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Pozmeňujúci návrh 330
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 331
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli obmedzenia pre lieky 
vyrobené za zlých pracovných podmienok 
a environmentálnych noriem, a to od 
výroby molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem a význam 
značných investícií do podnikov so sídlom 
v Európe výmenou za záväzné záväzky 
týkajúce sa otázok, ako je 
transparentnosť, vysledovateľnosť, 
prístupnosť a cenová dostupnosť výroby 
a distribúcie v celom dodávateľskom 
reťazci zdravotníckych potrieb s cieľom 
zabezpečiť, aby boli lieky rovnako 
dostupné vo všetkých regiónoch za 
spravodlivú cenu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli opatrenia, ktoré podnietia 
výrobcov diverzifikovať svoje zdroje 
dodávok a umiestňovať svoje podniky v 
Európe, a aby pritom zvážili schválenie 
štátnej pomoci na financovanie 
nezávislých verejných zdravotníckych 
výskumných zariadení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Mairead McGuinness

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

6. pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje; vyzýva EÚ, aby 
pracovala na kvalite a integrite 
globálneho dodávateľského reťazca a 
spolupracovala s krajinami mimo EHP, 
a to aj v rámci WTO, pričom by sa mala 
zamerať na najvyššie pracovné a 
environmentálne normy vo výrobe na 
celom svete;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 334
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

6. uznáva, že farmaceutický 
priemysel zohráva dôležitú úlohu, aby sa 
kvalitná výroba a dodávky liekov dostali 
ku všetkým pacientom, ktorí ich 
potrebujú, aby sa prispievalo k budúcim 
inováciám, podporovala sa odolnosť, 
reakcieschopnosť a pripravenosť 
systémov zdravotnej starostlivosti a aby sa 
poskytla pomoc pri riešení budúcich 
výziev vrátane pandémií; žiada Komisiu a 
členské štáty, aby v prípade potreby z 
dôvodu verejného záujmu zhodnotili 
udržateľné hospodárske politiky, ako sú 
napríklad fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom, a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
výrobcov, aby do EÚ presunuli výrobu 
účinných látok liekov a molekuly, balenie 
a distribúciu; konštatuje, že každý stimul 
by mal zahŕňať verejné záruky, ako je 
transparentnosť, pokiaľ ide o verejné 
príspevky, a ustanovenia o prístupnosti a 
cenovej dostupnosti vyrábaných liekov, s 
cieľom zabezpečiť, aby boli rovnako 
dostupné za spravodlivú cenu; pripomína 
strategický záujem tohto odvetvia a 
význam ochrany verejného záujmu a 
cenovo dostupného prístupu k liečbe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli opatrenia na podporu 
konkurencieschopnosti a fiškálne a 
finančné stimuly zodpovedajúce určitým 
záväzkom a schválili štátnu pomoc 
v súlade s medzinárodnými právnymi 
predpismi a právnymi predpismi EÚ, ktorá 
podnieti priemyselnú výrobu v Európe, od 
výroby molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje, pričom 
protihodnotou za každý verejný stimul je 
transparentnosť a vysledovateľnosť 
investícií, ako aj povinnosť dodávok na 
európsky trh; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 336
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli opatrenia, ktoré podnietia 
výrobcov, aby diverzifikovali svoje zdroje 
dodávok, najmä surovín, a podnietia 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje; všetky verejné 
finančné prostriedky sú podmienené 
úplnou transparentnosťou a 
vysledovateľnosťou investícií, záväzkami 
v oblasti dodávok na európsky trh a 
dostupnými cenami liekov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli opatrenia, ktoré podnietia 
výrobcov, aby diverzifikovali svoje zdroje 
dodávok, najmä surovín, a podnietia 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje; všetky verejné 
finančné prostriedky sú podmienené 
úplnou transparentnosťou a 
vysledovateľnosťou investícií, záväzkami 
v oblasti dodávok na európsky trh a 
dostupnými cenami liekov; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zvážili stimuly pre farmaceutický 
priemysel zodpovedajúce určitým 
záväzkom s cieľom diverzifikovať 
dodávateľské reťazce, a to od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam podporovania 
konkurencieschopnosti Európskej únie;
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diverzifikovať zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Frédérique Ries, Ondřej Knotek, Jan Huitema

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
zdôrazňuje strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje a podporiť rozvoj 
inovačných výrobných technológií, ktoré 
by dokázali zlepšiť schopnosť výrobných 
liniek reagovať, najmä pokiaľ ide 
o nepretržitý výrobný proces;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Adam Jarubas

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
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molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

účinných látok lieku po výrobu liekov; 
takisto naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zaviedli udržateľné trhové politiky na 
zabezpečenie existujúcich činností; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli stimuly zodpovedajúce 
určitým záväzkom, ktoré podporia 
diverzifikáciu dodávok, a schválili štátnu 
pomoc, ktorá podnieti priemyselnú výrobu 
v Európe, od výroby molekuly cez obaly 
po distribúciu; pripomína strategický 
záujem tohto odvetvia a význam investícií 
do európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli stimuly zodpovedajúce 
určitým záväzkom, ktoré podporia 
diverzifikáciu dodávok, a schválili štátnu 
pomoc, ktorá podnieti priemyselnú výrobu 
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molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

v Európe, od výroby molekuly cez obaly 
po distribúciu; pripomína strategický 
záujem tohto odvetvia a význam investícií 
do európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Andreas Glück

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli stimuly zodpovedajúce 
určitým záväzkom, ktoré podporia 
diverzifikáciu dodávok, a schválili štátnu 
pomoc, ktorá podnieti priemyselnú výrobu 
v Európe, od výroby molekuly cez obaly 
po distribúciu; pripomína strategický 
záujem tohto odvetvia a význam investícií 
do európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Bartosz Arłukowicz

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 



AM\1206741SK.docx 11/176 PE652.628v01-00

SK

európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje; konštatuje, že všetky 
stimuly by mali zahŕňať výslovné záruky, 
ako sú informácie o úrovni verejného 
príspevku, a doložky o prístupnosti s 
cieľom zabezpečiť rovnaký prístup k 
liekom za primeranú cenu;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 345
Marian-Jean Marinescu

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje; všetky verejné 
finančné prostriedky sú podmienené 
úplnou transparentnosťou a 
vysledovateľnosťou investícií, záväzkami 
v oblasti dodávok na európsky trh a 
dostupnými cenami liekov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
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aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

aby vymedzili a navrhli udržateľné 
hospodárske, priemyselné a regulačné 
politiky na zachovanie a zabezpečenie 
existujúcich výrobných činností, zaviedli 
fiškálne a finančné stimuly zodpovedajúce 
určitým záväzkom a schválili štátnu 
pomoc, ktorá podnieti priemyselnú výrobu 
alebo jej udržanie v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli stimuly na podporu 
diverzifikácie dodávok, ako sú fiškálne a 
finančné stimuly zodpovedajúce určitým 
záväzkom, a schválili štátnu pomoc, ktorá 
podnieti priemyselnú výrobu v Európe, od 
výroby molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Edina Tóth

