do rozwoju produkcji 
substancji czynnych w Unii; wzywa do 
zwalczania nadmiernej specjalizacji 
niektórych sektorów oraz do znacznych 
inwestycji w badania, biogospodarkę i 
biotechnologię w celu zróżnicowania 
zasobów;

skreśla się

Or. en

Poprawka 443
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa do powiązania przemysłu 
farmaceutycznego z innymi rodzajami 
produkcji, takimi jak produkcja rolna, aby 
przyczynić się do rozwoju produkcji 
substancji czynnych w Unii; wzywa do 
zwalczania nadmiernej specjalizacji 
niektórych sektorów oraz do znacznych 
inwestycji w badania, biogospodarkę i 
biotechnologię w celu zróżnicowania 
zasobów;

10. wzywa do wzmocnienia dialogu 
przemysłu farmaceutycznego z innymi 
istotnymi zainteresowanymi stronami i 
sektorami o znaczeniu strategicznym, 
takimi jak produkcja rolna, aby przyczynić 
się do zapewnienia dostępności substancji 
czynnych w Unii; wzywa do znacznych 
inwestycji w badania, biogospodarkę i 
biotechnologię w celu zróżnicowania 
zasobów;

Or. en

Poprawka 444
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa do powiązania przemysłu 
farmaceutycznego z innymi rodzajami 
produkcji, takimi jak produkcja rolna, aby 
przyczynić się do rozwoju produkcji 
substancji czynnych w Unii; wzywa do 
zwalczania nadmiernej specjalizacji 
niektórych sektorów oraz do znacznych 
inwestycji w badania, biogospodarkę i 
biotechnologię w celu zróżnicowania 
zasobów;

10. wzywa do stymulowania powiązań 
przemysłu farmaceutycznego z innymi 
rodzajami produkcji, takimi jak rolnictwo, 
ogrodnictwo i leśnictwo, aby przyczynić 
się do rozwoju produkcji substancji 
czynnych w Unii; wzywa do zwalczania 
nadmiernej specjalizacji niektórych 
sektorów oraz do znacznych inwestycji w 
badania, biogospodarkę i biotechnologię w 
celu zróżnicowania zasobów;

Or. en

Poprawka 445
Romana Jerković

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa do powiązania przemysłu 
farmaceutycznego z innymi rodzajami 
produkcji, takimi jak produkcja rolna, aby 
przyczynić się do rozwoju produkcji 
substancji czynnych w Unii; wzywa do 
zwalczania nadmiernej specjalizacji 
niektórych sektorów oraz do znacznych 
inwestycji w badania, biogospodarkę i 
biotechnologię w celu zróżnicowania 
zasobów;

10. wzywa do powiązania przemysłu 
farmaceutycznego z innymi rodzajami 
produkcji, takimi jak produkcja rolna, aby 
przyczynić się do rozwoju produkcji 
substancji czynnych w Unii; wzywa do 
zwalczania nadmiernej specjalizacji 
niektórych sektorów oraz do znacznych 
inwestycji w badania, biogospodarkę i 
biotechnologię w celu zróżnicowania 
zasobów; uważa, że w kontekście 
europejskiego ożywienia przemysłowego 
należy nadać priorytet dwuaspektowej 
transformacji naszych społeczeństw – 
cyfrowej i ekologicznej – oraz budowaniu 
odporności na wstrząsy zewnętrzne;

Or. en

Poprawka 446
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej sieci europejskiej, 
ponieważ koszt repatriacji produkcji nie 
może mieć negatywnego wpływu na 
badania terapeutyczne;

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej europejskiej sieci 
producentów i dostawców;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej sieci europejskiej, 
ponieważ koszt repatriacji produkcji nie 
może mieć negatywnego wpływu na 
badania terapeutyczne;

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej sieci europejskiej, a 
także do promowania badań 
terapeutycznych w Europie w celu 
wspierania repatriacji produkcji i 
ożywienia konkurencyjności w tym 
sektorze;

Or. it

Poprawka 448
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej sieci europejskiej, 
ponieważ koszt repatriacji produkcji nie 
może mieć negatywnego wpływu na 
badania terapeutyczne;

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji w ramach 
europejskiego ekosystemu produkcji 
leków; podkreśla wartość światowej 
współpracy w dziedzinie badań 
naukowych;

Or. en

Poprawka 449
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej sieci europejskiej, 
ponieważ koszt repatriacji produkcji nie 
może mieć negatywnego wpływu na 
badania terapeutyczne;

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji, w tym badań 
niechronionych patentami, aby zapewnić 
bezpieczną i odpowiednią dostępność 
leków i zagwarantować w ten sposób 
wszystkim pacjentom w UE prawo do 



PE625.628v01-00 70/188 AM\1206741PL.docx

PL

równego traktowania, oraz wzywa do 
przydzielenia na ten cel odpowiednich 
środków finansowych w budżecie UE i 
budżetach krajowych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do uwzględnienia 
warunków związanych z dostępnością i 
przystępnością cenową w finansowaniu 
badań naukowych;

Or. en

Poprawka 450
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej sieci europejskiej, 
ponieważ koszt repatriacji produkcji nie 
może mieć negatywnego wpływu na 
badania terapeutyczne;

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej europejskiej sieci 
badań naukowych w dziedzinie medycyny, 
aby uniknąć negatywnego wpływu na 
europejskie badania terapeutyczne;

Or. en

Poprawka 451
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej sieci europejskiej, 
ponieważ koszt repatriacji produkcji nie 
może mieć negatywnego wpływu na 
badania terapeutyczne;

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej sieci europejskiej w 
celu wsparcia wysokiej jakości badań 
terapeutycznych w Europie z naciskiem 
na innowacje;

Or. en
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Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej sieci europejskiej, 
ponieważ koszt repatriacji produkcji nie 
może mieć negatywnego wpływu na 
badania terapeutyczne;

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej sieci europejskiej, 
ponieważ koszt repatriacji produkcji nie 
może mieć negatywnego wpływu na 
badania terapeutyczne; wzywa Komisję do 
zwiększenia środków finansowych w 
ramach programu „Horyzont Europa” i 
innych programów UE w celu zwiększenia 
wsparcia leczenia chorób rzadkich przez 
intensyfikację badań naukowych, badań 
klinicznych, wymianę najlepszych praktyk 
i opracowywanie leków; nalega, aby 
najlepsze praktyki, badania kliniczne i 
leki związane z chorobami rzadkimi były 
udostępniane wszystkim obywatelom 
niezależnie od państwa członkowskiego, z 
którego pochodzą;

Or. en

Poprawka 453
Christine Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej sieci europejskiej, 
ponieważ koszt repatriacji produkcji nie 
może mieć negatywnego wpływu na 

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej sieci europejskiej, 
ponieważ koszt repatriacji produkcji nie 
może mieć negatywnego wpływu na 
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badania terapeutyczne; badania terapeutyczne, a także podkreśla, 
że stabilny system badań naukowych i 
rozwoju może pozytywnie wpływać na 
zdolności produkcyjne i stabilność dostaw; 
wspiera taki ekosystem bazujący na 
stabilnej własności intelektualnej, 
ukierunkowanych zachętach związanych z 
niepokrytym zapotrzebowaniem 
medycznym, wykwalifikowanych 
pracownikach naukowych i silnych 
publicznych ośrodkach badań 
naukowych;

Or. de

Poprawka 454
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej sieci europejskiej, 
ponieważ koszt repatriacji produkcji nie 
może mieć negatywnego wpływu na 
badania terapeutyczne;

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej sieci europejskiej, 
ponieważ koszt repatriacji produkcji nie 
może mieć negatywnego wpływu na 
badania terapeutyczne; podkreśla, że w 
przypadku całkowitego lub częściowego 
finansowania badań naukowych ze 
środków UE i innych środków 
publicznych wyniki muszą pozostać 
dostępne w sferze publicznej i muszą być 
wyraźnie powiązane z wymogami 
przystępności cenowej i dostępności;

Or. en

Poprawka 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
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej sieci europejskiej, 
ponieważ koszt repatriacji produkcji nie 
może mieć negatywnego wpływu na 
badania terapeutyczne;

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej sieci europejskiej, 
ponieważ koszt repatriacji produkcji nie 
może mieć negatywnego wpływu na 
badania terapeutyczne; podkreśla 
znaczenie europejskich projektów i MŚP 
dla poprawy dostępu do leków w Unii; 
podkreśla kluczowe znaczenie programu 
„Horyzont Europa” w tym kontekście;

Or. en

Poprawka 456
Clare Daly, Mick Wallace

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej sieci europejskiej, 
ponieważ koszt repatriacji produkcji nie 
może mieć negatywnego wpływu na 
badania terapeutyczne;

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej sieci europejskiej, 
ponieważ koszt repatriacji produkcji nie 
może mieć negatywnego wpływu na 
badania terapeutyczne; wzywa do 
zapewnienia, aby inwestycje publiczne w 
badania naukowe i rozwój nie prowadziły 
do sprywatyzowanych rozwiązań;

Or. en

Poprawka 457
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej sieci europejskiej, 
ponieważ koszt repatriacji produkcji nie 
może mieć negatywnego wpływu na 
badania terapeutyczne;

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji, w tym w 
odniesieniu do leków niechronionych 
patentem, oraz wzywa do stworzenia 
prawdziwej sieci europejskiej, ponieważ 
koszt repatriacji produkcji nie może mieć 
negatywnego wpływu na badania 
terapeutyczne;

Or. en

Poprawka 458
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej sieci europejskiej, 
ponieważ koszt repatriacji produkcji nie 
może mieć negatywnego wpływu na 
badania terapeutyczne;

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji, również w 
odniesieniu do leków niechronionych 
patentem, oraz wzywa do stworzenia 
prawdziwej sieci europejskiej, ponieważ 
koszt repatriacji produkcji nie może mieć 
negatywnego wpływu na badania 
terapeutyczne;

Or. en

Poprawka 459
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej sieci europejskiej, 
ponieważ koszt repatriacji produkcji nie 

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji, w tym w 
odniesieniu do leków niechronionych 
patentem, oraz wzywa do stworzenia 
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może mieć negatywnego wpływu na 
badania terapeutyczne;

prawdziwej sieci europejskiej, ponieważ 
koszt repatriacji produkcji nie może mieć 
negatywnego wpływu na badania 
terapeutyczne;

Or. en

Poprawka 460
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla znaczenie badań 
naukowych i innowacji oraz wzywa do 
stworzenia prawdziwej sieci europejskiej, 
ponieważ koszt repatriacji produkcji nie 
może mieć negatywnego wpływu na 
badania terapeutyczne;

11. podkreśla znaczenie wysokiej 
jakości badań terapeutycznych i innowacji 
oraz wzywa do stworzenia prawdziwej 
sieci europejskiej, ponieważ koszt 
repatriacji produkcji nie może mieć 
negatywnego wpływu na badania 
terapeutyczne;

Or. en

Poprawka 461
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję do podjęcia 
pierwszych kroków w celu zwiększenia 
przejrzystości kosztów badań i rozwoju 
związanych z lekami;

Or. en

Poprawka 462
Esther de Lange
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Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do monitorowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 
zakłady produkcji leków w ramach 
europejskiej infrastruktury zdrowotnej o 
kluczowym znaczeniu;

Or. en

Poprawka 463
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że w czasie kryzysów 
zdrowotnych, epidemii i pandemii ważne 
jest szybkie udostępnienie leków i 
szczepionek szerszej społeczności, w 
szczególności osobom najbardziej 
potrzebującym; dostrzega znaczenie 
dalszego wzmacniania dialogu dla 
osiągnięcia tego celu; w związku z tym 
wzywa Komisję do dalszego wzmacniania 
dialogu z właściwymi zainteresowanymi 
stronami i podmiotami 
międzynarodowymi w celu oceny nowych 
leków i szczepionek oraz z Europejską 
Agencją Leków w celu wypracowania 
sposobów szybkiego ujednolicenia ocen 
naukowych przeprowadzanych przez 
poszczególne agencje krajowe, w tym w 
zakresie współpracy na etapie oceny 
wstępnej przed udostępnieniem danych 
klinicznych o krytycznym znaczeniu, 
ujednolicenia generowania danych po 
zatwierdzeniu oraz elastycznego podejścia 
do zwiększenia produkcji leków i 
szczepionek;
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Or. en

Poprawka 464
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby w przypadku przeznaczania 
publicznych środków unijnych na badania 
wyniki tych badań nie były chronione 
prawami własności intelektualnej oraz 
aby pacjentom zagwarantowana była 
dostępność cenowa opracowanych w ten 
sposób produktów; podkreśla znaczenie 
publicznych działań i instytucji badawczo-
rozwojowych oraz współpracy na szczeblu 
międzynarodowym, wyrażając 
jednocześnie zaniepokojenie dominującą 
rolą przedsiębiorstw wielonarodowych w 
sektorze farmaceutycznym; wzywa 
wszystkie przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne do połączenia swoich 
danych i wiedzy w ramach wspólnych 
starań zmierzających do zidentyfikowania, 
przetestowania, opracowania i 
wytwarzania szczepionek i leków w celu 
przeciwdziałania COVID-19;

Or. en

Poprawka 465
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla potrzebę zapewnienia 
pracownikom służby zdrowia i 
obywatelom dostępu do bezpiecznych, 
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skutecznych leków i produktów 
zdrowotnych o wysokiej jakości przez 
monitorowanie i regulowanie stałej 
zgodności z dobrymi praktykami 
klinicznymi w odniesieniu do pozwoleń na 
badania kliniczne i ich przeprowadzania, 
zgodnie z najwyższymi normami ochrony 
zdrowia;