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
naliehavo žiada členské štáty, aby 
zabezpečili existujúce činnosti; pripomína 
strategický záujem tohto odvetvia a 
význam investícií do európskych podnikov 
s cieľom diverzifikovať zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prioritne zaviedli fiškálne a finančné 
stimuly zodpovedajúce určitým záväzkom 
a na výnimočnom a dočasnom základe 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 350
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
priemyselnú výrobu v Európe, od výroby 
molekuly cez obaly po distribúciu; 
pripomína strategický záujem tohto 
odvetvia a význam investícií do 
európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly 
zodpovedajúce určitým záväzkom a 
schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti 
environmentálne zodpovednú priemyselnú 
výrobu v Európe, od výroby molekuly cez 
obaly po distribúciu; pripomína strategický 
záujem tohto odvetvia a význam investícií 
do európskych podnikov s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 351
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby v prípade poskytnutia stimulov pre 
farmaceutický priemysel zabezpečili, že 
nebudú mať vplyv na cenovú dostupnosť 
liekov; zdôrazňuje, že je potrebné 
podmieniť stimuly dostupnosťou a 
cenovou dostupnosťou liekov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
celkovú hodnotiacu správu o praxi 
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paralelného dovozu liekov, ktorý 
charakterizujú nákupy uskutočnené mimo 
oficiálnych dodávateľských reťazcov, a 
najmä: i) analyzovala ich priame alebo 
nepriame prepojenie s nedostatkom 
niektorých liekov; ii) monitorovala 
spôsob, akým členské štáty uplatňujú 
konkrétne ustanovenia týkajúce sa 
paralelného dovozu, ktoré sú začlenené do 
smernice 2011/62/EÚ, známej ako aj 
smernica o falšovaných liekoch; iii) 
navrhla zmeny systému s cieľom zlepšiť 
zdravotnú bezpečnosť, a to znížením 
počtu sprostredkovateľov (kupujúci, 
zariadenia na prebaľovanie, dopravcovia, 
atď.) a obmedzením využívania 
zjednodušených postupov pre povolenia 
na paralelný dovoz; a iv) navrhla možné 
prijatie preventívnych opatrení s cieľom 
obmedziť paralelný obchod s liekmi v 
Európskej únii;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 353
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, aby držitelia povolenia na 
uvedenie na trh a veľkoobchodní 
distribútori dodržiavali požiadavku 
smernice 2001/83/ES a zabezpečovali 
primerané a nepretržité dodávky liekov; 
pripomína verejnú zodpovednosť 
držiteľov povolenia na uvedenie na trh a 
veľkoobchodných distribútorov, aby sa 
zabezpečila vhodné a rýchle uvedenie na 
trh a distribúcia liekov a zaručilo sa tak 
právo na rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými pacientmi v EÚ bez ohľadu na 
ich krajinu pobytu; vyzýva Komisiu, aby 
objasnila povinnosti držiteľa povolenia na 
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uvedenie na trh podľa smernice 
2001/83/ES, a zdôrazňuje potrebu 
zabezpečiť, aby držitelia povolenia na 
uvedenie na trh podávali správy o každom 
nedostatku liekov v stanovených lehotách; 
zdôrazňuje potrebu uplatňovať 
odrádzajúce sankcie za nedodržiavanie 
týchto právnych povinností; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala, ako by sa dala 
posilniť požiadavka na zabezpečenie 
nepretržitých dodávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby pre 
farmaceutické spoločnosti zaviedla 
povinnosti oznamovať nedostatok liekov 
podľa článku 23a smernice 2001/83/ES; 
zdôrazňuje, že do postupu oznamovania 
nedostatku liekov by mali byť zahrnuté aj 
ďalšie zainteresované strany zapojené do 
dodávateľského reťazca, ako sú 
veľkoobchodní distribútori, lekárnici, 
nemocnice a pacienti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. pripomína, že v článku 81 
smernice 2001/83/ES sa stanovujú 
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opatrenia s cieľom zabrániť nedostatku 
liekov prostredníctvom tzv. záväzku 
vyplývajúceho zo služieb vo verejnom 
záujme, ktorý zaväzuje výrobcov a 
distribútorov, aby zabezpečili dodávky na 
vnútroštátne trhy; takisto pripomína, že, 
ako vyplýva zo štúdie, ktorú dala 
vypracovať Komisia, záväzok vyplývajúci 
zo služieb vo verejnom záujme sa v 
mnohých prípadoch neuplatňuje na 
výrobcov, ktorí zásobujú distribútorov; 
zdôrazňuje, že v článku 23 písm. a) sa 
držiteľ povolenia na uvedenie na trh, 
ktorý zastavuje výrobu, zaväzuje oznámiť 
príslušným orgánom všetky údaje 
týkajúce sa objemu predaja a lekárskych 
predpisov, aby vopred informoval o 
prípadnom nedostatku; v tejto súvislosti 
požaduje účinné vykonávanie existujúcich 
regulačných požiadaviek všetkými aktérmi 
v dodávateľskom reťazci na vnútroštátnej 
a európskej úrovni spolu s opatreniami na 
zvýšenie transparentnosti v 
dodávateľskom reťazci;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 356
Nicolae Surinamtefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. konštatuje, že súčasné právne 
predpisy nezabezpečujú stabilné dodávky 
liekov; vyzýva Komisiu, aby objasnila 
povinnosti držiteľa povolenia na uvedenie 
na trh vyplývajúce zo smernice 
2001/83/ES a vypracovala mechanizmus 
presadzovania vrátane sankcií, aby sa voči 
spoločnostiam vyvodzovala zodpovednosť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 357
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. konštatuje, že súčasné právne 
predpisy nezabezpečujú stabilné dodávky 
liekov; vyzýva Komisiu, aby objasnila 
povinnosti držiteľa povolenia na uvedenie 
na trh vyplývajúce zo smernice 
2001/83/ES a vypracovala mechanizmus 
presadzovania vrátane sankcií , aby sa 
voči spoločnostiam vyvodzovala 
zodpovednosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby farmaceutické spoločnosti 
a veľkoobchodní distribútori dodržiavali 
požiadavky smernice 2001/83/ES 
a zabezpečovali primerané a nepretržité 
dodávky liekov; zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby farmaceutické spoločnosti 
podávali správy o každom nedostatku 
liekov v stanovených lehotách; zdôrazňuje 
potrebu uplatňovať odrádzajúce sankcie 
za nedodržiavanie týchto právnych 
povinností; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala, ako by sa dala posilniť 
požiadavka na zabezpečenie nepretržitých 
dodávok;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 359
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s vnútroštátnymi orgánmi 
členských štátov a príslušnými 
zainteresovanými stranami s cieľom 
posilniť povinnosť zabezpečovať 
nepretržité dodávky liekov a riešiť tak 
problém ich nedostatku, a to aj 
prostredníctvom revízie smernice 
2001/83/ES, ktorá by sa zaoberala 
skorším oznamovaním spoločnosťami vo 
všetkých členských štátoch, podávaním 
správ spotrebiteľmi a účinnou verejnou 
komunikáciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
João Ferreira

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že jej farmaceutická stratégia bude 
zaručene všade bojovať proti 
neprípustným obchodným praktikám v 
oblasti liekov, ktoré by mohli oslabiť 
transparentnosť a vyvážené vzťahy medzi 
rôznymi verejnými a súkromnými 
subjektmi, ktoré sú priamo alebo 
nepriamo zapojené do zabezpečenia 
prístupu k liekom, pričom plnia základnú 
verejnú službu;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 361
Christophe Hansen

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že úplná repatriácia 
dodávateľských reťazcov zdravotníckych 
potrieb nie je v globálnom hospodárstve 
možná; zdôrazňuje význam dohôd o 
voľnom obchode s cieľom zabezpečiť 
diverzifikáciu dodávateľských reťazcov; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby úzko 
spolupracovala so Svetovou zdravotníckou 
organizáciou (WHO) a Svetovou 
obchodnou organizáciou (WTO) s cieľom 
vytvoriť medzinárodný rámec, ktorý 
zabráni budúcemu zlyhaniu 
dodávateľských reťazcov zdravotníckych 
potrieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zaviedli vhodný 
hospodársky rámec na zabezpečenie a 
modernizáciu existujúcich výrobných 
kapacít liekov, technológií a účinných 
látok liekov v Európe, napríklad 
odmeňovaním investícií do kvality liekov a 
bezpečnosti dodávok; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 363
Cindy Franssen, Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje potrebu úplnej 
transparentnosti a vysledovateľnosti 
verejných investícií do výskumu liekov, 
aby sa tieto verejné investície odrazili v 
dostupnosti a stanovovaní cien pre širokú 
verejnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vytvorili prostredie, ktorým sa 
zabezpečí, že Európa bude atraktívnym 
miestom pre investície do výskumu a 
vývoja a priemyselný rozvoj vo 
farmaceutickom priemysle;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že farmaceutické 
odvetvie je aj naďalej dôležitým 
priemyselným pilierom, ako aj hybnou 
silou vytvárania pracovných miest;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby vydala 
usmernenia o obstarávaní liekov s cieľom 
podnietiť členské štáty, aby zlepšili svoje 
postupy obstarávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zvážili potrebu výrobcov 
diverzifikovať svoje zdroje dodávok 
surovín a výrobu zdravotníckych výrobkov 
vrátane premiestnenia výroby do Európy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 368
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Jan 
Huitema

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. pripomína, že v článkoch 81 a 23a 
smernice 2001/83/ES, ktorou sa 
ustanovuje zákonník Spoločenstva o 
humánnych liekoch, sa stanovili 
všeobecné povinnosti týkajúce sa 
dodávania liekov, ktoré majú plniť 
držitelia povolení na uvedenie na trh a 
distribútori, ako aj oznamovacia 
povinnosť držiteľov povolení na uvedenie 
na trh v prípade dočasného alebo trvalého 
prerušenia dodávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 369
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby preskúmali existujúce právne 
predpisy s cieľom zabezpečiť účinné 
požiadavky na držiteľov povolení na 
uvedenie na trh, aby včas informovali o 
prerušení dodávok s cieľom zabrániť 
nedostatku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Christophe Hansen
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Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. uznáva, že nedávne obchodné 
dohody EÚ obsahujú jasné pravidlá 
týkajúce sa obchodných aspektov práv 
duševného vlastníctva, ktorými sa vo 
všeobecnosti uznáva vydávanie povinných 
licencií v súlade s dohodou TRIPS; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že vykonávanie 
dohôd EÚ o voľnom obchode nezasahuje 
do možností uplatnenia flexibility, ktoré 
poskytuje dohoda TRIPS, a aby členským 
štátom poskytla usmernenia s cieľom 
podporiť skôr dobrovoľné udeľovanie 
licencií než okamžité povinné licencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 371
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva členské štáty, aby v rámci 
svojej povinnosti zabezpečiť nepretržité 
dodávky, ako sa uvádza v smernici 
2001/83/ES, požadovali od držiteľov 
povolení na uvedenie na trh, aby 
predložili plány predchádzania nedostatku 
liekov na zmiernenie rizika; zdôrazňuje, 
že je potrebné, aby sa takéto plány 
predchádzania stali povinnými podľa 
právnych predpisov EÚ; vyzýva na 
zabezpečenie iniciatívneho monitorovania 
liekov, ktorých nedostatok hrozí na úrovni 
EÚ a na vnútroštátnej úrovni;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 372
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
dodržiavanie článku 81 smernice 
2001/83/ES o nedostatočných dodávkach 
a aby prijala opatrenia na nápravu 
nedostatkov vyplývajúcich z nedodržania 
legislatívnych povinností, napríklad 
uloženie finančných sankcií za 
neoznámenie prerušenia dodávky alebo za 
nesplnenie záväzku vyplývajúceho zo 
služieb vo verejnom záujme;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 373
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby na vnútroštátnej úrovni a na úrovni 
EÚ zaviedli štandardizovaný systém 
včasného varovania, ktorým by sa 
posilnila povinnosť farmaceutických 
spoločností okamžite oznámiť akékoľvek 
prerušenia dodávok liekov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 374
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6 c (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6c. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby posilnili svoju prácu na zodpovednosti 
držiteľov povolení na uvedenie na trh v 
súvislosti s povinnosťami týkajúcimi sa 
nepretržitých dodávok stanovenými v 
smernici 2001/83/ES (článok 81); vyzýva 
Komisiu a Európsku agentúru pre lieky 
(EMA), aby objasnili tieto povinnosti vo 
vykonateľných usmerneniach a nabádali 
členské štáty, aby zabezpečili dodržiavanie 
povinností, stanovili sankcie a preskúmali 
všetky možnosti na zabezpečenie 
posilnenia nepretržitých dodávok, najmä v 
súvislosti s európskou sieťou dodávateľov 
liekov, s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž 
a posilniť bezpečnosť dodávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 6 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6c. vyjadruje však poľutovanie nad 
rozdielmi, ktoré agentúra EMA 
zaznamenala pri transpozícii týchto 
povinností do vnútroštátnych právnych 
predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 376
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 6 c (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6c vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
jasné vymedzenie pojmu prerušenie 
dodávok alebo nedostatok liekov a aby 
spolu s členskými štátmi riešila všetky 
príčiny tohto nedostatku; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby predložila správu o 
dôsledkoch paralelného obchodovania a 
kvót na dodávky, aby preskúmala 
mechanizmy na riešenie stiahnutia 
účinných liekov z trhu z čisto komerčných 
dôvodov a aby vytvorila mechanizmus, 
ktorým bude každoročne podávať správu 
o nedostatku liekov v celej EÚ;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 377
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 6 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6d naliehavo žiada Komisiu, aby 
spolu s členskými štátmi, agentúrou EMA 
a zainteresovanými stranami zostavila a 
aktualizovala zoznam 
základných/kritických liekov v súlade so 
zoznamom WHO, pre ktorý by mala 
existovať povinná zásobovacia rezerva na 
pokrytie potrieb pacientov, v prípade 
ktorých by vývoz (napríklad vakcíny) 
nemal byť možný, pokiaľ je vývozné 
obmedzenie potrebné na dosiahnutie 
cieľa v oblasti verejného zdravia a na 
zmiernenie rizika nedostatku liekov; v 
tejto súvislosti požaduje zavedenie 
postupov predbežného 
oznamovania/schvaľovania vývozu 
veľkoobchodníkmi na vopred určenom 
zozname;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 378
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6d. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby stanovili požiadavky, ktorými sa 
farmaceutickým spoločnostiam uloží 
povinnosť predkladať plány 
predchádzania nedostatku liekov na 
zmiernenie rizika; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby sa takéto plány 
predchádzania stali povinnými na základe 
právnych predpisoch EÚ; vyzýva na 
iniciatívne monitorovanie liekov, ktorých 
nedostatok hrozí, na vnútroštátnej úrovni 
a na úrovni EÚ; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 379
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Nicolae 
Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Karin Karlsbro

Návrh uznesenia
Odsek 6 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6d. domnieva sa, že európska zelená 
dohoda predstavuje veľkú príležitosť na 
podnietenie výrobcov liekov, aby sa 
zapojili do plánu zelenej obnovy, a to 
prostredníctvom výroby, ktorá je v súlade 
s environmentálnymi a ekologickými 
normami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 380
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 6 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6e. žiada revíziu smernice 2001/83/ES, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch, s 
cieľom zabezpečiť oznamovanie 
nedostatku, posilniť povinnosti držiteľov 
povolení na uvedenie na trh a zabezpečiť 
plnenie všetkých povinností subjektov v 
dodávateľskom reťazci liekov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 6 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6f. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podnietili držiteľov povolení na 
uvedenie na trh, aby vytvorili a riadili 
priebežné zásoby liekov veľkého 
terapeutického významu vo forme 
konečných výrobkov; domnieva sa, že 
priebežné zásoby na niekoľko mesiacov 
by umožnili odstrániť nedostatky dodávok 
a zabrániť stratám spojeným s 
exspiráciou liekov;

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

Návrh uznesenia
Odsek 6 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6g. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
dodržiavanie environmentálnych noriem 
(najmä nariadenia REACH) a noriem 
týkajúcich sa sociálnej zodpovednosti 
podnikov, ktoré sú špecifické pre Úniu, 
bolo jedným z dôvodov premiestnenia 
farmaceutickej výroby do tretích krajín; 
nabáda výrobcov, aby zaručili bezpečnosť 
svojich zamestnancov a ochranu 
životného prostredia, a to najmä tým, že 
po premiestnení svojej výroby na územie 
EÚ zakážu uvoľňovanie toxických látok 
do ovzdušia a vody; domnieva sa, že 
dodržiavanie týchto noriem nesmie viesť k 
výraznému zvýšeniu cien liekov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 383
Christine Schneider

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že bezpečnosť 
zásobovania je podstatným prvkom boja 
proti nedostatku a mala by ostať 
kvalitatívnym kritériom pri vydávaní 
oprávnení na prevádzku lekární a vo 
výzvach na predkladanie ponúk na 
dodávku liekov, ako sa odporúča v článku 
67 smernice 2014/24/EÚ; navrhuje, aby sa 
za takéto kritérium považovali aj investície 
do výroby účinných látok a hotových 

7. konštatuje, že bezpečnosť 
zásobovania je podstatným prvkom boja 
proti nedostatku a mala by ostať 
kvalitatívnym kritériom pri vydávaní 
oprávnení na prevádzku lekární a vo 
výzvach na predkladanie ponúk na 
dodávku liekov, ako sa odporúča v článku 
67 smernice 2014/24/EÚ;
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liekov v Únii;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 384
Mairead McGuinness

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že bezpečnosť 
zásobovania je podstatným prvkom boja 
proti nedostatku a mala by ostať 
kvalitatívnym kritériom pri vydávaní 
oprávnení na prevádzku lekární a vo 
výzvach na predkladanie ponúk na 
dodávku liekov, ako sa odporúča v článku 
67 smernice 2014/24/EÚ; navrhuje, aby sa 
za takéto kritérium považovali aj investície 
do výroby účinných látok a hotových 
liekov v Únii;