Or. pt

Poprawka 466
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. utrzymuje, że zwłaszcza w czasie 
światowych kryzysów zdrowotnych 
badania naukowe finansowane ze 
środków publicznych nie powinny być 
ograniczone ochroną patentową, 
ponieważ może to stanowić zbędną i 
nieproporcjonalną przeszkodę 
uniemożliwiającą szybsze osiągnięcie 
wyników oraz przeczyć celowi publicznego 
wsparcia finansowego, w szczególności 
pod względem zaspokojenia pilnego 
zapotrzebowania obywateli UE na leki;

Or. en

Poprawka 467
Clare Daly, Mick Wallace

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa do reformy porozumienia 
TRIPS, aby zapewnić ubogim państwom 
równy dostęp do potrzebnych im 
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technologii i leków po przystępnych 
cenach; apeluje, aby leki do ochrony 
zdrowia publicznego były wyłączone z 
systemu patentowego w celu zapewnienia 
ubogim państwom tytułu prawnego do 
produkcji i przywozu generycznych wersji 
leków ratujących życie;

Or. en

Poprawka 468
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zwraca uwagę na skutki 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
UE pod względem dostaw leków, w 
szczególności w Irlandii, oraz wzywa do 
podjęcia ukierunkowanych działań dla 
zapewnienia stałego i szybkiego dostępu 
do bezpiecznych leków i wyrobów 
medycznych dla pacjentów, w tym 
bezpiecznych i stałych dostaw izotopów 
promieniotwórczych;

Or. en

Poprawka 469
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby rozważyły wdrożenie 
unijnego formularza (wykazu) 
zatwierdzonych leków, który wskazywałby, 
które produkty można stosować 
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zamiennie, a także przedstawiałby 
najważniejsze informacje dotyczące 
składu, opisu, przepisywania i podawania 
leków w odpowiednim czasie;

Or. en

Poprawka 470
Linea Søgaard-Lidell

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa do wzmocnienia 
europejskiego rynku leków w celu 
przyspieszenia dostępu pacjentów do 
leków, zwiększenia przystępności cenowej 
opieki, maksymalizacji oszczędności w 
krajowych budżetach na ochronę zdrowia 
i uniknięcia obciążeń administracyjnych 
dla przedsiębiorstw farmaceutycznych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa do wzmocnienia 
europejskiego rynku leków w celu 
przyspieszenia dostępu pacjentów do 
leków, zwiększenia przystępności cenowej 
opieki, maksymalizacji oszczędności w 
krajowych budżetach na ochronę zdrowia 
i uniknięcia obciążeń administracyjnych 
dla przedsiębiorstw produkujących leki 
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generyczne i biopodobne;

Or. en

Poprawka 472
Cindy Franssen

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla odpowiedzialność 
przemysłu farmaceutycznego w 
odniesieniu do niedoborów leków w 
dążeniu do zapewnienia ciągłości dostaw; 
wzywa przemysł farmaceutyczny do 
opracowania planu awaryjnego na 
wypadek niedoboru jakiegokolwiek leku;

Or. en

Poprawka 473
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla znaczenie promowania 
niezależnych, poddawanych wzajemnej 
weryfikacji badań naukowych 
dotyczących wykorzystania konopi 
indyjskich w celach medycznych, w tym 
badania skutków stosowania preparatów 
znormalizowanych i recepturowych;

Or. en

Poprawka 474
Tiemo Wölken
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Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
odpowiednich przepisów dotyczących 
łańcuchów dostaw leków między UE i 
Zjednoczonym Królestwem w przyszłej 
umowie o wzajemnych stosunkach ze 
Zjednoczonym Królestwem, a także 
zapewnienia planów awaryjnych na 
wypadek scenariusza braku 
porozumienia;

Or. en

Poprawka 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, 
Ondřej Knotek, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. zauważa, że leki generyczne i 
biopodobne umożliwiają większą 
konkurencję, obniżkę cen i mogą być 
źródłem oszczędności dla systemów opieki 
zdrowotnej, a tym samym przyczyniają się 
do poprawy dostępu pacjentów do leków;

Or. en

Poprawka 476
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11b. wzywa Komisję, aby zwiększyła 
swoje zaangażowanie we wspieranie 
ochrony krytycznej infrastruktury 
zdrowotnej w państwach członkowskich 
oraz zaczęła stosować europejski program 
ochrony infrastruktury krytycznej do 
sektora infrastruktury zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 477
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. podkreśla znaczenie zachęcania do 
prowadzenia badań klinicznych leków 
stosowanych poza wskazaniami 
rejestracyjnymi, aby zapewnić ich 
bezpieczne i optymalne stosowanie;

Or. en

Poprawka 478
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. wzywa do ogólnoeuropejskiego 
monitorowania publicznych zasobów 
finansowych wykorzystywanych na 
potrzeby prac badawczo-rozwojowych nad 
poszczególnymi produktami leczniczymi 
oraz ostatecznie naliczanej ceny netto;
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Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. ubolewa nad sprawami spornymi 
rozpatrywanymi w drodze sądowej, 
których celem jest opóźnienie wejścia na 
rynek produktów generycznych; wzywa 
Komisję do zapewnienia przestrzegania 
końca okresu wyłączności innowatora na 
rynku;

Or. en

Poprawka 480
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. wzywa do podjęcia działań 
ustawodawczych na szczeblu UE w celu 
dopilnowania, aby ponowne inwestowanie 
zysków, przystępność cenowa i dostępność 
stały się standardowymi wymogami w 
umowach dotyczących finansowania prac 
badawczo-rozwojowych nad produktami 
leczniczymi ze środków publicznych, 
zawieranych przez instytucje publiczne i 
przedsiębiorstwa farmaceutyczne;

Or. en
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Poprawka 481
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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11d. podkreśla, że należy 
przeanalizować wartość dodaną leków 
biopodobnych i ich wpływ ekonomiczny 
na zrównoważony charakter systemów 
opieki zdrowotnej, że nie należy opóźniać 
ich wprowadzania na rynek, a w razie 
potrzeby należy rozważyć środki 
wspierające ich wprowadzanie na rynek;

Or. en

Poprawka 482
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11d. apeluje o przeznaczenie 
dodatkowych środków finansowych w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
specjalnie na badania kliniczne i 
opracowywanie nowych produktów 
leczniczych o wyraźnej wartości 
społecznej przy jednoczesnym 
zapewnieniu ogólnej dostępności wyników 
badań;

Or. en
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Poprawka 483
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11e. wzywa do przeglądu unijnego 
rozporządzenia (WE) nr 141/2000 w 
sprawie sierocych produktów leczniczych, 
aby przenieść ciężar dowodu w 
odniesieniu do klauzuli dziesięcioletniej 
wyłączności na rynku w taki sposób, by 
posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu musiał udowodnić, że produkt nie 
przynosi dostatecznych zysków 
umożliwiających pokrycie kosztów prac 
badawczo-rozwojowych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11e. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia wspólnego stanowiska i 
rozpoczęcia negocjacji w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie oceny 
technologii medycznych i zmiany 
dyrektywy 2011/24/UE;

Or. en
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Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11f. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego przeglądu dyrektywy 
89/105/EWG dotyczącej przejrzystości 
środków regulujących ustalanie cen na 
produkty lecznicze w celu zapewnienia 
skutecznej kontroli i pełnej przejrzystości 
procedur stosowanych w ustalaniu cen i 
refundacji leków w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 486
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Śródtytuł 2

Projekt rezolucji Poprawka

Wzmocnienie działań europejskich na 
rzecz poprawy koordynacji i uzupełnienia 
polityki zdrowotnej państw 
członkowskich:

Wzmocnienie działań europejskich na 
rzecz poprawy współpracy i uzupełnienia 
polityki zdrowotnej państw członkowskich

Or. en

Poprawka 487
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami 
dostaw odpowiedzialnej za określenie 
europejskiej strategii zapobiegania 
problemom związanym z tymi 
zakłóceniami i ich rozwiązywania;

skreśla się

Or. en

Poprawka 488
Nathalie Colin-Oesterlé

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

12. zaleca wprowadzenie większej 
przejrzystości w łańcuchu produkcji i 
dystrybucji leków oraz utworzenie 
europejskiej jednostki ds. zapobiegania 
niedoborom i zarządzania nimi;

Or. fr

Poprawka 489
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 

12. zaleca współpracę Komisji i EMA z 
państwami członkowskimi i branżą, aby 
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zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji; zaleca Komisji utworzenie 
europejskiej jednostki zarządzania 
zakłóceniami dostaw odpowiedzialnej za 
określenie europejskiej strategii 
zapobiegania problemom związanym z 
tymi zakłóceniami i ich rozwiązywania;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

12. zaleca wprowadzenie europejskiej 
bazy danych mającej zwiększyć 
przejrzystość w łańcuchu dystrybucji oraz 
systemu wczesnego ostrzegania o 
istniejących i przewidywanych 
niedoborach leków służącego poprawie 
zarządzania zakłóceniami dostaw;

Or. it

Poprawka 491
Rob Rooken

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami 
dostaw odpowiedzialnej za określenie 

12. zaleca zwiększenie przejrzystości w 
łańcuchu dystrybucji w celu zapobiegania 
problemom związanym z tymi 
zakłóceniami i ich rozwiązywania;
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europejskiej strategii zapobiegania 
problemom związanym z tymi 
zakłóceniami i ich rozwiązywania;

Or. en

Poprawka 492
Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

12. zaleca utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

Or. en

Poprawka 493
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami 
dostaw odpowiedzialnej za określenie 
europejskiej strategii zapobiegania 
problemom związanym z tymi 
zakłóceniami i ich rozwiązywania;

12. zaleca wprowadzenie praktyk 
zwiększających koordynację i wymianę 
informacji, aby zwiększyć przejrzystość w 
łańcuchu dystrybucji; dostrzega znaczenie 
określenia europejskiej strategii 
zapobiegania problemom związanym z 
tymi zakłóceniami i ich rozwiązywania;

Or. en
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Poprawka 494
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji pod 
przewodnictwem Europejskiej Agencji 
Leków (EMA) mającej zwiększyć 
przejrzystość w łańcuchach produkcji i 
dystrybucji leków oraz utworzenie 
europejskiej jednostki zarządzania 
zakłóceniami dostaw odpowiedzialnej za 
określenie europejskiej strategii 
zapobiegania problemom związanym z 
tymi zakłóceniami i ich rozwiązywania; 

Or. en

Poprawka 495
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami 
dostaw odpowiedzialnej za określenie 
europejskiej strategii zapobiegania 
problemom związanym z tymi 
zakłóceniami i ich rozwiązywania;

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji informacji 
mającej zwiększyć przejrzystość w 
łańcuchu dystrybucji oraz określenie i 
opracowanie europejskiej strategii 
zapobiegania problemom związanym z 
tymi zakłóceniami, zarządzania nimi i ich 
rozwiązywania;

Or. en
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Poprawka 496
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

12. zaleca zwiększenie koordynacji w 
UE, aby zwiększyć przejrzystość w 
łańcuchu dystrybucji oraz utworzenie 
europejskiej jednostki zarządzania 
zakłóceniami dostaw odpowiedzialnej za 
określenie europejskiej strategii 
zapobiegania problemom związanym z 
tymi zakłóceniami i ich rozwiązywania;

Or. en

Poprawka 497
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za wsparcie strategii 
państw członkowskich na rzecz 
zapobiegania problemom związanym z 
tymi zakłóceniami i ich rozwiązywania;

Or. pt

Poprawka 498
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji pod 
przewodnictwem Europejskiej Agencji 
Leków (EMA) mającej zwiększyć 
przejrzystość w ustalaniu cen produktów 
leczniczych oraz w łańcuchu dystrybucji; 
ponadto zaleca utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

Or. en

Poprawka 499
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

12. wzywa państwa członkowskie, aby 
w ścisłej współpracy z Komisją i innymi 
zainteresowanymi stronami zbadały 
alternatywne podejścia do zapewnienia 
odpowiednich zapasów, takie jak 
skuteczne egzekwowanie istniejących 
wymogów regulacyjnych w odniesieniu do 
wszystkich uczestników łańcucha dostaw 
na szczeblu krajowym, jak również środki 
mające na celu zwiększenie przejrzystości 
w łańcuchu dostaw; zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji pod 
przewodnictwem Europejskiej Agencji 
Leków (EMA) mającej zwiększyć 
przejrzystość w łańcuchu dystrybucji oraz 
utworzenie europejskiej jednostki 
zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
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związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

Or. en

Poprawka 500
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania; podkreśla, że należy 
zapewnić pełną przejrzystość w 
odniesieniu do przyczyn niedoborów, w 
tym wycofania leku z rynku ze względów 
ekonomicznych;

Or. en

Poprawka 501
Danilo Oscar Lancini

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość i komunikację 
właściwych organów z branżą na temat 
potencjalnych zakłóceń lub przerw w 
dostawach w łańcuchu dystrybucji oraz 
utworzenie europejskiej jednostki 
zarządzania zakłóceniami dostaw 
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rozwiązywania; odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

Or. en

Poprawka 502
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji pod 
przewodnictwem Europejskiej Agencji 
Leków (EMA) mającej zwiększyć 
przejrzystość w łańcuchu dystrybucji oraz 
utworzenie europejskiej jednostki 
zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