7. konštatuje, že bezpečnosť 
zásobovania je podstatným prvkom boja 
proti nedostatku a mala by ostať 
kvalitatívnym kritériom pri vydávaní 
oprávnení na prevádzku lekární a vo 
výzvach na predkladanie ponúk na 
dodávku liekov, ako sa odporúča v článku 
67 smernice 2014/24/EÚ; navrhuje, aby sa 
za takéto kritérium považoval aj odolný 
dodávateľský reťazec;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že bezpečnosť 
zásobovania je podstatným prvkom boja 
proti nedostatku a mala by ostať 
kvalitatívnym kritériom pri vydávaní 
oprávnení na prevádzku lekární a vo 
výzvach na predkladanie ponúk na 
dodávku liekov, ako sa odporúča v článku 
67 smernice 2014/24/EÚ; navrhuje, aby sa 
za takéto kritérium považovali aj investície 
do výroby účinných látok a hotových 

7. konštatuje, že bezpečnosť 
zásobovania je podstatným prvkom boja 
proti nedostatku a mala by ostať 
kvalitatívnym kritériom pri vydávaní 
oprávnení na prevádzku lekární a vo 
výzvach na predkladanie ponúk na 
dodávku liekov, ako sa odporúča v článku 
67 smernice 2014/24/EÚ; zdôrazňuje 
význam diverzifikovaných dodávok a 
udržateľných postupov obstarávania;
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liekov v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 386
Miriam Dalli, Sara Cerdas, Nicolás González Casares, Rovana Plumb, Łukasz Kohut, 
Milan Brglez, Biljana Borzan, Petar Vitanov, Christel Schaldemose, Jytte Guteland, 
Demetris Papadakis, Tudor Ciuhodaru, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Mohammed 
Chahim, Javi López

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že bezpečnosť 
zásobovania je podstatným prvkom boja 
proti nedostatku a mala by ostať 
kvalitatívnym kritériom pri vydávaní 
oprávnení na prevádzku lekární a vo 
výzvach na predkladanie ponúk na 
dodávku liekov, ako sa odporúča v článku 
67 smernice 2014/24/EÚ; navrhuje, aby sa 
za takéto kritérium považovali aj investície 
do výroby účinných látok a hotových 
liekov v Únii;

7. konštatuje, že bezpečnosť 
zásobovania je podstatným prvkom boja 
proti nedostatku a mala by ostať 
kvalitatívnym kritériom pri vydávaní 
oprávnení na prevádzku lekární a vo 
výzvach na európske spoločné 
obstarávanie dodávok liekov; navrhuje, 
aby sa za takéto kľúčové kritérium 
považovali aj investície do výroby 
účinných látok a hotových liekov v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 387
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že bezpečnosť 
zásobovania je podstatným prvkom boja 
proti nedostatku a mala by ostať 
kvalitatívnym kritériom pri vydávaní 
oprávnení na prevádzku lekární a vo 
výzvach na predkladanie ponúk na 
dodávku liekov, ako sa odporúča v článku 
67 smernice 2014/24/EÚ; navrhuje, aby sa 

7. konštatuje, že bezpečnosť 
zásobovania je podstatným prvkom boja 
proti nedostatku a mala by ostať 
kvalitatívnym kritériom pri vydávaní 
oprávnení na prevádzku lekární a vo 
výzvach na predkladanie ponúk na 
dodávku liekov, ako sa odporúča v článku 
67 smernice 2014/24/EÚ; navrhuje, aby sa 
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za takéto kritérium považovali aj investície 
do výroby účinných látok a hotových 
liekov v Únii;

za takéto kritérium považovali aj investície 
do výroby účinných látok a hotových 
liekov na zvýšenie odolnosti dodávok; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby v súvislosti 
so smernicou 2014/24/EÚ o verejnom 
obstarávaní urýchlene navrhla 
usmernenia ad hoc pre členské štáty na 
podporu udržateľných postupov 
verejného obstarávania liekov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že bezpečnosť 
zásobovania je podstatným prvkom boja 
proti nedostatku a mala by ostať 
kvalitatívnym kritériom pri vydávaní 
oprávnení na prevádzku lekární a vo 
výzvach na predkladanie ponúk na 
dodávku liekov, ako sa odporúča v článku 
67 smernice 2014/24/EÚ; navrhuje, aby sa 
za takéto kritérium považovali aj investície 
do výroby účinných látok a hotových 
liekov v Únii;

7. konštatuje, že bezpečnosť 
zásobovania je podstatným prvkom boja 
proti nedostatku a mala by ostať 
kvalitatívnym kritériom pri vydávaní 
oprávnení na prevádzku lekární a vo 
výzvach na predkladanie ponúk na 
dodávku liekov, ako sa odporúča v článku 
67 smernice 2014/24/EÚ; navrhuje, aby sa 
za takéto kritérium považovali aj investície 
do výroby účinných látok a hotových 
liekov v Únii; v tejto súvislosti naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby pre členské štáty 
navrhla cielené usmernenia na 
vykonávanie udržateľných postupov 
verejného obstarávania liekov s cieľom 
zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť, 
hospodársku súťaž, bezpečnosť dodávok 
a stimulovanie investícií do výroby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Nathalie Colin-Oesterlé
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Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že bezpečnosť 
zásobovania je podstatným prvkom boja 
proti nedostatku a mala by ostať 
kvalitatívnym kritériom pri vydávaní 
oprávnení na prevádzku lekární a vo 
výzvach na predkladanie ponúk na 
dodávku liekov, ako sa odporúča v článku 
67 smernice 2014/24/EÚ; navrhuje, aby sa 
za takéto kritérium považovali aj investície 
do výroby účinných látok a hotových 
liekov v Únii;

7. konštatuje, že bezpečnosť 
zásobovania je podstatným prvkom boja 
proti nedostatku a mala by ostať 
kvalitatívnym kritériom pri vydávaní 
oprávnení na prevádzku lekární a vo 
výzvach na predkladanie ponúk na 
dodávku liekov, ako sa odporúča v článku 
67 smernice 2014/24/EÚ; navrhuje, aby sa 
za takéto kritérium považovali aj investície 
do výroby účinných látok a hotových 
liekov v Únii, ako aj počet, umiestnenie 
výrobných miest a uplatňovanie 
sociálnych, environmentálnych, etických 
noriem a noriem kvality;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 390
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že bezpečnosť 
zásobovania je podstatným prvkom boja 
proti nedostatku a mala by ostať 
kvalitatívnym kritériom pri vydávaní 
oprávnení na prevádzku lekární a vo 
výzvach na predkladanie ponúk na 
dodávku liekov, ako sa odporúča v článku 
67 smernice 2014/24/EÚ; navrhuje, aby sa 
za takéto kritérium považovali aj investície 
do výroby účinných látok a hotových 
liekov v Únii;

7. konštatuje, že bezpečnosť 
zásobovania je podstatným prvkom boja 
proti nedostatku a mala by ostať 
kvalitatívnym kritériom pri vydávaní 
oprávnení na prevádzku lekární a vo 
výzvach na predkladanie ponúk na 
dodávku liekov, ako sa odporúča v článku 
67 smernice 2014/24/EÚ; ďalšími 
zásadnými faktormi sú opätovné 
investovanie ziskov do výskumu a vývoja a 
podpora cenovej dostupnosti a 
prístupnosti; navrhuje, aby sa za takéto 
kritérium považovali aj investície do 
výroby účinných látok a hotových liekov a 
zvýšenie odolnosti v Únii;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že bezpečnosť 
zásobovania je podstatným prvkom boja 
proti nedostatku a mala by ostať 
kvalitatívnym kritériom pri vydávaní 
oprávnení na prevádzku lekární a vo 
výzvach na predkladanie ponúk na 
dodávku liekov, ako sa odporúča v článku 
67 smernice 2014/24/EÚ; navrhuje, aby sa 
za takéto kritérium považovali aj investície 
do výroby účinných látok a hotových 
liekov v Únii;

7. konštatuje, že bezpečnosť 
zásobovania je podstatným prvkom boja 
proti nedostatku a mala by ostať 
kvalitatívnym kritériom pri vydávaní 
oprávnení na prevádzku lekární a vo 
výzvach na predkladanie ponúk na 
dodávku liekov, ako sa odporúča v článku 
67 smernice 2014/24/EÚ; navrhuje, aby sa 
za takéto kritérium považovali aj investície 
do výroby účinných látok a hotových 
liekov v Únii na zvýšenie odolnosti 
dodávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. konštatuje, že cielené usmernenia 
EÚ by mali zahŕňať objasnenia a 
odporúčania pre členské štáty o tom, ako 
vykonávať rámcové dohody s viacerými 
víťazmi, uplatňovať kritériá ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky, uznať investície 
do bezpečnosti dodávok pre Európu; 
zaviesť dostatočný čas potrebný na 
výrobu, ktorým sa zaručí nepretržitá 
dodávka liekov pacientom; primerane 
uplatňovať sankcie, ktoré nekompenzujú 
potenciálne odmeny pre úspešných 
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uchádzačov verejnej súťaže; preskúmať a 
zvážiť vylúčenie ponúk s neobvykle 
nízkou cenou v rámci výberového 
konania; zabezpečiť včasné postupy 
obstarávania na zabezpečenie 
hospodárskej súťaže s viaczdrojovými 
liekmi hneď, ako budú k dispozícii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Manuel Pizarro

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. konštatuje, že v prípade niektorých 
biologických liekov, ako sú lieky vyrobené 
z krvi a plazmy, bude kľúč k zníženiu 
závislosti od dovozu plazmy z tretích 
krajín spočívať v tom, aby Európa zvýšila 
svoju schopnosť odoberať krv a plazmu; 
vyzýva Komisiu, aby urýchlila revíziu 
právnych predpisov v oblasti krvi, tkanív 
a buniek [smernica 2002/98/ES a 
smernica 2004/23/ES] s cieľom znížiť 
riziko nedostatku týchto základných liekov 
na záchranu života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 394
Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby v 
súvislosti so smernicou 2014/24/EÚ o 
verejnom obstarávaní urýchlene navrhla 
ad hoc usmernenia pre členské štáty na 



AM\1206741SK.docx 37/176 PE652.628v01-00

SK

podporu udržateľných postupov 
verejného obstarávania liekov, 
v prípadoch, keď sa používajú takéto 
postupy, a to najmä o spôsobe, ako čo 
najlepšie uplatňovať kritériá ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky a nezameriavať sa 
pritom len na kritériá najnižšej ceny, ako 
je odmeňovanie investícií do kvality a 
bezpečnosti dodávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
João Ferreira

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že aj keď sú lieky a 
zdravotnícke vybavenie naliehavo 
potrebné, nesmie to viesť k zníženiu 
kvality, bezpečnosti, efektívnosti a 
nákladovej účinnosti liekov na humánne 
použitie a zdravotníckych výrobkov;

Or. pt

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

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že výzvy na 
predkladanie ponúk s jediným víťazom 
môžu v prípade prerušenia dodávok viesť k 
nestabilite; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli systémy verejného 
obstarávania na výber viacerých víťazov s 
cieľom zachovať hospodársku súťaž na 
trhu, znížiť riziko nedostatku liekov a 

8. poznamenáva, že výzvy na 
predkladanie ponúk s jediným víťazom 
môžu v prípade prerušenia dodávok viesť k 
nestabilite; uznáva, že v niektorých 
konkrétnych prípadoch by sa mohli zvážiť 
systémy verejného obstarávania na výber 
viacerých víťazov s cieľom zachovať 
hospodársku súťaž na trhu, znížiť riziko 
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zároveň zaručiť pacientom kvalitnú liečbu; nedostatku liekov a zároveň zaručiť 
pacientom kvalitnú liečbu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že výzvy na 
predkladanie ponúk s jediným víťazom 
môžu v prípade prerušenia dodávok viesť k 
nestabilite; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zaviedli systémy verejného 
obstarávania na výber viacerých víťazov s 
cieľom zachovať hospodársku súťaž na 
trhu, znížiť riziko nedostatku liekov a 
zároveň zaručiť pacientom kvalitnú liečbu;

8. poznamenáva, že výzvy na 
predkladanie ponúk s jediným víťazom len 
s jedným výrobným miestom základnej 
látky môžu v prípade prerušenia dodávok 
viesť k nestabilite; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zaviedli systémy 
verejného obstarávania na výber viacerých 
víťazov, pričom pre liek, na ktorý sa 
ponuka vzťahuje, má každý z nich viac 
ako jedno výrobné miesto v rôznych 
krajinách (vrátane jedného výrobného 
miesta v EÚ), s cieľom zachovať 
hospodársku súťaž na trhu, znížiť riziko 
nedostatku liekov a zároveň zaručiť 
pacientom kvalitnú liečbu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Joanna Kopcińska

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že výzvy na 
predkladanie ponúk s jediným víťazom 
môžu v prípade prerušenia dodávok viesť k 
nestabilite; vyzýva Komisiu a členské 

8. poznamenáva, že výzvy na 
predkladanie ponúk s jediným víťazom 
môžu v prípade prerušenia dodávok viesť k 
nestabilite; vyzýva Komisiu a členské 
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štáty, aby zaviedli systémy verejného 
obstarávania na výber viacerých víťazov s 
cieľom zachovať hospodársku súťaž na 
trhu, znížiť riziko nedostatku liekov a 
zároveň zaručiť pacientom kvalitnú liečbu;

štáty, aby zaviedli systémy verejného 
obstarávania na výber viacerých víťazov 
vrátane uchádzačov so spoločnou 
ponukou s cieľom zachovať hospodársku 
súťaž na trhu, znížiť riziko nedostatku 
liekov a zároveň zaručiť pacientom 
kvalitnú liečbu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že výzvy na 
predkladanie ponúk s jediným víťazom 
môžu v prípade prerušenia dodávok viesť k 
nestabilite; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zaviedli systémy verejného 
obstarávania na výber viacerých víťazov s 
cieľom zachovať hospodársku súťaž na 
trhu, znížiť riziko nedostatku liekov a 
zároveň zaručiť pacientom kvalitnú liečbu;

8. poznamenáva, že výzvy na 
predkladanie ponúk s jediným víťazom 
môžu v prípade prerušenia dodávok viesť k 
nestabilite; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zaviedli systémy verejného 
obstarávania na výber viacerých víťazov s 
cieľom zachovať hospodársku súťaž na 
trhu, znížiť riziko nedostatku liekov a 
zároveň zaručiť pacientom kvalitnú liečbu 
za dostupné ceny;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 400
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že výzvy na 
predkladanie ponúk s jediným víťazom 
môžu v prípade prerušenia dodávok viesť k 
nestabilite; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zaviedli systémy verejného 

8. poznamenáva, že výzvy na 
predkladanie ponúk s jediným víťazom 
môžu v prípade prerušenia dodávok viesť k 
nestabilite; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zaviedli systémy verejného 
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obstarávania na výber viacerých víťazov s 
cieľom zachovať hospodársku súťaž na 
trhu, znížiť riziko nedostatku liekov a 
zároveň zaručiť pacientom kvalitnú liečbu;

obstarávania na výber viacerých víťazov s 
cieľom zachovať hospodársku súťaž na 
trhu, znížiť riziko nedostatku liekov a 
zároveň zaručiť pacientom kvalitnú a 
cenovo dostupnú liečbu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 401
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že výzvy na 
predkladanie ponúk s jediným víťazom 
môžu v prípade prerušenia dodávok viesť k 
nestabilite; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zaviedli systémy verejného 
obstarávania na výber viacerých víťazov s 
cieľom zachovať hospodársku súťaž na 
trhu, znížiť riziko nedostatku liekov a 
zároveň zaručiť pacientom kvalitnú liečbu;

8. poznamenáva, že výzvy na 
predkladanie ponúk s jediným víťazom 
môžu v prípade prerušenia dodávok viesť k 
nestabilite; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zaviedli systémy verejného 
obstarávania na výber viacerých víťazov s 
cieľom zachovať hospodársku súťaž na 
trhu, znížiť riziko nedostatku liekov a 
zároveň zaručiť pacientom kvalitnú a 
cenovo dostupnú liečbu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že výzvy na 
predkladanie ponúk s jediným víťazom 
môžu v prípade prerušenia dodávok viesť k 
nestabilite; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zaviedli systémy verejného 
obstarávania na výber viacerých víťazov s 
cieľom zachovať hospodársku súťaž na 
trhu, znížiť riziko nedostatku liekov a 