Or. en

Poprawka 503
Bartosz Arłukowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji, pod 
auspicjami Europejskiej Agencji Leków 
(EMA), mającej zwiększyć przejrzystość w 
łańcuchu dystrybucji oraz utworzenie 
europejskiej jednostki zarządzania 
zakłóceniami dostaw odpowiedzialnej za 
określenie europejskiej strategii 
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rozwiązywania; zapobiegania problemom związanym z 
tymi zakłóceniami i ich rozwiązywania;

Or. pl

Poprawka 504
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji zarządzanej 
przez Europejską Agencję Leków mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

Or. en

Poprawka 505
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji przez ECDC 
lub EMA mającej zwiększyć przejrzystość 
w łańcuchu dystrybucji oraz utworzenie 
europejskiej jednostki zarządzania 
zakłóceniami dostaw odpowiedzialnej za 
określenie europejskiej strategii 
zapobiegania problemom związanym z 
tymi zakłóceniami i ich rozwiązywania;

Or. fr
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Poprawka 506
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji pod 
przewodnictwem EMA mającej zwiększyć 
przejrzystość w łańcuchu dystrybucji oraz 
utworzenie europejskiej jednostki 
zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

Or. en

Poprawka 507
Andreas Glück

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

 (Nie dotyczy polskiej wersji 
językowej)

Or. en

Poprawka 508
Ondřej Knotek, Véronique Trillet-Lenoir
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

 (Nie dotyczy polskiej wersji 
językowej)

Or. en

Poprawka 509
Sara Cerdas

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

 (Nie dotyczy polskiej wersji 
językowej)

Or. en

Poprawka 510
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca wprowadzenie 
scentralizowanej koordynacji mającej 
zwiększyć przejrzystość w łańcuchu 
dystrybucji oraz utworzenie europejskiej 
jednostki zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

12. zaleca wprowadzenie wspólnej 
koordynacji mającej zwiększyć 
przejrzystość w łańcuchu dystrybucji oraz 
utworzenie europejskiej jednostki 
zarządzania zakłóceniami dostaw 
odpowiedzialnej za określenie europejskiej 
strategii zapobiegania problemom 
związanym z tymi zakłóceniami i ich 
rozwiązywania;

Or. en

Poprawka 511
Jan Huitema, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. przypomina, że EMA i krajowe 
agencje leków uzgodniły następującą 
definicję niedoboru: „niedobór produktu 
leczniczego stosowanego u ludzi lub do 
celów weterynaryjnych występuje 
wówczas, gdy podaż nie nadąża za 
popytem na szczeblu krajowym”; wzywa 
Komisję, EMA i krajowe agencje leków, 
państwa członkowskie oraz podmioty z 
farmaceutycznego łańcucha dostaw do 
opracowania wspólnej definicji 
niedoboru, która w większym stopniu 
uwzględnia potrzeby pacjentów, unikając 
przy tym różnych definicji i strategii na 
poziomie krajowym;

Or. en

Poprawka 512
Nathalie Colin-Oesterlé
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Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do rozważenia 
wprowadzenia zharmonizowanych planów 
zarządzania niedoborami, 
zobowiązujących producentów do 
identyfikacji produktów leczniczych o 
istotnym znaczeniu terapeutycznym, 
wymagających wprowadzenia środków 
zapobiegawczych i naprawczych w celu 
uniknięcia jakichkolwiek zakłóceń dostaw 
lub zaradzenia im;

Or. fr

Poprawka 513
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla potrzebę utrzymania 
otwartych granic za pośrednictwem 
uprzywilejowanych korytarzy, 
ułatwiających przekraczanie granic tym 
przedsiębiorstwom farmaceutycznym lub 
medycznym, które dystrybuują i 
dostarczają leki lub środki ochrony 
indywidualnej (ŚOI), aby uniknąć 
ewentualnych niedoborów leków;

Or. en

Poprawka 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
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Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. z zadowoleniem przyjmuje 
niedawne utworzenie uprzywilejowanych 
korytarzy, których celem jest ułatwianie 
transportu wszystkich towarów, aby 
umożliwić sprawne funkcjonowanie 
transportu nie tylko leków, ale także 
surowców, produktów pośrednich i 
powiązanych materiałów, w tym 
opakowań;

Or. en

Poprawka 515
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zaleca utworzenie stałego systemu 
monitorowania niedoborów leków w UE, 
koordynowanego przez EMA, z 
zapewnieniem dodatkowych zasobów na 
ten cel;

Or. en

Poprawka 516
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o wprowadzenie 
obowiązkowych planów zapobiegania 
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niedoborom dla przedsiębiorstw 
farmaceutycznych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
 Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. wzywa do utworzenia europejskich 
wykazów produktów leczniczych o dużym 
znaczeniu terapeutycznym na wzór 
wykazu leków podstawowych WHO; 
sugeruje wykorzystanie wskaźników 
ryzyka niedoboru opracowanych przez 
EMA (w odniesieniu do produkcji i 
jakości) w celu określenia produktów 
wysokiego ryzyka;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
 Ustęp 12 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12c. wzywa do wprowadzenia 
odrębnego statusu dla niektórych leków 
dojrzałych oraz stworzenia zachęt 
skłaniających producentów do utrzymania 
tych leków w obrocie na europejskim 
rynku oraz zapewnienia zróżnicowania 
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produkcji w Europie;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
 Ustęp 12 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12d. zachęca do opracowania planów 
zapobiegania niedoborom i zarządzania 
nimi we wszystkich państwach 
członkowskich; uważa, że te plany 
mogłyby stanowić efekt analizy ryzyka 
związanego z produkcją i dystrybucją oraz 
obejmować środki dotyczące tworzenia 
zapasów, dywersyfikacji źródeł dostaw 
surowców i stworzenia innych zakładów 
produkcyjnych w celu zapewnienia 
odporności po stronie produkcji;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
 Ustęp 12 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12e. podkreśla, że kilka państw 
członkowskich utworzyło już systemy 
ostrzegania ułatwiające przewidywanie 
niedoborów i zapobieganie im; wzywa do 
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utworzenia systemów ostrzegania, aby 
możliwe było przewidywanie niedoborów 
leków na szczeblu krajowym i 
europejskim;

Or. en

Poprawka 521
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych po zharmonizowanych 
cenach w celu zwalczania powtarzających 
się niedoborów i zapewnienia pacjentom 
dostępu do leczenia;

skreśla się

Or. en

Poprawka 522
Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych po zharmonizowanych 
cenach w celu zwalczania powtarzających 
się niedoborów i zapewnienia pacjentom 
dostępu do leczenia;

13. skreśla się
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Or. en

Poprawka 523
Nathalie Colin-Oesterlé

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych po zharmonizowanych 
cenach w celu zwalczania powtarzających 
się niedoborów i zapewnienia pacjentom 
dostępu do leczenia;

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania programu finansowego 
pozwalającego na zgromadzenie zapasów 
produktów leczniczych o znaczeniu 
zdrowotnym i strategicznym w celu 
zapewnienia pacjentom dostępu do 
leczenia; wzywa Komisję do zbadania 
możliwości wprowadzenia 
zharmonizowanej ceny tych 
podstawowych leków w celu zaradzenia 
niedoborom;

Or. fr

Poprawka 524
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych po zharmonizowanych 
cenach w celu zwalczania powtarzających 
się niedoborów i zapewnienia pacjentom 
dostępu do leczenia;

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia 
uwzględniającej w szczególności terapie 
przeciwnowotworowe i przeciwzakaźne 
oraz potrzebę zwalczania powtarzających 
się niedoborów i zapewnienia pacjentom 
dostępu do leczenia;

Or. en
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Poprawka 525
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych po zharmonizowanych 
cenach w celu zwalczania powtarzających 
się niedoborów i zapewnienia pacjentom 
dostępu do leczenia;

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych w celu wzmacniania 
ich strategicznych łańcuchów dostaw 
zamiast powodowania dalszej koncentracji 
oraz w celu zwalczania powtarzających się 
niedoborów i zapewnienia pacjentom 
dostępu do leczenia;

Or. en

Poprawka 526
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych po zharmonizowanych 
cenach w celu zwalczania powtarzających 
się niedoborów i zapewnienia pacjentom 
dostępu do leczenia;

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych w celu wzmacniania 
ich strategicznych łańcuchów dostaw 
zamiast powodowania dalszej koncentracji 
oraz w celu zwalczania powtarzających się 
niedoborów i zapewnienia pacjentom 
dostępu do leczenia;

Or. en
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Poprawka 527
Joanna Kopcińska

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych po zharmonizowanych 
cenach w celu zwalczania powtarzających 
się niedoborów i zapewnienia pacjentom 
dostępu do leczenia;

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych w celu zwalczania 
powtarzających się niedoborów i 
zapewnienia pacjentom dostępu do 
leczenia; podkreśla, że wszelkie próby 
harmonizacji cen należy korygować z 
uwzględnieniem parytetu siły nabywczej 
we wszystkich państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 528
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych po zharmonizowanych 
cenach w celu zwalczania powtarzających 
się niedoborów i zapewnienia pacjentom 
dostępu do leczenia;

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych w celu zwalczania 
powtarzających się niedoborów i 
zapewnienia pacjentom dostępu do 
leczenia, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu unikania wszelkiej 
dalszej konsolidacji łańcucha dostaw;

Or. en
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Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych po zharmonizowanych 
cenach w celu zwalczania powtarzających 
się niedoborów i zapewnienia pacjentom 
dostępu do leczenia;

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków w celu zwalczania 
powtarzających się niedoborów i 
zapewnienia pacjentom dostępu do 
leczenia; wzywa Komisję do zbadania 
również, czy zharmonizowana cena tych 
leków może przyczynić się do 
wyeliminowania problemu niedoborów 
tych leków ratujących życie;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych po zharmonizowanych 
cenach w celu zwalczania powtarzających 
się niedoborów i zapewnienia pacjentom 
dostępu do leczenia;

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych po cenach 
dostosowanych do siły nabywczej 
poszczególnych państw członkowskich w 
celu zwalczania powtarzających się 
niedoborów i zapewnienia pacjentom 
dostępu do leczenia;

Or. it
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Poprawka 531
Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych po zharmonizowanych 
cenach w celu zwalczania powtarzających 
się niedoborów i zapewnienia pacjentom 
dostępu do leczenia;

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych w celu zwalczania 
powtarzających się niedoborów i 
zapewnienia pacjentom dostępu do 
leczenia;

Or. en

Poprawka 532
Edina Tóth

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych po zharmonizowanych 
cenach w celu zwalczania powtarzających 
się niedoborów i zapewnienia pacjentom 
dostępu do leczenia;

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych w celu zwalczania 
powtarzających się niedoborów i 
zapewnienia pacjentom dostępu do 
leczenia;

Or. en

Poprawka 533
César Luena
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych po zharmonizowanych 
cenach w celu zwalczania powtarzających 
się niedoborów i zapewnienia pacjentom 
dostępu do leczenia;

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych w celu zwalczania 
powtarzających się niedoborów i 
zapewnienia pacjentom dostępu do 
leczenia;

Or. es

Poprawka 534
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych po zharmonizowanych 
cenach w celu zwalczania powtarzających 
się niedoborów i zapewnienia pacjentom 
dostępu do leczenia;

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych, 
przeciwzakaźnych, stosowanych do 
leczenia chorób rzadkich oraz w innych 
obszarach szczególnie dotkniętych 
niedoborami po zharmonizowanych 
cenach w celu zwalczania powtarzających 
się niedoborów i zapewnienia pacjentom 
dostępu do leczenia;

Or. en

Poprawka 535
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych po zharmonizowanych 
cenach w celu zwalczania powtarzających 
się niedoborów i zapewnienia pacjentom 
dostępu do leczenia;

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych po zharmonizowanych 
cenach, z uwzględnieniem różnic w 
podejściu klinicznym w poszczególnych 
państwach członkowskich, w celu 
zwalczania powtarzających się niedoborów 
i zapewnienia pacjentom dostępu do 
leczenia;

Or. en

Poprawka 536
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych po zharmonizowanych 
cenach w celu zwalczania powtarzających 
się niedoborów i zapewnienia pacjentom 
dostępu do leczenia;

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych po zharmonizowanych 
cenach dla konsumentów w całej Unii, w 
celu zwalczania powtarzających się 
niedoborów i zapewnienia pacjentom 
równego dostępu do leczenia;

Or. en

Poprawka 537
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia obejmującej 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych po zharmonizowanych 
cenach w celu zwalczania powtarzających 
się niedoborów i zapewnienia pacjentom 
dostępu do leczenia;

13. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania na szczeblu europejskim 
strategii w zakresie zdrowia w oparciu o 
wspólną pulę leków 
przeciwnowotworowych i 
przeciwzakaźnych po zharmonizowanych 
cenach w celu zwalczania powtarzających 
się niedoborów i zapewnienia pacjentom 
dostępu do leczenia;

Or. en

Poprawka 538
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję do opracowania 
europejskich zharmonizowanych ram na 
potrzeby przejrzystej polityki ustalania cen 
leków, z uwzględnieniem wkładu środków 
publicznych na działalność badawczą oraz 
dotacje; ponadto apeluje do Komisji o 
przedstawienie europejskich 
zharmonizowanych ram na potrzeby 
mechanizmu krajowego ustalania cen i 
systemów refundacji w celu osiągnięcia 
sprawiedliwego i zrównoważonego 
ustalania cen i udzielania zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 539
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję do dalszego 
rozszerzania procedur wspólnego 
udzielania zamówień na leki i produkty 
medyczne w imieniu państw 
członkowskich; w szczególności wzywa do 
ustanowienia wspólnych zamówień dla 
leków stosowanych w leczeniu chorób 
rzadkich, aby zapewnić dostępność tych 
leków we wszystkich państwach 
członkowskich po jednakowej cenie;

Or. en

Poprawka 540
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję do opracowania 
europejskiego systemu monitorowania 
zapotrzebowania na leki 
przeciwnowotworowe i przeciwzakaźne 
wraz z systemem wczesnego ostrzegania w 
przypadku nieprawidłowości na szczeblu 
UE;

Or. ro

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do utworzenia skreśla się
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europejskiej rezerwy strategicznej leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym 
przeznaczonej na sytuacje krytyczne w 
celu rozwiązania problemu niedoborów 
wykraczających poza sytuacje kryzysowe 
na wzór mechanizmu rescUE;

Or. en

Poprawka 542
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do utworzenia 
europejskiej rezerwy strategicznej leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym 
przeznaczonej na sytuacje krytyczne w 
celu rozwiązania problemu niedoborów 
wykraczających poza sytuacje kryzysowe 
na wzór mechanizmu rescUE;

14. wzywa Komisję do utworzenia 
europejskiej rezerwy strategicznej leków w 
celu rozwiązania problemu niedoborów 
wykraczających poza sytuacje kryzysowe 
na wzór mechanizmu rescEU oraz do 
zobligowania posiadaczy pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu do zapewnienia 
zapasów leków w formie produktów 
gotowych, w szczególności w przypadku 
leków, dla których nie istnieją lub istnieją 
ograniczone rozwiązania alternatywne i 
zakłócenie ich dostaw może zagrażać 
zdrowiu publicznego; wzywa Komisję do 
zapewnienia przejrzystości 
funkcjonowania tego mechanizmu oraz 
kryteriów dystrybucji zapasów; wzywa 
Komisję do opracowania wytycznych i 
systemu monitorowania, aby zapewnić 
proporcjonalność krajowych inicjatyw w 
dziedzinie tworzenia zapasów względem 
zapotrzebowania; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji 
dotyczący Programu działań Unii w 
dziedzinie zdrowia;

Or. en
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Poprawka 543
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do utworzenia 
europejskiej rezerwy strategicznej leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym 
przeznaczonej na sytuacje krytyczne w 
celu rozwiązania problemu niedoborów 
wykraczających poza sytuacje kryzysowe 
na wzór mechanizmu rescUE;

14. wzywa Komisję do utworzenia 
europejskiej rezerwy strategicznej leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym 
przeznaczonej na sytuacje krytyczne na 
wzór mechanizmu rescEU; podkreśla, że 
mechanizm ten powinien być 
proporcjonalny i odpowiedni, i w związku 
z tym pozostawiać wystarczający czas na 
stworzenie zapasów (np. czas realizacji 
produkcji mógłby być dłuższy niż 36 
miesięcy w przypadku niektórych 
szczepionek), podlegać ścisłym 
konsultacjom z zainteresowanymi 
stronami z łańcucha dostaw przed 
wejściem w życie, a wszelkie leki 
kupowane za pośrednictwem 
mechanizmów unijnych powinny podlegać 
ostrożnemu zarządzaniu pod względem 
okresu przechowywania i unikania 
marnotrawstwa;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do utworzenia 
europejskiej rezerwy strategicznej leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym 
przeznaczonej na sytuacje krytyczne w 
celu rozwiązania problemu niedoborów 
wykraczających poza sytuacje kryzysowe 

14. wzywa Komisję do utworzenia, w 
ramach mechanizmu rescEU, europejskiej 
rezerwy strategicznej leków o największym 
znaczeniu terapeutycznym i najbardziej 
zagrożonych niedoborami, stanowiącej 
zapas kryzysowy przeznaczony na sytuacje 
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na wzór mechanizmu rescUE; krytyczne;

Or. it

Poprawka 545
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do utworzenia 
europejskiej rezerwy strategicznej leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym 
przeznaczonej na sytuacje krytyczne w 
celu rozwiązania problemu niedoborów 
wykraczających poza sytuacje kryzysowe 
na wzór mechanizmu rescUE;

14. wzywa Komisję do wspierania 
tworzenia przez państwa członkowskie 
rezerw strategicznych leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym 
przeznaczonych na sytuacje krytyczne w 
celu rozwiązania problemu niedoborów 
wykraczających poza sytuacje kryzysowe 
na wzór mechanizmu rescEU;

Or. pt

Poprawka 546
Joanna Kopcińska

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do utworzenia 
europejskiej rezerwy strategicznej leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym 
przeznaczonej na sytuacje krytyczne w 
celu rozwiązania problemu niedoborów 
wykraczających poza sytuacje kryzysowe 
na wzór mechanizmu rescUE;

14. wzywa Komisję do utworzenia 
europejskiej rezerwy strategicznej leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym 
przeznaczonej na sytuacje krytyczne w 
celu rozwiązania problemu niedoborów 
wykraczających poza sytuacje kryzysowe 
w oparciu o rezerwy państw 
członkowskich leków o znaczeniu 
strategicznym;

Or. en
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Poprawka 547
Manuel Pizarro

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do utworzenia 
europejskiej rezerwy strategicznej leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym 
przeznaczonej na sytuacje krytyczne w 
celu rozwiązania problemu niedoborów 
wykraczających poza sytuacje kryzysowe 
na wzór mechanizmu rescUE;

14. wzywa Komisję do utworzenia 
europejskiej rezerwy strategicznej leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym, 
takich jak leki uwzględnione w wykazie 
leków podstawowych WHO dla dorosłych 
i dzieci, przeznaczonej na sytuacje 
krytyczne w celu rozwiązania problemu 
niedoborów wykraczających poza sytuacje 
kryzysowe na wzór mechanizmu rescEU;

Or. en

Poprawka 548
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do utworzenia 
europejskiej rezerwy strategicznej leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym 
przeznaczonej na sytuacje krytyczne w 
celu rozwiązania problemu niedoborów 
wykraczających poza sytuacje kryzysowe 
na wzór mechanizmu rescUE;

14. wzywa Komisję do oceny 
możliwości utworzenia europejskiej 
rezerwy strategicznej leków o znaczeniu 
sanitarnym i strategicznym przeznaczonej 
na sytuacje krytyczne w celu rozwiązania 
problemu niedoborów wykraczających 
poza sytuacje kryzysowe na wzór 
mechanizmu rescEU; podkreśla znaczenie 
zapewnienia odpowiednich konsultacji z 
pacjentami i grupami konsumentów w 
ramach tego procesu;

Or. en

Poprawka 549
Miriam Dalli, Sara Cerdas, Nicolás González Casares, Rovana Plumb, Łukasz Kohut, 
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Milan Brglez, Biljana Borzan, Petar Vitanov, Christel Schaldemose, Jytte Guteland, 
Demetris Papadakis, Tudor Ciuhodaru, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Mohammed 
Chahim, Javi López, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do utworzenia 
europejskiej rezerwy strategicznej leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym 
przeznaczonej na sytuacje krytyczne w 
celu rozwiązania problemu niedoborów 
wykraczających poza sytuacje kryzysowe 
na wzór mechanizmu rescUE;

14. wzywa Komisję do utworzenia 
europejskiej rezerwy strategicznej leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym 
przeznaczonej na sytuacje krytyczne w 
celu rozwiązania problemu niedoborów 
wykraczających poza sytuacje kryzysowe 
na wzór mechanizmu rescEU; nalega, aby 
wykorzystywanie takiej rezerwy było 
przejrzyste, odpowiedzialne i sprawiedliwe 
dla wszystkich państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 550
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do utworzenia 
europejskiej rezerwy strategicznej leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym 
przeznaczonej na sytuacje krytyczne w 
celu rozwiązania problemu niedoborów 
wykraczających poza sytuacje kryzysowe 
na wzór mechanizmu rescUE;

14. wzywa Komisję do utworzenia 
europejskiej rezerwy strategicznej leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym, z 
uwzględnieniem różnic w podejściu 
klinicznym w poszczególnych państwach 
członkowskich, przeznaczonej na sytuacje 
krytyczne w celu rozwiązania problemu 
niedoborów wykraczających poza sytuacje 
kryzysowe na wzór mechanizmu rescEU;

Or. en

Poprawka 551
Jessica Polfjärd
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do utworzenia 
europejskiej rezerwy strategicznej leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym 
przeznaczonej na sytuacje krytyczne w 
celu rozwiązania problemu niedoborów 
wykraczających poza sytuacje kryzysowe 
na wzór mechanizmu rescUE;

14. wzywa Komisję do utworzenia 
europejskiej rezerwy strategicznej leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym 
przeznaczonej na sytuacje krytyczne w 
celu rozwiązania problemu niedoborów 
wykraczających poza sytuacje kryzysowe 
na wzór mechanizmu rescEU; uznaje, że 
takie rezerwy muszą być proporcjonalne 
do zamierzonego celu;

Or. en

Poprawka 552
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do utworzenia 
europejskiej rezerwy strategicznej leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym 
przeznaczonej na sytuacje krytyczne w 
celu rozwiązania problemu niedoborów 
wykraczających poza sytuacje kryzysowe 
na wzór mechanizmu rescUE;

14. wzywa Komisję do utworzenia 
europejskiej rezerwy strategicznej leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym 
przeznaczonej na sytuacje krytyczne w 
celu rozwiązania problemu niedoborów i 
nieuzasadnionych wzrostów cen w takich 
przypadkach oraz wykraczających poza 
sytuacje kryzysowe na wzór mechanizmu 
rescEU;

Or. ro

Poprawka 553
Nathalie Colin-Oesterlé

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do utworzenia 
europejskiej rezerwy strategicznej leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym 
przeznaczonej na sytuacje krytyczne w 
celu rozwiązania problemu niedoborów 
wykraczających poza sytuacje kryzysowe 
na wzór mechanizmu rescUE;

14. wzywa Komisję do utworzenia 
europejskiej rezerwy strategicznej leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym 
przeznaczonej na sytuacje krytyczne w 
celu rozwiązania problemu niedoborów 
wykraczających poza sytuacje kryzysowe 
na wzór mechanizmu rescEU oraz do 
przekształcenia jej w europejską aptekę 
dyżurną;

Or. fr

Poprawka 554
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa państwa członkowskie, aby 
w ścisłej współpracy z Komisją i innymi 
zainteresowanymi stronami zbadały 
jednocześnie alternatywne podejścia do 
zapewnienia odpowiednich zapasów, takie 
jak skuteczne egzekwowanie istniejących 
wymogów regulacyjnych w odniesieniu do 
wszystkich uczestników łańcucha dostaw 
na szczeblu krajowym, jak również środki 
mające na celu zwiększenie przejrzystości 
w łańcuchu dostaw;

Or. en

Poprawka 555
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję do zapewnienia 
przejrzystości funkcjonowania 
mechanizmu rescEU oraz kryteriów 
dystrybucji zapasów; wzywa Komisję do 
opracowania wytycznych i systemu 
monitorowania, aby zapewnić 
proporcjonalność krajowych inicjatyw w 
dziedzinie gromadzenia zapasów 
stosownie do zapotrzebowania i uniknąć 
niezamierzonych konsekwencji w innych 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 556
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję do wzmocnienia 
zharmonizowanej definicji niedoboru 
leków zaproponowanej w 2019 r. przez 
wspólną grupę zadaniową EMA i szefów 
agencji ds. leków (HMA);

Or. en

Poprawka 557
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji niedoborów leków w UE oraz 
wspólnego minimalnego zbioru 
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wymaganych danych na potrzeby 
sprawozdawczości i katalogowania 
niedoborów;

Or. en

Poprawka 558
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. przypomina, że EMA i krajowe 
agencje leków uzgodniły następującą 
definicję niedoboru: „niedobór produktu 
leczniczego stosowanego u ludzi lub do 
celów weterynaryjnych występuje wtedy, 
gdy podaż nie nadąża za popytem na 
szczeblu krajowym”; wzywa EMA i 
krajowe agencje leków do następującej 
zmiany opracowanej definicji niedoborów, 
aby w większym stopniu uwzględnić 
potrzeby pacjenta: „niedobór produktu 
leczniczego stosowanego u ludzi występuje 
wtedy, gdy dostawy nie zaspokajają 
potrzeb pacjentów na szczeblu krajowym 
przez okres dłuższy niż dwa tygodnie”;

Or. en

Poprawka 559
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. wzywa Komisję do zmiany 
europejskich przepisów dotyczących 
danych i wyłączności rynkowej oraz 
uwzględnienia klauzuli wyłączającej, aby 
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umożliwić państwom członkowskim 
wykorzystanie przymusowych licencji na 
produkty lecznicze w odniesieniu do 
chorób rzadkich oraz przyspieszyć 
produkcję i dostawę generycznych wersji 
leków ratujących życie w okresie 
niedoborów;

Or. en

Poprawka 560
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału;

skreśla się

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 

skreśla się
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definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału;

Or. en

Poprawka 562
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału;

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby we współpracy z 
pracownikami służby zdrowia, 
stowarzyszeniami pacjentów i 
konsumentów oraz producentami określiły 
niewyczerpujący wykaz leków o dużym 
znaczeniu terapeutycznym, co do których 
istnieje wysokie ryzyko niedoborów, 
wykorzystując wskaźniki monitorowania, 
takie jak historia niedoborów i wskaźniki 
odzwierciedlające słabość łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału;

Or. en

Poprawka 563
Danilo Oscar Lancini

Projekt rezolucji
Ustęp 15



AM\1206741PL.docx 125/188 PE625.628v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału;