8. poznamenáva, že výzvy na 
predkladanie ponúk s jediným víťazom 
môžu v prípade prerušenia dodávok viesť k 
nestabilite; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zvážili zavedenie systémov 
verejného obstarávania na výber viacerých 
víťazov s cieľom zachovať hospodársku 
súťaž na trhu, znížiť riziko nedostatku 
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zároveň zaručiť pacientom kvalitnú liečbu; liekov a zároveň zaručiť pacientom 
kvalitnú liečbu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. konštatuje, že postupy verejného 
obstarávania zamerané výlučne na ceny 
viedli k tomu, že výrobcovia opúšťali 
vnútroštátne trhy, čo malo za následok 
nedostatočnú hospodársku súťaž, 
konsolidáciu trhu a zvýšené riziko 
nedostatku liekov; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby sa zapojili do 
štruktúrovanej výmeny s cieľom 
uplatňovať pri postupe verejného 
obstarávania alternatívne kritériá, ako je 
spoľahlivosť dodávok a počet a 
umiestnenie výrobných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. konštatuje, že postupy verejného 
obstarávania zamerané výlučne na cenu 
viedli k tomu, že výrobcovia opúšťali 
vnútroštátne trhy, čo malo za následok 
konsolidáciu trhu a zvýšené riziko 
nedostatku liekov; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby sa zapojili do 
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štruktúrovanej výmeny s cieľom 
uplatňovať pri postupoch verejného 
obstarávania iné kritériá než cenu, ako je 
spoľahlivosť dodávok a počet a 
umiestnenie výrobných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
João Ferreira

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
zabezpečiť, aby farmaceutické patenty 
nebránili dodávkam v prípade nedostatku 
liekov; zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť nevyhnutné dodávky v čase 
krízy alebo počas akéhokoľvek súčasného 
a budúceho vypuknutia epidémie 
nahradením farmaceutických patentov na 
lieky, vakcíny a zdravotnícke vybavenie 
licenciami pre verejné laboratóriá a 
výrobcov na dodávanie generických kópií 
značkových výrobkov bez potreby rokovať 
s držiteľmi patentov;

Or. pt

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

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. žiada Komisiu, aby preskúmala, či 
je možné vytvoriť právny rámec, ktorý by 
podporil systémy zdravotnej starostlivosti 
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a umožnil by im usporiadať verejné 
súťaže, prostredníctvom ktorých by sa 
vybrali farmaceutické spoločnosti, ktoré 
zaručujú dodávky liekov za náročných 
okolností vďaka tomu, že sa zameriavajú 
na výrobu v rámci EÚ, a zaručujú aspoň 
dva rôzne zdroje výroby základnej látky; 
žiada Komisiu, aby preskúmala, či je 
možné nariadiť právne požiadavky na 
zabezpečenie udržateľnejšieho dodávania 
liekov na základe právnych predpisov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
Miriam Dalli, Sara Cerdas, Nicolás González Casares, Rovana Plumb, Łukasz Kohut, 
Milan Brglez, Biljana Borzan, Petar Vitanov, Christel Schaldemose, Jytte Guteland, 
Demetris Papadakis, Tudor Ciuhodaru, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Mohammed 
Chahim, Javi López

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva Komisiu, aby rozšírila svoju 
spoločnú európsku reakciu tak, aby 
zahŕňala opatrenia a postupy spoločného 
obstarávania pre všetky vyvinuté vakcíny, 
lieky, zdravotnícke vybavenie a 
zdravotnícke technológie; trvá na tom, 
aby táto spoločná reakcia bola prioritou 
po pandémii a aby bola ľahko dostupná 
občanom v každom členskom štáte, najmä 
v tých, ktoré sú obzvlášť zraniteľné z 
hľadiska verejného zdravia a ekonomiky z 
dôvodu ich vzdialenej polohy alebo malej 
veľkosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
Adam Jarubas



PE652.628v01-00 44/176 AM\1206741SK.docx

SK

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. pripomína existujúce dôkazy 
zdôrazňujúce úlohu udržateľných 
postupov obstarávania pri predchádzaní 
nedostatku liekov; vyzýva Komisiu, aby 
podporila členské štáty v prevencii 
nedostatku liekov tým, že vypracuje ad 
hoc usmernenia EÚ o obstarávaní liekov 
na základe platnej smernice o verejnom 
obstarávaní, ktoré sa budú zameriavať na 
zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti, 
hospodárskej súťaže, bezpečnosti dodávok 
a stimulovanie investícií do výroby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 409
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje úlohu, ktorú by 
postupy verejného obstarávania orgánov 
členských štátov mohli zohrávať pri 
znižovaní rizika nedostatku liekov, najmä 
pokiaľ ide o počet výrobných miest 
požadovaných vo výzve na predkladanie 
ponúk a druh zmluvných sankcií 
plánovaných v prípade nedodania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 410
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vytvorili lepšie systémy a usmernenia 
v oblasti obstarávania s cieľom 
zabezpečiť nepretržitú dostupnosť 
starých, generických a nenákladných 
liekov, ktoré sú stále potrebné pri 
starostlivosti o pacienta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 411
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. konštatuje, že postupy verejného 
obstarávania zamerané výlučne na cenu 
viedli k tomu, že výrobcovia opúšťali 
vnútroštátne trhy, čo malo za následok 
konsolidáciu trhu a zvýšenie rizika 
nedostatku liekov; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby sa zapojili do 
štruktúrovanej výmeny s cieľom 
uplatňovať pri postupoch verejného 
obstarávania iné kritériá než cenu, 
napríklad spoľahlivosť dodávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. vyzýva Komisiu, aby vydala cielené 
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a záväzné usmernenia EÚ týkajúce sa 
verejného obstarávania liekov; odporúča, 
aby sa v smernici o verejnom obstarávaní 
odporučil členským štátom spôsob, ako 
vykonávať rámcové dohody s viacerými 
víťazmi, uplatňovať kritériá ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky a posilniť 
bezpečnosť dodávok liekov pre Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 413
Adam Jarubas

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. naliehavo vyzýva Komisiu, aby v 
súvislosti so smernicou 2014/24/EÚ o 
verejnom obstarávaní urýchlene navrhla 
ad hoc usmernenia pre členské štáty na 
podporu udržateľných postupov 
verejného obstarávania liekov, 
v prípadoch, keď sa používajú takéto 
postupy, a to najmä o spôsobe, ako čo 
najlepšie uplatňovať kritériá ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky a nezameriavať sa 
pritom len na kritériá najnižšej ceny a 
odmeňovať investície do kvality a 
bezpečnosti dodávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 414
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. vyzýva Komisiu, aby zverejnila 
cielené usmernenia v oblasti verejného 
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obstarávania pre farmaceutický sektor, 
ktorými sa prispeje k bezpečnosti dodávok 
v EÚ a zavedie sa dostatočný čas potrebný 
na výrobu s cieľom zaručiť dodávky 
liekov pre pacientov; zdôrazňuje, že 
v týchto usmerneniach by sa mali 
objasniť odporúčania pre členské štáty 
týkajúce sa toho, čo by sa malo zvážiť pri 
udeľovaní ponúk konkrétne v prípade 
farmaceutického sektora; keďže 
usmernenia by mali vychádzať zo zásady 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, 
ktorej cieľom je zabezpečiť najvýhodnejší 
pomer medzi kvalitou a cenou, a nie len 
najlacnejší výrobok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 415
Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo všeobecnom záujme, ktoré 
budú schopné vyrábať určité prioritné 
lieky v zdravotnom a strategickom 
záujme; pripomína kľúčovú úlohu, ktorú 
môžu zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí 
a vymieňať si ciele a výsledky;

9. vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 416
Bartosz Arłukowicz
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Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo všeobecnom záujme, ktoré 
budú schopné vyrábať určité prioritné 
lieky v zdravotnom a strategickom 
záujme; pripomína kľúčovú úlohu, ktorú 
môžu zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky;

9. pripomína kľúčovú úlohu, ktorú 
môžu zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 417
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo všeobecnom záujme, ktoré 
budú schopné vyrábať určité prioritné 
lieky v zdravotnom a strategickom záujme; 
pripomína kľúčovú úlohu, ktorú môžu 
zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí 
a vymieňať si ciele a výsledky;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo verejnom záujme;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 418
Frédérique Ries
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Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo všeobecnom záujme, ktoré 
budú schopné vyrábať určité prioritné 
lieky v zdravotnom a strategickom 
záujme; pripomína kľúčovú úlohu, ktorú 
môžu zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky;