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
wraz z państwami członkowskimi określi 
zapotrzebowanie, będzie współdziałał z 
przemysłem i uzyska jego zobowiązanie w 
zakresie dostępnych możliwości 
produkcyjnych i czasu realizacji, a w 
przypadku rozbieżności między 
zapotrzebowaniem a możliwościami 
produkcyjnymi będzie wspomagał 
działania zaradcze za pomocą 
odpowiednich regulacyjnych 
instrumentów elastyczności;

Or. en

Poprawka 564
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału;

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; uznaje, że poszczególne leki 
zaliczane do tych kategorii mogą różnić 
się pomiędzy państwami członkowskimi;
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Or. en

Poprawka 565
Joanna Kopcińska

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału;

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; wzywa Komisję do dołączenia 
do wspólnej definicji przepisów 
dotyczących dystrybucji tych rezerw 
strategicznych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o największym znaczeniu 
terapeutycznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji;
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podziału;

Or. it

Poprawka 567
Rob Rooken

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału;

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji;

Or. en

Poprawka 568
Edina Tóth

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji;
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państwa członkowskie według klucza 
podziału;

Or. en

Poprawka 569
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału;

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; wzywa do wyznaczenia klucza 
podziału tej rezerwy strategicznej między 
państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 570
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca powierzenie EMA 
zadania stworzenia mechanizmu 
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dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału;

sprawiedliwego podziału leków z tej 
rezerwy strategicznej między państwa 
członkowskie dotknięte zakłóceniem lub 
niedoborem dostaw;

Or. en

Poprawka 571
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału;

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego komitetu ds. dostaw leków, 
który dzieliłby tę rezerwę strategiczną 
między państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 572
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
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produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału;

produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, aby 
zapewnić sprawiedliwy i przejrzysty 
podział tej rezerwy strategicznej między 
państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału;

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału; apeluje, aby europejski organ 
regulujący dokonywał zaplanowanych, 
niezależnych i przejrzystych przeglądów z 
myślą o zapewnieniu możliwości 
ilościowego określenia wyznaczonych 
kwot produktów leczniczych oraz równych 
warunków działania dla wszystkich 
państw członkowskich, nie faworyzując 
żadnego z nich;

Or. en

Poprawka 574
Bartosz Arłukowicz
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału;

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału i który miałby, w ściśle 
określonych sytuacjach, możliwość 
kupowania leków i ich dystrybucji do 
Państw Członkowskich;

Or. pl

Poprawka 575
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału;

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspólnego przyjęcia 
spójnej i możliwej do wykorzystania w 
praktyce definicji „niedoborów leków”, 
„leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału;

Or. en
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Poprawka 576
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału;

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „niedoboru leków”, „leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym” 
oraz „krytyczności”, przy uwzględnieniu 
potrzeb pacjenta, w kontekście ich 
przydatności w zakresie zdrowia 
publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału;

Or. en

Poprawka 577
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału;

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „niedoborów leków” mającej 
zastosowanie dla wszystkich 
zainteresowanych stron i „leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym” 
oraz „krytyczności” w kontekście ich 
przydatności w zakresie zdrowia 
publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
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dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału;

Or. en

Poprawka 578
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „leków o znaczeniu sanitarnym i 
strategicznym” oraz „krytyczności” w 
kontekście ich przydatności w zakresie 
zdrowia publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału;

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnej 
definicji „niedoborów leków” mającej 
zastosowanie dla wszystkich 
zainteresowanych stron, „leków o 
znaczeniu sanitarnym i strategicznym” 
oraz „krytyczności” w kontekście ich 
przydatności w zakresie zdrowia 
publicznego, braku rozwiązań 
alternatywnych i słabości łańcucha 
produkcji; zaleca wyznaczenie 
europejskiego organu regulującego, który 
dzieliłby tę rezerwę strategiczną między 
państwa członkowskie według klucza 
podziału;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa do przyjęcia wspólnych 
definicji „zakłócenia dostaw” i 
„wyczerpania zapasów” leków oraz 
wykazu kryteriów oceny ryzyka 
związanego z każdą z tych sytuacji;

Or. en

Poprawka 580
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia następującej 
wspólnej definicji „leków o dużym 
znaczeniu terapeutycznym”: leki lub klasy 
leków, w przypadku których istnieje 
prawdopodobieństwo, że przerwanie 
leczenia doprowadzi do zakłócenia 
istotnych rokowań pacjentów w 
perspektywie krótko- lub 
średnioterminowej bądź do istotnej 
zmiany efektów leczenia pacjenta pod 
względem stopnia zaawansowania lub 
potencjalnego rozwoju choroby;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
 Ustęp 15 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15b. wzywa do przyjęcia wspólnej 
definicji „produktów leczniczych o dużym 
znaczeniu terapeutycznym” 
uwzględniającej ich przydatność w 
ochronie zdrowia publicznego, brak 
rozwiązań alternatywnych oraz 
niestabilność łańcucha produkcji;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem regulującym mającym 
zapobiegać niedoborom leków 
podstawowych, posiadającym rozszerzone 
kompetencje i większą liczbę personelu;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów;

Or. en

Poprawka 583
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 16. wzywa Komisję i państwa 
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członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem regulującym mającym zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, 
posiadającym rozszerzone kompetencje i 
większą liczbę personelu;

członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk za 
pośrednictwem wspólnych działań na 
szczeblu europejskim na rzecz 
zapobiegania niedoborom leków i do 
zapewnienia opracowania i publikacji 
europejskich planów zapobiegania 
niedoborom leków i zarządzania nimi 
przez posiadaczy pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu w przypadku 
leków o dużym znaczeniu terapeutycznym; 
uważa, że EMA powinna być organem 
regulującym mającym prowadzić 
skoordynowaną wymianę informacji 
między państwami członkowskimi, aby 
zapobiegać niedoborom leków 
podstawowych, posiadającym rozszerzone 
kompetencje i większą liczbę personelu;

Or. en

Poprawka 584
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem regulującym mającym zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, 
posiadającym rozszerzone kompetencje i 
większą liczbę personelu;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w celu 
zapobiegania niedoborom, uważa, że 
EMA mogłaby być organem regulującym 
mającym koordynować i monitorować 
niedobory leków na szczeblu UE w czasie 
kryzysów i poza ich okresami, aby 
zapobiegać niedoborom leków i zarządzać 
nimi, posiadającym zwiększone 
uprawnienia i lepszą infrastrukturę; 
ponownie podkreśla, że EMA powinna 
być finansowana w pełni ze środków 
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publicznych jako warunek wstępny dla 
zapewnienia jej niezależności;

Or. en

Poprawka 585
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem regulującym mającym zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, 
posiadającym rozszerzone kompetencje i 
większą liczbę personelu;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w celu 
zapobiegania niedoborom; uważa, że 
europejski komitet ds. dostaw leków, 
składający się z organów krajowych 
(grupa koordynacyjna ds. procedur 
wzajemnego uznania i zdecentralizowanej 
– produkty stosowane u ludzi) i EMA, 
mógłby być organem regulującym 
mającym zapobiegać niedoborom leków 
podstawowych, posiadającym rozszerzone 
kompetencje i większą liczbę personelu; 
wzywa komitet do zapewnienia ścisłego 
dwustronnego dialogu z uczestnikami 
łańcucha dostaw leków w celu 
zapobiegania niedoborom;

Or. en

Poprawka 586
Joanna Kopcińska

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
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innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem regulującym mającym 
zapobiegać niedoborom leków 
podstawowych, posiadającym rozszerzone 
kompetencje i większą liczbę personelu;

innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby 
posiadać zwiększone zasoby i obowiązki, 
aby we współpracy z Europejskim 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób wspomagać państwa członkowskie 
w lepszym zapobieganiu niedoborom 
leków podstawowych ratujących życie i 
powszechnie stosowanych leków w świetle 
możliwych przyszłych epidemii i pandemii;

Or. en

Poprawka 587
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem regulującym mającym 
zapobiegać niedoborom leków 
podstawowych, posiadającym rozszerzone 
kompetencje i większą liczbę personelu;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA powinna być 
organem regulującym odpowiedzialnym za 
koordynację paneuropejskiej działalności 
na rzecz wyeliminowania niedoborów 
leków na szczeblu UE, posiadającym 
zwiększone uprawnienia;

Or. en

Poprawka 588
Andreas Glück

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem regulującym mającym zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, 
posiadającym rozszerzone kompetencje i 
większą liczbę personelu;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA powinna być 
organem regulującym mającym 
koordynować wymianę informacji między 
państwami członkowskimi, aby zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, 
posiadającym rozszerzone kompetencje i 
większą liczbę personelu;

Or. en

Poprawka 589
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem regulującym mającym zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, 
posiadającym rozszerzone kompetencje i 
większą liczbę personelu;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uznaje Europejską Agencję 
Leków (EMA) za organ najlepiej 
przygotowany do przyjęcia 
odpowiedzialności za europejską reakcję 
na niedobory leków; uważa, że EMA 
powinna być organem regulującym 
odpowiedzialnym za koordynację i 
monitorowanie niedoborów leków na 
szczeblu UE w czasie kryzysów i w innych 
okresach, mającym również zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, 
posiadającym zwiększone uprawnienia, 
rozszerzone kompetencje, lepszą 
infrastrukturę i większą liczbę personelu;

Or. en
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Poprawka 590
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Joëlle Mélin, 
Annika Bruna, Catherine Griset

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem regulującym mającym zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, 
posiadającym rozszerzone kompetencje i 
większą liczbę personelu;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem regulującym mającym zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, bez 
zwiększania kosztów w budżecie UE;

Or. it

Poprawka 591
Rob Rooken

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem regulującym mającym zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, 
posiadającym rozszerzone kompetencje i 
większą liczbę personelu;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem regulującym mającym zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych;

Or. en
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Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem regulującym mającym zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, 
posiadającym rozszerzone kompetencje i 
większą liczbę personelu;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zadbania o stworzenie 
wspólnych europejskich zapasów leków; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
opracowania innowacyjnych i 
skoordynowanych wspólnych strategii oraz 
do zintensyfikowania wymiany dobrych 
praktyk w zakresie zapasów; podkreśla, że 
zapewnienie sprawiedliwego i 
przejrzystego dostępu do tych zapasów dla 
wszystkich państw członkowskich w 
drodze wspólnej koordynacji na szczeblu 
europejskim ma zasadnicze znaczenie dla 
zarządzania słabościami łańcucha dostaw 
i związanym z nim ryzykiem; uważa, że 
EMA mogłaby być organem regulującym 
mającym zapobiegać niedoborom leków 
podstawowych, posiadającym rozszerzone 
kompetencje i większą liczbę personelu;

Or. en

Poprawka 593
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby 
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organem regulującym mającym zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, 
posiadającym rozszerzone kompetencje i 
większą liczbę personelu;

również być organem regulującym 
mającym wspierać zapobieganie 
niedoborom leków podstawowych w 
drodze koordynacji między państwami 
członkowskimi, posiadającym rozszerzone 
kompetencje i większą liczbę personelu; 
uznaje również, że ostateczna decyzja 
dotycząca określenia leku mianem 
„podstawowego” powinna w dalszym 
ciągu należeć do państw członkowskich z 
uwagi na uwarunkowania krajowe pod 
względem leczenia;

Or. en

Poprawka 594
Bartosz Arłukowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem regulującym mającym zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, 
posiadającym rozszerzone kompetencje i 
większą liczbę personelu;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem regulującym mającym zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, 
posiadającym rozszerzone kompetencje i 
większą liczbę personelu; zauważa, że 
konieczna jest lepsza i ściślejsza 
współpraca w zakresie niedoboru leków 
między narodowymi agencjami, a EMA;

Or. pl

Poprawka 595
Nathalie Colin-Oesterlé

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem regulującym mającym zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, 
posiadającym rozszerzone kompetencje i 
większą liczbę personelu;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem regulującym mającym zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, 
posiadającym rozszerzone kompetencje i 
większą liczbę personelu; wzywa Komisję 
do zmiany obowiązującego prawodawstwa 
w celu wzmocnienia zdolności Agencji; 

Or. fr

Poprawka 596
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem regulującym mającym zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, 
posiadającym rozszerzone kompetencje i 
większą liczbę personelu;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów w celu zapobiegania 
niedostatecznym zapasom oraz 
gromadzeniu nadmiernych zapasów; 
uważa, że EMA mogłaby być organem 
regulującym mającym zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, 
posiadającym rozszerzone kompetencje i 
większą liczbę personelu;

Or. en

Poprawka 597
Joëlle Mélin
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem regulującym mającym zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, 
posiadającym rozszerzone kompetencje i 
większą liczbę personelu;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że ECDC lub EMA 
mogłyby być organem regulującym 
mającym zapobiegać niedoborom leków 
podstawowych, posiadającym rozszerzone 
kompetencje i większą liczbę personelu;

Or. fr

Poprawka 598
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem regulującym mającym zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, 
posiadającym rozszerzone kompetencje i 
większą liczbę personelu;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; podkreśla, że EMA powinna być 
organem regulującym mającym zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, 
posiadającym rozszerzone kompetencje i 
większą liczbę personelu;

Or. en

Poprawka 599
Edina Tóth

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem regulującym mającym zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, 
posiadającym rozszerzone kompetencje i 
większą liczbę personelu;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w celu 
zapobiegania niedoborom; uważa, że 
EMA mogłaby być organem regulującym 
mającym zapobiegać niedoborom leków 
podstawowych, posiadającym rozszerzone 
kompetencje i większą liczbę personelu;