9. pripomína kľúčovú úlohu, ktorú 
môžu zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo všeobecnom záujme, ktoré 
budú schopné vyrábať určité prioritné 
lieky v zdravotnom a strategickom 
záujme; pripomína kľúčovú úlohu, ktorú 
môžu zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky;

9. pripomína kľúčovú úlohu, ktorú 
môžu zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 420
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo všeobecnom záujme, ktoré 
budú schopné vyrábať určité prioritné 
lieky v zdravotnom a strategickom 
záujme; pripomína kľúčovú úlohu, ktorú 
môžu zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky;

9. pripomína kľúčovú úlohu, ktorú 
môžu zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 421
Danilo Oscar Lancini

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo všeobecnom záujme, ktoré 
budú schopné vyrábať určité prioritné 
lieky v zdravotnom a strategickom 
záujme; pripomína kľúčovú úlohu, ktorú 
môžu zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky;

9. pripomína kľúčovú úlohu, ktorú 
môžu zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 422
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo všeobecnom záujme, ktoré 
budú schopné vyrábať určité prioritné 
lieky v zdravotnom a strategickom 
záujme; pripomína kľúčovú úlohu, ktorú 
môžu zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí 
a vymieňať si ciele a výsledky;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo verejnom záujme, ktoré budú 
riešiť otázku nedostatku liekov a 
prispievať k ich dostupnosti na trhoch v 
rôznych členských štátoch;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo všeobecnom záujme, ktoré 
budú schopné vyrábať určité prioritné 
lieky v zdravotnom a strategickom záujme; 
pripomína kľúčovú úlohu, ktorú môžu 
zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky;

9. vyzýva Komisiu, aby predložila 
konkrétne návrhy, ako možno v EÚ 
vytvoriť modely verejno-súkromného 
partnerstva, ako je Úrad USA pre 
pokročilý biomedicínsky výskum a vývoj, 
aby fungovali vo verejnom záujme; 
pripomína kľúčovú úlohu, ktorú môžu 
zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 424
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo všeobecnom záujme, ktoré 
budú schopné vyrábať určité prioritné lieky 
v zdravotnom a strategickom záujme; 
pripomína kľúčovú úlohu, ktorú môžu 
zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí 
a vymieňať si ciele a výsledky;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zriadili sieť neziskových európskych 
farmaceutických podnikov vo všeobecnom 
záujme, ktoré budú schopné vyrábať určité 
prioritné lieky pre oblasť zdravotnej 
starostlivosti; naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili, že 
technológie založené na algoritmoch 
a používané na riešenie nedostatku liekov 
budú účinné a v súlade s európskym 
rámcom na ochranu údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 425
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo všeobecnom záujme, ktoré 
budú schopné vyrábať určité prioritné 
lieky v zdravotnom a strategickom 
záujme; pripomína kľúčovú úlohu, ktorú 
môžu zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí 
a vymieňať si ciele a výsledky;

9. vyzýva členské štáty, aby vo 
verejnom záujme vytvorili dlhodobé 
záväzky s výrobcami s cieľom zabezpečiť, 
aby sa na európskom trhu zachovali lieky 
strategického významu pre zdravotnú 
starostlivosť, ktorým hrozí stiahnutie z 
trhu; 
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 426
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo všeobecnom záujme, ktoré 
budú schopné vyrábať určité prioritné 
lieky v zdravotnom a strategickom záujme; 
pripomína kľúčovú úlohu, ktorú môžu 
zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili nezávislú európsku 
farmaceutickú spoločnosť financovanú z 
verejných zdrojov, ktorá bude pôsobiť vo 
verejnom záujme, a to prostredníctvom 
výskumu a výroby prioritných liekov 
strategického významu, ktoré však 
neprinášajú farmaceutickému priemyslu 
zisk, počnúc zriedkavými chorobami a 
vývojom nových antimikrobík; pripomína 
kľúčovú úlohu, ktorú môžu zohrávať nové 
technológie a umelá inteligencia, ktoré 
umožňujú výskumným pracovníkom v 
súčasných európskych laboratóriách 
spolupracovať v rámci sietí a vymieňať si 
ciele a výsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 427
Adam Jarubas

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo všeobecnom záujme, ktoré 
budú schopné vyrábať určité prioritné 
lieky v zdravotnom a strategickom 
záujme; pripomína kľúčovú úlohu, ktorú 
môžu zohrávať nové technológie a umelá 

9. vyzýva členské štáty, aby vo 
verejnom záujme vytvorili dlhodobé 
záväzky s výrobcami s cieľom zabezpečiť, 
aby sa na európskom trhu zachovali lieky 
strategického významu pre zdravotnú 
starostlivosť, ktorým hrozí stiahnutie z 
trhu; pripomína kľúčovú úlohu, ktorú 
môžu zohrávať nové technológie, 
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inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky;

napríklad aplikácie umelej inteligencie, 
ktoré umožňujú výskumným pracovníkom 
v súčasných európskych laboratóriách 
spolupracovať v rámci sietí a vymieňať si 
ciele a výsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 428
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo všeobecnom záujme, ktoré 
budú schopné vyrábať určité prioritné lieky 
v zdravotnom a strategickom záujme; 
pripomína kľúčovú úlohu, ktorú môžu 
zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo všeobecnom záujme podľa 
modelu vojenských alebo nemocničných 
lekární, ktoré budú schopné vyrábať určité 
prioritné lieky v zdravotnom a 
strategickom záujme v prípade, že 
neexistuje priemyselné výrobné zariadenie 
a pri zabezpečení bezpečnosti dodávok; 
pripomína kľúčovú úlohu, ktorú môžu 
zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky; vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrhy vytvorenia 
verejno-súkromných partnerstiev v Únii 
podľa modelu amerického Úradu pre 
pokročilý biomedicínsky výskum a vývoj;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 429
Joanna Kopcińska

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo všeobecnom záujme, ktoré 
budú schopné vyrábať určité prioritné lieky 
v zdravotnom a strategickom záujme; 
pripomína kľúčovú úlohu, ktorú môžu 
zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zvážili založenie neziskových 
európskych farmaceutických podnikov vo 
verejnom záujme, ktoré budú schopné 
vyrábať určité prioritné lieky strategického 
významu pre zdravotnú starostlivosť; 
zdôrazňuje potrebu väčšej diverzifikácie 
na európskej úrovni tým, že sa zriadi 
niekoľko nových výrobných podnikov s 
cieľom uspokojiť vysoký dopyt EÚ, kde by 
každý výrobok mal mať aspoň dva 
alternatívne zdroje výroby; pripomína 
kľúčovú úlohu, ktorú môžu zohrávať nové 
technológie a umelá inteligencia, ktoré 
umožňujú výskumným pracovníkom v 
súčasných európskych laboratóriách 
spolupracovať v rámci sietí a vymieňať si 
ciele a výsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 430
Miriam Dalli, Sara Cerdas, Nicolás González Casares, Rovana Plumb, Łukasz Kohut, 
Milan Brglez, Biljana Borzan, Petar Vitanov, Christel Schaldemose, Jytte Guteland, 
Demetris Papadakis, Tudor Ciuhodaru, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Mohammed 
Chahim, Javi López, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo všeobecnom záujme, ktoré 
budú schopné vyrábať určité prioritné lieky 
v zdravotnom a strategickom záujme; 
pripomína kľúčovú úlohu, ktorú môžu 
zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo verejnom záujme, ktoré budú 
schopné vyrábať určité prioritné lieky 
strategického významu pre zdravotnú 
starostlivosť vo všetkých krajinách Únie 
bez ohľadu na hospodárske alebo 
priestorové rozdiely; pripomína kľúčovú 
úlohu, ktorú môžu s náležitými zárukami 
ochrany údajov zohrávať nové technológie 
a umelá inteligencia, ktoré umožňujú 
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vymieňať si ciele a výsledky; výskumným pracovníkom v súčasných 
európskych laboratóriách spolupracovať v 
rámci sietí a vymieňať si ciele a výsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 431
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo všeobecnom záujme, ktoré 
budú schopné vyrábať určité prioritné lieky 
v zdravotnom a strategickom záujme; 
pripomína kľúčovú úlohu, ktorú môžu 
zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo verejnom záujme, ktoré budú 
schopné vyrábať určité prioritné lieky 
strategického významu pre zdravotnú 
starostlivosť, aby doplnili dodávky s 
cieľom vyhnúť sa prípadnému nedostatku 
liekov v prípade núdze; pripomína kľúčovú 
úlohu, ktorú môžu zohrávať nové 
technológie a umelá inteligencia, ktoré 
umožňujú výskumným pracovníkom v 
súčasných európskych laboratóriách 
spolupracovať v rámci sietí a vymieňať si 
ciele a výsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 432
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo všeobecnom záujme, ktoré 
budú schopné vyrábať určité prioritné lieky 