Or. en

Poprawka 600
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem regulującym mającym zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, 
posiadającym rozszerzone kompetencje i 
większą liczbę personelu;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA powinna być 
organem regulującym mającym zapobiegać 
niedoborom leków podstawowych, 
posiadającym rozszerzone kompetencje i 
większą liczbę personelu;

Or. en

Poprawka 601
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem regulującym mającym 
zapobiegać niedoborom leków 
podstawowych, posiadającym rozszerzone 
kompetencje i większą liczbę personelu;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w zakresie 
zapasów; uważa, że EMA mogłaby być 
organem ostrzegawczym mającym 
zapobiegać niedoborom leków 
podstawowych, posiadającym rozszerzone 
kompetencje i większą liczbę personelu;

Or. fr

Poprawka 602
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do nawiązania ściślejszej 
współpracy i wymiany najlepszych praktyk 
w celu ograniczenia skutków niedoborów 
leków, na przykład przez zapewnienie 
aptekarzom większej swobody w celu 
lepszego zarządzania opieką nad 
pacjentem i zagwarantowania ciągłości 
leczenia; 

Or. pt

Poprawka 603
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

16a. w kontekście dobrych praktyk 
Komisji i EMA oraz wytycznych grupy 
koordynacyjnej CMDh w zakresie 
dostępności leków stosowanych w czasie 
pandemii COVID-19 wzywa Komisję i 
właściwe organy do optymalizacji systemu 
regulacyjnego i uproszczenia procesów 
regulacyjnych, aby zapewnić ograniczenie 
obciążeń administracyjnych związanych z 
utrzymaniem produktów leczniczych na 
rynku, szybko reagować na potrzeby 
pacjentów i zadbać o szybkie dostawy i 
szybki dostęp do wysokiej jakości leczenia; 
uproszczenie można osiągnąć dzięki 
zmianie obowiązującego rozporządzenia 
(WE) nr 1234/2008 (rozporządzenie w 
sprawie zmian) oraz wytycznych w 
sprawie klasyfikacji zmian, a także 
maksymalnemu wykorzystaniu narzędzi 
telematycznych na szczeblu 
ogólnoeuropejskim;

Or. en

Poprawka 604
Biljana Borzan

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zwraca uwagę, że UE nie posiada 
instytucji odpowiadającej amerykańskiego 
Urzędu ds. Zaawansowanych Badań i 
Rozwoju w dziedzinie Biomedycyny 
(BARDA), który jest odpowiedzialny za 
pozyskiwanie i opracowywanie środków 
zapobiegawczych przeciwko 
bioterroryzmowi, zagrożeniom 
chemicznym, jądrowym i radiologicznym 
oraz grypie pandemicznej i nowo 
występującym chorobom; uważa, że 
należy rozważyć utworzenie unijnej 
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instytucji będącej odpowiednikiem 
BARDA;

Or. en

Poprawka 605
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję do zbadania i 
utworzenia funduszu na rzecz leków 
sierocych, finansowanego przez państwa 
członkowskie, którego zadaniem byłoby 
wspólne zamawianie leków sierocych w 
imieniu państw członkowskich dla całej 
UE;

Or. en

Poprawka 606
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
innowacyjnych i skoordynowanych 
strategii oraz do zintensyfikowania 
wymiany dobrych praktyk w dziedzinie 
zarządzania zapasami; uznaje, że 
Europejska Agencja Leków (EMA) jest 
organem najlepiej przygotowanym do 
przyjęcia odpowiedzialności za europejską 
reakcję na niedobory leków; uważa, że 
EMA powinna zostać wyznaczona jako 
organ regulujący odpowiedzialny za 
koordynację i monitorowanie niedoborów 
leków na szczeblu UE w czasie kryzysów i 
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w innych okresach, posiadający 
zwiększone uprawnienia i lepszą 
infrastrukturę; zwraca uwagę, że EMA 
powinna być finansowana w pełni ze 
środków publicznych jako warunek 
wstępny dla zapewnienia jej niezależności; 

Or. en

Poprawka 607
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. wzywa Komisję i właściwe organy 
do zapewnienia elastyczności regulacyjnej 
w celu łagodzenia niedoborów leków 
wówczas, gdy takie niedobory wystąpią, 
przez umożliwienie stosowania 
ukierunkowanych środków, takich jak 
większa elastyczność w odniesieniu do 
opakowań zawierających informacje w 
wielu językach, opakowań różnej 
wielkości i ulotek elektronicznych, aby 
zapewnić pacjentom szybszy dostęp do 
bezpiecznych leków o wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 608
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do dalszego 
wystosowywania zaproszeń do składania 
ofert na szczeblu europejskim w celu 
zwalczania niedoborów, tak jak miało to 
miejsce w przypadku COVID-19, poprzez 

skreśla się
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uproszczenie procedur mające zapewnić 
większą zdolność reagowania;

Or. en

Poprawka 609
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do dalszego 
wystosowywania zaproszeń do składania 
ofert na szczeblu europejskim w celu 
zwalczania niedoborów, tak jak miało to 
miejsce w przypadku COVID-19, poprzez 
uproszczenie procedur mające zapewnić 
większą zdolność reagowania;

17. wzywa do dalszego wspólnego 
udzielania zamówień na szczeblu 
europejskim w celu zwalczania 
niedoborów, tak jak miało to miejsce w 
przypadku COVID-19, poprzez 
uproszczenie procedur mające zapewnić 
większą zdolność reagowania; wzywa do 
bardziej rutynowego stosowania 
zamówień wspólnych na szczeblu UE w 
celu zapewnienia, w stosownych 
przypadkach, dostaw leków i wyrobów 
medycznych oraz dostępu do nich; w tym 
kontekście wzywa Komisję do 
zaproponowania rozporządzenia 
dotyczącego zmiany decyzji w sprawie 
poważnych transgranicznych zagrożeń 
zdrowia, ustanawiającego mechanizm 
wspólnego udzielania zamówień;

Or. en

Poprawka 610
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do dalszego 
wystosowywania zaproszeń do składania 
ofert na szczeblu europejskim w celu 

17. zwraca uwagę, że może być 
konieczne dalsze wystosowywanie 
zaproszeń do składania ofert na szczeblu 



AM\1206741PL.docx 151/188 PE625.628v01-00

PL

zwalczania niedoborów, tak jak miało to 
miejsce w przypadku COVID-19, poprzez 
uproszczenie procedur mające zapewnić 
większą zdolność reagowania;

europejskim w celu zwalczania 
niedoborów, tak jak miało to miejsce w 
przypadku COVID-19, poprzez 
uproszczenie procedur mające zapewnić 
większą zdolność reagowania; uznaje, że 
takie środki należy przede wszystkim 
rozważać w celu łagodzenia przyszłych 
kryzysów zdrowotnych obejmujących całą 
Unię, w tym pandemii;

Or. en

Poprawka 611
Nathalie Colin-Oesterlé

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do dalszego 
wystosowywania zaproszeń do składania 
ofert na szczeblu europejskim w celu 
zwalczania niedoborów, tak jak miało to 
miejsce w przypadku COVID-19, poprzez 
uproszczenie procedur mające zapewnić 
większą zdolność reagowania;

17. wzywa do dalszego 
wystosowywania zaproszeń do składania 
ofert na szczeblu europejskim, po wydaniu 
uzasadnionej opinii i pod nadzorem 
Komisji Europejskiej, w celu zwalczania 
niedoborów, tak jak miało to miejsce w 
przypadku COVID-19, poprzez 
uproszczenie procedur mające zapewnić 
większą zdolność reagowania;

Or. fr

Poprawka 612
Danilo Oscar Lancini

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do dalszego 
wystosowywania zaproszeń do składania 
ofert na szczeblu europejskim w celu 
zwalczania niedoborów, tak jak miało to 
miejsce w przypadku COVID-19, poprzez 

17. przypomina o zaproszeniach do 
składania ofert wystosowanych na szczeblu 
europejskim w następstwie COVID-19, 
wraz z uproszczeniem procedur mającym 
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uproszczenie procedur mające zapewnić 
większą zdolność reagowania;

zapewnić większą zdolność reagowania;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do dalszego 
wystosowywania zaproszeń do składania 
ofert na szczeblu europejskim w celu 
zwalczania niedoborów, tak jak miało to 
miejsce w przypadku COVID-19, poprzez 
uproszczenie procedur mające zapewnić 
większą zdolność reagowania;

17. wzywa do dalszego wspólnego 
udzielania zamówień na szczeblu 
europejskim w celu zwalczania 
niedoborów, tak jak miało to miejsce w 
przypadku COVID-19, poprzez 
uproszczenie i zapewnienie przejrzystości 
procedur mające zapewnić większą 
zdolność reagowania;

Or. en

Poprawka 614
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do dalszego 
wystosowywania zaproszeń do składania 
ofert na szczeblu europejskim w celu 
zwalczania niedoborów, tak jak miało to 
miejsce w przypadku COVID-19, poprzez 
uproszczenie procedur mające zapewnić 
większą zdolność reagowania;

17. wzywa do dalszego 
wystosowywania zaproszeń do składania 
ofert na szczeblu europejskim w celu 
zwalczania niedoborów, tak jak miało to 
miejsce w przypadku COVID-19, poprzez 
uproszczenie procedur mające zapewnić 
większą zdolność reagowania; zwraca 
uwagę na możliwość wykorzystywania 
przez państwa członkowskie, w 
szczególności mniejsze państwa 
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członkowskie, zamówień wspólnych w 
celu wyeliminowania problemu 
przystępności cenowej jako przyczyny 
niedoborów;

Or. en

Poprawka 615
Andreas Glück

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do dalszego 
wystosowywania zaproszeń do składania 
ofert na szczeblu europejskim w celu 
zwalczania niedoborów, tak jak miało to 
miejsce w przypadku COVID-19, poprzez 
uproszczenie procedur mające zapewnić 
większą zdolność reagowania;

17. wzywa do dalszego 
wystosowywania zaproszeń do składania 
ofert na szczeblu europejskim w celu 
zwalczania niedoborów w czasie kryzysu, 
tak jak miało to miejsce w przypadku 
COVID-19, poprzez uproszczenie procedur 
mające zapewnić większą zdolność 
reagowania;

Or. en

Poprawka 616
Sara Cerdas

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do dalszego 
wystosowywania zaproszeń do składania 
ofert na szczeblu europejskim w celu 
zwalczania niedoborów, tak jak miało to 
miejsce w przypadku COVID-19, poprzez 
uproszczenie procedur mające zapewnić 
większą zdolność reagowania;

17. wzywa do dalszego 
wystosowywania zaproszeń do składania 
ofert na szczeblu europejskim w celu 
zwalczania niedoborów w czasie kryzysu, 
tak jak miało to miejsce w przypadku 
COVID-19, poprzez uproszczenie procedur 
mające zapewnić większą zdolność 
reagowania;

Or. en
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Poprawka 617
Ondřej Knotek, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do dalszego 
wystosowywania zaproszeń do składania 
ofert na szczeblu europejskim w celu 
zwalczania niedoborów, tak jak miało to 
miejsce w przypadku COVID-19, poprzez 
uproszczenie procedur mające zapewnić 
większą zdolność reagowania;

17. wzywa do dalszego 
wystosowywania zaproszeń do składania 
ofert na szczeblu europejskim w celu 
zwalczania niedoborów w czasie kryzysu, 
tak jak miało to miejsce w przypadku 
COVID-19, poprzez uproszczenie procedur 
mające zapewnić większą zdolność 
reagowania;

Or. en

Poprawka 618
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do dalszego 
wystosowywania zaproszeń do składania 
ofert na szczeblu europejskim w celu 
zwalczania niedoborów, tak jak miało to 
miejsce w przypadku COVID-19, poprzez 
uproszczenie procedur mające zapewnić 
większą zdolność reagowania;

17. wzywa do dalszego 
wystosowywania zaproszeń do składania 
ofert na szczeblu europejskim w celu 
zwalczania niedoborów, tak jak miało to 
miejsce w przypadku COVID-19, poprzez 
uproszczenie procedur mające zapewnić 
większą gotowość i zdolność reagowania;

Or. fr

Poprawka 619
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)



AM\1206741PL.docx 155/188 PE625.628v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję, aby rozważyła 
zastosowanie środków takich jak doraźne 
przymusowe licencje na podstawowe 
produkty lecznicze uzasadnionych 
względami zdrowia publicznego i praw 
podstawowych, jako sposobu 
umożliwiającego państwom członkowskim 
łatwiejsze reagowanie na niedobory 
leków, w tym wówczas, gdy są one 
spowodowane kryzysem w dziedzinie 
zdrowia publicznego; przypomina, że jest 
to jeden z instrumentów elastyczności 
ochrony patentowej w obszarze zdrowia 
publicznego, który został już 
uwzględniony w porozumieniu TRIPS 
Światowej Organizacji Handlu, a 
następnie ponownie potwierdzony w 
deklaracji z Ad-Dauhy z 2001 r.; podobnie 
wzywa Komisję do rozważenia możliwości 
poprawy tej strategii reagowania przez 
zwiększenie przejrzystości dobrowolnych 
umów licencyjnych;

Or. en

Poprawka 620
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. dostrzega znaczenie wyciągnięcia 
wniosków z kryzysu związanego z COVID-
19 w celu lepszego przygotowania się na 
przyszłe pandemie i skuteczniejszego 
radzenia sobie z nimi; wzywa zatem 
Komisję, aby w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi zainicjowała 
unijny plan gotowości na wypadek 
pandemii w celu zapewnienia 
skoordynowanej i skutecznej reakcji 
Europy na pandemię, wraz z już 
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istniejącymi odpowiednimi 
mechanizmami reagowania;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa do pełnego i szybkiego 
zastosowania rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z 
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań 
klinicznych produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi; uważa, że 
rozporządzenie to ułatwiłoby 
rozpoczynanie badań klinicznych na dużą 
skalę prowadzonych w sposób 
zharmonizowany i skoordynowany na 
szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 622
Joëlle Mélin, Luisa Regimenti

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję, aby zachęcała 
producentów do dobrowolnego 
wprowadzenia systemu etykietowania – 
widocznego i możliwego do 
zidentyfikowania przez 
pacjentów/konsumentów – dotyczącego 
miejsca pochodzenia i produkcji 
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produktów medycznych i składników 
czynnych, aby uniknąć ryzyka 
sfałszowania produktów leczniczych i 
spełnić oczekiwania konsumentów;

Or. fr

Poprawka 623
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję do przyspieszenia 
wdrażania strategii telematycznej UE, aby 
doprowadzić do pełnej cyfryzacji całego 
systemu regulacyjnego (zarówno na 
szczeblu EMA, jak i na szczeblu 
krajowych organów regulacyjnych); 
uważa, że zasadnicze znaczenie ma 
umożliwienie lepszej koordynacji między 
organami i przemysłem w celu 
przygotowania solidniejszej i szybszej 
reakcji w czasach kryzysu;

Or. en

Poprawka 624
Biljana Borzan

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ponownego rozważenia 
koncepcji przejrzystości ustalania cen 
netto i refundacji poszczególnych metod 
leczenia, aby umożliwić państwom 
członkowskim negocjacje z 
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przedsiębiorstwami farmaceutycznymi na 
równych zasadach dotyczące metod 
leczenia nieobjętych wspólnym 
zamówieniem;

Or. en

Poprawka 625
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję i EMA do 
współpracy z przemysłem, aby zapewnić 
dostępność leków udostępnianych w 
jednym państwie członkowskim we 
wszystkich pozostałych państwach 
członkowskich, w szczególności w 
mniejszych państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 626
Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zwraca uwagę na konieczność 
oceny i promowania skutecznego 
zarządzania zapasami w sytuacji 
niedoborów leków będących przedmiotem 
„eksportu równoległego” oraz na 
potencjalne korzystne skutki zastępowania 
tych leków lekami generycznymi przez 
apteki, które doświadczają niedoborów w 
niektórych państwach członkowskich w 
czasie epidemii COVID-19;

Or. en
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Poprawka 627
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na możliwie bezprawny charakter 
systemów kwot dostaw oraz możliwość 
wykorzystywania ich do wywierania presji 
w celu wprowadzenia prawodawstwa 
zakazującego eksportu równoległego; 
wzywa Komisję, aby wprowadziła 
minimalne wymogi zobowiązujące 
posiadaczy pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu do wszczęcia dochodzeń 
zmierzających do określenia prawdziwych 
przyczyn podstawowych niedoborów, a 
także nałożyła kary na producentów 
odpowiedzialnych za niedobory w wyniku 
niedostatecznej produkcji bez 
uzasadnionej przyczyny;

Or. en

Poprawka 628
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję i Radę do oceny 
wpływu wewnątrzunijnego handlu 
równoległego oraz kwot dostaw na 
niedostępność leków oraz dostęp 
konsumentów do leków, w szczególności 
przez wyeliminowanie zjawiska 
dotyczącego leków podstawowych 
polegającego na ich zniknięciu z rynków 
państw członkowskich, a następnie 
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ponownym pojawieniu się po wyższych 
cenach;

Or. en

Poprawka 629
Christine Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję do dokonania 
kompleksowej analizy przyczyn 
niedoborów dostaw, w której rozważona 
zostanie w szczególności rola w 
powstawaniu niedoborów dostaw, jaką 
odgrywa handel równoległy, który 
pozwala hurtownikom kupować produkty 
medyczne w jednym państwie 
członkowskim i sprzedawać je w innych;

Or. de

Poprawka 630
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję do dokonania 
starannej oceny wpływu handlu 
równoległego na dostęp pacjentów i 
konsumentów do leków w poszczególnych 
państwach członkowskich; apeluje, aby 
takie badanie posłużyło do określenia 
potrzeby wydania państwom 
członkowskim lepszych wytycznych w 
sprawie handlu równoległego; w tym 
kontekście wzywa Komisję do oceny 
możliwości wycofania ograniczeń 
dotyczących przewozu leków stosowanych 
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na podstawie art. 34 i 35 TFUE;

Or. en

Poprawka 631
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla, że oprócz 
podstawowych słabości, jakie uwidocznił 
kryzys związany z COVID-19, istnieją 
również inne czynniki zwiększające ryzyko 
niedoborów; zwraca uwagę, że jednym z 
tych czynników jest handel równoległy, w 
ramach którego hurtownicy dokonują 
zakupu produktów leczniczych w jednym 
państwie członkowskim, a następnie 
sprzedają je w innych; dostrzega, że 
handel równoległy może stanowić jedną z 
przyczyn niedoborów, ponieważ zmniejsza 
widoczność zapasów leków dla właściwych 
organów; w związku z tym wzywa Komisję 
i państwa członkowskie, aby położyły kres 
zakłóceniom powodowanym przez systemy 
krajowe zachęcające do importu 
równoległego z państw członkowskich o 
niższych dochodach do państw 
członkowskich o wyższych dochodach lub 
nakładające istotne obowiązki tworzenia 
zapasów na szczeblu krajowym, które 
prowadzą do ograniczenia dostaw na inne 
rynki UE, aby zapewnić terminowe 
dostarczanie leków wszystkim pacjentom 
UE; 

Or. en

Poprawka 632
Edina Tóth
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Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję do podjęcia 
odpowiednich działań w sprawie handlu 
równoległego, aby zapobiegać 
niedoborom leków i wyeliminować ten 
problem;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. zwraca uwagę, że różnice w 
cenach leków między państwami 
członkowskimi doprowadziły do rozwoju 
eksportu równoległego, który może 
zwiększyć ryzyko przeciążenia dostaw i 
spowodować niedobory; przypomina, że 
swobodny przepływ towarów w Unii 
umożliwia niektórym hurtownikom-
dystrybutorom, oferującym ograniczoną 
liczbę leków, zakup leków w jednym 
państwie członkowskim i ich odsprzedaż 
po wyższej cenie w państwach 
sąsiadujących; wzywa do przyjęcia 
środków zapobiegawczych, aby ograniczyć 
handel równoległy lekami w Unii;

Or. en

Poprawka 634
Alessandra Moretti
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Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia działań 
przeciwko zakłóceniom będącym skutkiem 
importu równoległego w niektórych 
państwach członkowskich, aby zapewnić 
terminowe dostarczanie leków wszystkim 
pacjentom w UE;

Or. en

Poprawka 635
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. wzywa Komisję do oceny, czy do 
osiągnięcia szczególnego celu ochrony 
zdrowia publicznego przez ryzykiem 
niedoboru leków podstawowych mogłoby 
przyczynić się skrócenie okresu ochrony 
patentowej oraz patentów wtórnych lub 
uzależnienie przyznania takiej ochrony od 
wielkości produkcji odbywającej się na 
terenie Unii;

Or. en

Poprawka 636
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 

18. wzywa Komisję do utworzenia 
przejrzystego mechanizmu służącego do 
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cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

monitorowania, oceny i prognozowania 
obecnych i potencjalnych niedoborów na 
szczeblu UE i państw członkowskich, w 
tym za pomocą rzeczywistych danych 
dotyczących potrzeb pacjentów i 
możliwości szpitali; wszystkie informacje 
podawane przez organy krajowe, 
regionalne i lokalne oraz lekarzy, 
aptekarzy i zainteresowane podmioty 
należy umieścić we wspólnej, 
ogólnodostępnej centralnej platformie 
cyfrowej, zapewniając ujednolicenie 
danych pochodzących z różnych źródeł, a 
także usprawniony i skuteczny system 
wczesnego ostrzegania na szczeblu 
krajowym i unijnym; z zadowoleniem 
przyjmuje wprowadzenie przez EMA 
systemów SPOC oraz i-SPOC na potrzeby 
zwiększonego monitorowania dostępności 
leków w czasie pandemii COVID-19 i 
wzywa do rozwoju tych systemów w celu 
wypracowania stałej, znormalizowanej 
struktury z myślą o zwiększeniu nadzoru 
nad niedoborami po kryzysie; wzywa do 
wzmocnienia wszystkich istniejących 
systemów informacyjnych 
umożliwiających wyraźne odwzorowanie 
warunków skrajnych, niedoborów i potrzeb 
w każdym państwie członkowskim w celu 
uniknięcia potrzeby stosowania praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów” lub 
środków ograniczających wywóz, które 
pogłębiają ten problem;

Or. en

Poprawka 637
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 

18. wzywa Komisję do utworzenia 
jednolitej innowacyjnej, scentralizowanej 
platformy cyfrowej służącej do 
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na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

sprawozdawczości i zgłaszania 
zharmonizowanych informacji na temat 
niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; platforma ta powinna być 
skuteczna, łatwa w obsłudze, przejrzysta, a 
także zapobiegać powielaniu treści; z 
zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie 
przez EMA systemów SPOC oraz i-SPOC, 
które należy włączyć do strategii 
telematycznej UE; wzywa do wzmocnienia 
istniejących systemów informacyjnych 
umożliwiających wyraźne odwzorowanie 
zapotrzebowania i niedoborów w każdym 
państwie członkowskim w celu uniknięcia 
praktyk „nadmiernego gromadzenia 
zapasów”; w tym kontekście zachęca 
Komisję do wykorzystania i wdrożenia 
narzędzi cyfrowych i telematycznych na 
szczeblu ogólnoeuropejskim, a także do 
rozważenia zmiany rozporządzenia (WE) 
nr 1234/2008 (rozporządzenie w sprawie 
zmian) oraz wytycznych w sprawie 
klasyfikacji zmian; 

Or. en

Poprawka 638
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 

18. wzywa Komisję do utworzenia 
jednolitej innowacyjnej, scentralizowanej 
platformy cyfrowej służącej do 
sprawozdawczości i zgłaszania 
zharmonizowanych informacji na temat 
niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; platforma ta powinna być 
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wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

skuteczna, łatwa w obsłudze, przejrzysta, a 
także zapobiegać powielaniu treści; z 
zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie 
przez EMA systemów SPOC oraz i-SPOC, 
które należy włączyć do strategii 
telematycznej UE; wzywa do wzmocnienia 
istniejących systemów informacyjnych 
umożliwiających wyraźne odwzorowanie 
zapotrzebowania i niedoborów w każdym 
państwie członkowskim w celu uniknięcia 
praktyk „nadmiernego gromadzenia 
zapasów”;

Or. en

Poprawka 639
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany bardziej 
znormalizowanych informacji na temat 
wszelkich potencjalnych zakłóceń dostaw 
lub przerw w dostawach leków i 
produktów medycznych na bardzo 
wczesnym etapie, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty, aby móc przewidywać sytuacje, 
w których potencjalne zakłócenie może 
doprowadzić do niedoboru mającego 
rzeczywiste skutki dla pacjentów; z 
zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie 
przez EMA systemów SPOC oraz i-SPOC; 
wzywa do wzmocnienia istniejących 
systemów informacyjnych 
umożliwiających wyraźne odwzorowanie 
warunków skrajnych, niedoborów i potrzeb 
w każdym państwie członkowskim;

Or. en
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Poprawka 640
Ondřej Knotek, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej, cyfrowej 
platformy monitorowania służącej do 
sprawozdawczości i zgłaszania 
zharmonizowanych informacji na temat 
niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty, w tym producentów, 
hurtowników i aptekarzy; platforma ta 
powinna być skuteczna, łatwa w obsłudze i 
przejrzysta; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

Or. en

Poprawka 641
Andreas Glück

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
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informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty, w tym producentów, 
hurtowników i aptekarzy; platforma ta 
powinna być skuteczna, łatwa w obsłudze i 
przejrzysta; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie podaży, niedoborów i 
potrzeb w każdym państwie członkowskim 
w celu uniknięcia praktyk „nadmiernego 
gromadzenia zapasów”;

Or. en

Poprawka 642
Joanna Kopcińska

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych mających na celu 
zwiększenie nadzoru rynku i 
umożliwiających wyraźne odwzorowanie 
warunków skrajnych, niedoborów i potrzeb 
w każdym państwie członkowskim w celu 
zapewnienia odpowiednio 
zaprojektowanego łańcucha dostaw od 
producenta przez hurtownika po jednostkę 
świadczącą opiekę zdrowotną;
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Or. en

Poprawka 643
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do sprawozdawczości i 
zgłaszania zharmonizowanych informacji 
podawanych przez agencje krajowe, 
umożliwiających agencjom i 
zainteresowanym stronom wymianę 
informacji na temat aktualnych lub 
przewidywanych niedoborów leków i 
produktów medycznych oraz dostępnych 
zapasów; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; systemy te należy 
włączyć do strategii telematycznej UE oraz 
powiązać z systemem krajowych 
organizacji weryfikacji autentyczności 
leków; wzywa do wzmocnienia 
istniejących systemów informacyjnych 
umożliwiających wyraźne odwzorowanie 
warunków skrajnych, niedoborów i 
dostępnych zapasów w każdym państwie 
członkowskim;

Or. en

Poprawka 644
Bartosz Arłukowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do utworzenia 18. wzywa Komisję do utworzenia 
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innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do raportowania, 
notyfikowania i wymiany informacji na 
temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; taka platforma powinna być 
efektywna, prosta w obsłudze, 
zabezpieczona i transparentna; z 
zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie 
przez EMA systemów SPOC oraz i-SPOC; 
wzywa do wzmocnienia istniejących 
systemów informacyjnych 
umożliwiających wyraźne odwzorowanie 
warunków skrajnych, niedoborów i potrzeb 
w każdym państwie członkowskim w celu 
uniknięcia praktyk „nadmiernego 
gromadzenia zapasów”; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ustanowienia 
ustandaryzowanego systemu wczesnego 
ostrzegania na szczeblu krajowym i UE, 
wzmacniającego obowiązki firm 
farmaceutycznych w zakresie 
natychmiastowego zgłaszania wszelkich 
przerw w dostawach leków;

Or. pl

Poprawka 645
Nathalie Colin-Oesterlé

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
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wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
ustanowienia systemu wczesnego 
ostrzegania, zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i europejskim, w celu 
wzmocnienia obowiązku informowania 
przez firmy farmaceutyczne o wszelkich 
zakłóceniach lub utrudnieniach w 
dostawach produktów leczniczych;

Or. fr

Poprawka 646
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”; w 
szczególności apeluje do Komisji o ocenę 
obecnych projektów usprawniających 
systemy informacyjne (w tym danych 
EMA dotyczących składnika czynnego, 
produktu, organizacji oraz danych 
referencyjnych), aby zapewnić 
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priorytetowe traktowanie przypadków 
stosowania leków w przypadku niedoboru;

Or. en

Poprawka 647
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do sprawozdawczości i 
zgłaszania informacji w zharmonizowany 
sposób oraz do wymiany informacji na 
temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; zwraca uwagę, że platforma ta 
powinna być skuteczna, łatwa w obsłudze, 
przejrzysta, a także zapobiegać powielaniu 
treści; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do oceny i – w 
razie potrzeby – wzmocnienia istniejących 
systemów informacyjnych 
umożliwiających wyraźne odwzorowanie 
warunków skrajnych, niedoborów i potrzeb 
w każdym państwie członkowskim w celu 
uniknięcia praktyk „nadmiernego 
gromadzenia zapasów”;

Or. en

Poprawka 648
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 18



AM\1206741PL.docx 173/188 PE625.628v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

18. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia interoperacyjnych baz danych 
umożliwiających przewidywanie i 
zgłaszanie niedoborów; wzywa Komisję do 
utworzenia we współpracy z EMA 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat aktualnych lub przewidywanych 
niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia i dalszego rozwoju 
istniejących systemów informacyjnych 
umożliwiających wyraźne odwzorowanie 
warunków skrajnych, niedoborów, 
dostępnych zapasów i potrzeb w każdym 
państwie członkowskim również w celu 
uniknięcia praktyk „nadmiernego 
gromadzenia zapasów”;

Or. en

Poprawka 649
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej w oparciu o istniejącą bazę 
danych krajowej organizacji weryfikacji 
autentyczności leków, służącej do 
wymiany informacji na temat dostępnych 
zapasów, niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
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wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

podmioty, w tym producentów, 
hurtowników i aptekarzy; z zadowoleniem 
przyjmuje wprowadzenie przez EMA 
systemów SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

Or. en

Poprawka 650
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat zapotrzebowania oraz 
niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
prace wspólnej grupy zadaniowej EMA i 
szefów agencji ds. leków (HMA) w 
dziedzinie dostępności leków oraz 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie podaży, warunków 
skrajnych, niedoborów i potrzeb w każdym 
państwie członkowskim w celu uniknięcia 
praktyk „nadmiernego gromadzenia 
zapasów” i przewidywania niedoborów 
przed ich wystąpieniem;

Or. en
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Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; podkreśla, że ta platforma 
cyfrowa powinna być w pełni zgodna z 
najnowszym prawodawstwem dotyczącym 
ochrony danych; z zadowoleniem 
przyjmuje wprowadzenie przez EMA 
systemów SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

Or. en

Poprawka 652
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat dostępnych zapasów oraz 
niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
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krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty, w tym producentów, 
hurtowników i aptekarzy; z zadowoleniem 
przyjmuje wprowadzenie przez EMA 
systemów SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

Or. en

Poprawka 653
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów” i 
nieuzasadnionych wzrostów cen w czasie 
kryzysu;

Or. ro
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Poprawka 654
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty, w tym producentów, 
hurtowników i aptekarzy; z zadowoleniem 
przyjmuje wprowadzenie przez EMA 
systemów SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej, publicznie 
dostępnej platformy cyfrowej służącej do 
wymiany informacji na temat niedoborów 
leków i produktów medycznych, która 
będzie zawierała informacje podawane 
przez agencje krajowe i wszystkie 
zainteresowane podmioty; z zadowoleniem 
przyjmuje wprowadzenie przez EMA 
systemów SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
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wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”; 

Or. it

Poprawka 656
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej i 
ogólnodostępnej platformy cyfrowej 
służącej do wymiany informacji na temat 
niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

Or. en

Poprawka 657
Cindy Franssen

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat dostępnych zapasów oraz 
niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej platformy 
cyfrowej służącej do wymiany informacji 
na temat niedoborów leków i produktów 
medycznych, która będzie zawierała 
informacje podawane przez agencje 
krajowe i wszystkie zainteresowane 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie przez EMA systemów 
SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 

18. wzywa Komisję do utworzenia 
innowacyjnej, scentralizowanej, cyfrowej 
platformy monitorowania służącej do 
wymiany informacji na temat niedoborów 
leków i produktów medycznych, która 
będzie zawierała informacje podawane 
przez agencje krajowe i wszystkie 
zainteresowane podmioty; z zadowoleniem 
przyjmuje wprowadzenie przez EMA 
systemów SPOC oraz i-SPOC; wzywa do 
wzmocnienia istniejących systemów 
informacyjnych umożliwiających wyraźne 
odwzorowanie warunków skrajnych, 
niedoborów i potrzeb w każdym państwie 
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członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

członkowskim w celu uniknięcia praktyk 
„nadmiernego gromadzenia zapasów”;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zaleca opracowanie katalogu 
niedoborów leków we wszystkich 
państwach członkowskich, aby umożliwić 
EMA łatwe uaktualnianie 
ogólnodostępnego katalogu niedoborów 
poddawanego ocenie przez jej Komitet ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych u 
Ludzi (CHMP) lub Komitet ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii 
(PRAC);

Or. en

Poprawka 660
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. apeluje o strukturalną współpracę 
w dziedzinie polityki farmaceutycznej 
między państwami członkowskimi UE, 
przy poszanowaniu odnośnych 
kompetencji na szczeblu krajowym i 
unijnym, za pomocą przejrzystych oraz, w 
miarę możliwości, wspólnych negocjacji 
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cen leków, w szczególności leków 
sierocych;

Or. en

Poprawka 661
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. apeluje do Komisji o 
koordynowanie ogólnoeuropejskiej 
reakcji na niedobory leków w celu 
zapewnienia sprawiedliwego i 
zrównoważonego dostępu do leków; 
uważa, że skoordynowana reakcja UE ma 
ogromne znaczenie dla uniknięcia 
skutków ubocznych indywidualnych i 
nieskoordynowanych środków krajowych 
w celu zaradzenia niedoborom leków i 
zapewnienia prawa pacjentów do 
powszechnego, sprawiedliwego, 
przystępnego cenowo, skutecznego, 
bezpiecznego i szybkiego dostępu do leków 
podstawowych, jak również zapewnienia 
zrównoważoności unijnych systemów 
opieki zdrowotnej; podkreśla, że takie 
ogólnoeuropejskie podejście musi być 
skoncentrowane na koordynacji środków 
politycznych państw członkowskich 
ukierunkowanych na zaradzenie 
pierwotnym przyczynom niedoborów 
leków;

Or. en

Poprawka 662
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania skutecznych systemów 
zarządzania w celu zacieśnienia 
współpracy między wszystkimi podmiotami 
w łańcuchu dostaw i organami 
krajowymi, aby zwiększyć skuteczność i 
wydajność wspólnych procedur notyfikacji 
i oceny; wzywa państwa członkowskie i 
Europejską Agencję Leków (EMA) do 
dalszego zacieśnienia współpracy w celu 
usprawnienia procedur notyfikacji, 
monitorowania i sprawozdawczości w 
odniesieniu do niedoborów leków;

Or. pt

Poprawka 663
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję do stworzenia 
platformy umożliwiającej wielostronne 
konsultacje z zainteresowanymi stronami 
w celu zidentyfikowania pierwotnych 
przyczyn, w tym między innymi 
problemów w łańcuchu dostaw, które 
zwiększają ryzyko wystąpienia niedoborów 
leków; uważa, że platforma ta powinna 
obejmować wszystkie zainteresowane 
strony, w tym pacjentów, pracowników 
służby zdrowia oraz inne właściwe 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, i skupiać się w 
szczególności na szczegółowej ocenie 
doświadczeń pacjentów i wpływu 
niedoborów na ich stan zdrowia, leczenie i 
opiekę w całej UE oraz w odniesieniu do 
wszystkich chorób;

Or. en
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Poprawka 664
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby za pośrednictwem 
nowego Programu działań Unii w 
dziedzinie zdrowia zagwarantowały równy 
dostęp do leczenia wszystkim pacjentom w 
całej Unii, w szczególności w przypadku 
poważnych chorób, oraz dopilnowały, by 
cena leczenia nie miała wpływu na dostęp 
do wysokiej jakości opieki; wzywa 
państwa członkowskie do okazania 
solidarności przez zwiększenie dostępu do 
leczenia transgranicznego;

Or. en

Poprawka 665
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję, aby wraz z EMA 
utworzyła kompleksową i łatwą w 
obsłudze bazę danych dotyczących 
przewidywanych lub aktualnych 
niedoborów leków, która będzie dostępna 
dla organów opieki zdrowotnej na 
wszystkich szczeblach, zapewniając 
również stosowne informacje na temat 
istniejących alternatyw; podkreśla 
potrzebę zapewnienia przejrzystości w 
odniesieniu do przyczyn niedoborów 
leków;

Or. en
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Poprawka 666
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zamiast gromadzić 
zapasy przywróciły równowagę zapasów 
na podstawie zapotrzebowania pacjentów i 
szpitali; zauważa, że zapewnienie 
sprawiedliwego podziału na szczeblu UE 
wymaga sprawiedliwej dystrybucji leków 
w oparciu o wspólne protokoły stosowania 
leków, tak aby dać pierwszeństwo tym, 
którzy pilnie ich potrzebują;

Or. en

Poprawka 667
Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia wspólnego 
stanowiska w odniesieniu do 
potencjalnego korzystnego wpływu 
wspólnej polityki działania w zakresie 
niedoborów leków oraz promowania 
polityki zastępowania tych leków lekami 
generycznymi przy uwzględnieniu 
stosownych ograniczeń, gdy zastąpienie 
leków nie jest możliwe;

Or. en
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Poprawka 668
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa ECDC do udostępnienia 
danych modelowania dotyczących 
prawdopodobnego rozwoju pandemii 
COVID-19 w każdym państwie 
członkowskim oraz danych dotyczących 
potrzeb pacjentów i możliwości szpitali w 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 669
Clare Daly, Mick Wallace

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uważa, że należy odrzucić model 
partnerstw publiczno-prywatnych na 
potrzeby opracowywania leków oraz 
zapewnić dostateczne finansowanie 
publicznych na badania leków w interesie 
dobra publicznego;

Or. en

Poprawka 670
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję do ujęcia w prawie 
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UE zobowiązania wszystkich posiadaczy 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu do 
formalnego zgłaszania przewidywanych i 
potencjalnych niedoborów, jak również 
obowiązku utrzymywania bezpiecznych 
nadwyżek zapasów na okres 2–3 miesięcy 
w przypadku leków o dużym znaczeniu 
terapeutycznym;

Or. en

Poprawka 671
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję i Radę do 
stworzenia niewyczerpującego wykazu 
deficytowych leków podstawowych oraz do 
aktualizowania tego wykazu we 
współpracy z państwami członkowskimi, 
EMA i właściwymi zainteresowanymi 
stronami;

Or. en

Poprawka 672
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. podkreśla potrzebę ustanowienia 
na szczeblu UE pod nadzorem lekarskim 
odpowiednich planów gotowości na 
wypadek pandemii w odniesieniu do leków 
o kluczowym znaczeniu, opartych na 
solidarności między państwami 
członkowskimi i mających na celu 
zapewnienie, aby leki niezwiązane z 
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pandemią nadal docierały do 
potrzebujących ich pacjentów;

Or. en

Poprawka 673
Clare Daly, Mick Wallace

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. wzywa do rezygnacji z paktu 
stabilności i wzrostu, który uniemożliwia 
państwom członkowskim odpowiednie 
finansowanie usług zdrowotnych, stanowi 
siłę napędową prywatyzacji i przyczynia 
się do katastrofalnej reakcji UE na 
pandemię COVID-19;

Or. en

Poprawka 674
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 18 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18c. uważa, że Europejskie Centrum ds. 
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) 
powinno udostępnić dane modelowania 
dotyczące prawdopodobnego rozwoju 
pandemii w poszczególnych państwach 
członkowskich, aby przewidzieć 
zapotrzebowanie i odpowiednio 
dostosować moce produkcyjne i kanały 
dystrybucji w celu dostarczania 
potrzebnych leków właściwym regionom 
we właściwym czasie;

Or. en
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