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo verejnom záujme, ktoré budú 
schopné vyrábať určité prioritné lieky 
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v zdravotnom a strategickom záujme; 
pripomína kľúčovú úlohu, ktorú môžu 
zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky;

strategického významu pre zdravotnú 
starostlivosť; pripomína kľúčovú úlohu, 
ktorú môžu zohrávať nové technológie a 
umelá inteligencia, ktoré umožňujú 
výskumným pracovníkom v súčasných 
európskych laboratóriách spolupracovať v 
rámci sietí a vymieňať si ciele a výsledky 
pri plnom dodržiavaní ustanovení 
všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 433
Mairead McGuinness

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo všeobecnom záujme, ktoré 
budú schopné vyrábať určité prioritné lieky 
v zdravotnom a strategickom záujme; 
pripomína kľúčovú úlohu, ktorú môžu 
zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby preskúmali možnosť vytvorenia 
jedného alebo niekoľkých neziskových 
európskych farmaceutických podnikov vo 
verejnom záujme, ktoré budú schopné 
vyrábať určité prioritné lieky strategického 
významu pre zdravotnú starostlivosť; 
pripomína kľúčovú úlohu, ktorú môžu 
zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Frédérique Ries, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo všeobecnom záujme, ktoré 
budú schopné vyrábať určité prioritné 
lieky v zdravotnom a strategickom 
záujme; pripomína kľúčovú úlohu, ktorú 
môžu zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo verejnom záujme, ktoré budú 
schopné vyrábať lieky veľkého 
terapeutického významu pre zdravotnú 
starostlivosť; pripomína kľúčovú úlohu, 
ktorú môžu zohrávať nové technológie a 
umelá inteligencia, ktoré umožňujú 
výskumným pracovníkom v súčasných 
európskych laboratóriách spolupracovať v 
rámci sietí a vymieňať si ciele a výsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 435
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo všeobecnom záujme, ktoré 
budú schopné vyrábať určité prioritné lieky 
v zdravotnom a strategickom záujme; 
pripomína kľúčovú úlohu, ktorú môžu 
zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo verejnom záujme, ktoré budú 
schopné vyrábať určité prioritné lieky 
veľkého terapeutického významu, v 
prípade ktorých hrozí veľké riziko 
nedostatku; pripomína kľúčovú úlohu, 
ktorú môžu zohrávať nové technológie a 
umelá inteligencia, ktoré umožňujú 
výskumným pracovníkom v súčasných 
európskych laboratóriách spolupracovať v 
rámci sietí a vymieňať si ciele a výsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 436
Stanislav Polčák
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Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo všeobecnom záujme, ktoré 
budú schopné vyrábať určité prioritné 
lieky v zdravotnom a strategickom 
záujme; pripomína kľúčovú úlohu, ktorú 
môžu zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí a 
vymieňať si ciele a výsledky;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo verejnom záujme, ktoré budú 
schopné dodávať určité prioritné lieky 
strategického významu pre zdravotnú 
starostlivosť; pripomína kľúčovú úlohu, 
ktorú môžu zohrávať nové technológie a 
umelá inteligencia, ktoré umožňujú 
výskumným pracovníkom v súčasných 
európskych laboratóriách spolupracovať v 
rámci sietí a vymieňať si ciele a výsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 437
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. požaduje úplnú transparentnosť 
na úrovni EÚ a členských štátov 
prostredníctvom celoeurópskej databázy 
nedostatku liekov a systému včasného 
varovania, na ktorých by sa podieľali 
hlavné zainteresované strany 
dodávateľského reťazca vrátane 
výrobcov, poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti, farmaceutických 
veľkoobchodníkov, farmaceutov aj osôb 
predpisujúcich lieky a príslušných 
vnútroštátnych orgánov, pokiaľ ide o 
existujúci a očakávaný nedostatok, pričom 
jeho základné príčiny sa uvedú 
harmonizovanou, porovnateľnou formou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 438
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje rastúci úspech verejno-
súkromných partnerstiev, najmä 
európskej iniciatívy pre inovačné lieky v 
rámci výskumného programu, ktorých 
cieľom je práve zvládnuť výzvu 
zabezpečiť bezpečné a účinné lieky, a je 
presvedčený, že rozsah iniciatívy pre 
inovačné lieky by sa mohol rozšíriť zo 
samotného výskumu na výrobu liekov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 439
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. pripomína kľúčovú úlohu, ktorú 
môžu zohrávať nové technológie a umelá 
inteligencia, ktoré umožňujú výskumným 
pracovníkom v súčasných európskych 
laboratóriách spolupracovať v rámci sietí 
a vymieňať si ciele a zistenia; naliehavo 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili, že technológie založené na 
algoritmoch a používané na riešenie 
nedostatku liekov budú účinné a v súlade 
s európskym rámcom na ochranu údajov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 440
Edina Tóth

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu, aby prijala 
opatrenia proti šíreniu falšovaných liekov 
z neautorizovaných webových sídel a od 
neautorizovaných predajcov, ktoré v 
súčasnosti vyvolávajú obavy; tieto 
praktiky môžu spôsobiť vážnu ujmu na 
zdraví a viesť k vážnym zdravotným 
ťažkostiam alebo zhoršeniu zdravotného 
stavu občanov; je nevyhnutná 
koordinácia EÚ v oblasti mapovania 
falšovaných liekov a boja proti nim;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 441
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili, že 
technológie založené na algoritmoch 
a používané na riešenie nedostatku liekov 
budú účinné a v súlade s európskym 
rámcom na ochranu údajov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. žiada, aby sa vytvorilo prepojenie 
medzi farmaceutickým priemyslom a 
inými druhmi výroby, ako je napríklad 
poľnohospodárska výroba, s cieľom 
rozvíjať výrobu účinných látok v Únii; 
vyzýva na boj proti nadmernej 
špecializácii niektorých odvetví a na 
rozsiahle investície do výskumu, 
biohospodárstva a biotechnológie s 
cieľom diverzifikovať zdroje;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 443
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. žiada, aby sa vytvorilo prepojenie 
medzi farmaceutickým priemyslom a 
inými druhmi výroby, ako je napríklad 
poľnohospodárska výroba, s cieľom 
rozvíjať výrobu účinných látok v Únii; 
vyzýva na boj proti nadmernej 
špecializácii niektorých odvetví a na 
rozsiahle investície do výskumu, 
biohospodárstva a biotechnológie s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

10. žiada, aby sa posilnil dialóg medzi 
farmaceutickým priemyslom a inými 
kľúčovými zainteresovanými stranami a 
strategickými odvetviami, ako je napríklad 
poľnohospodárska výroba, s cieľom 
zabezpečiť dostupnosť a prístupnosť 
účinných látok v Únii; vyzýva na rozsiahle 
investície do výskumu, biohospodárstva a 
biotechnológie s cieľom diverzifikovať 
zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 444
Mairead McGuinness

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. žiada, aby sa vytvorilo prepojenie 
medzi farmaceutickým priemyslom a 
inými druhmi výroby, ako je napríklad 
poľnohospodárska výroba, s cieľom 
rozvíjať výrobu účinných látok v Únii; 
vyzýva na boj proti nadmernej špecializácii 
niektorých odvetví a na rozsiahle investície 
do výskumu, biohospodárstva a 
biotechnológie s cieľom diverzifikovať 
zdroje;

10. žiada, aby sa podporilo prepojenie 
medzi farmaceutickým priemyslom a 
inými druhmi výroby, ako je napríklad 
poľnohospodárstvo, záhradníctvo a 
lesníctvo, s cieľom rozvíjať výrobu 
účinných látok v Únii; vyzýva na boj proti 
nadmernej špecializácii niektorých odvetví 
a na rozsiahle investície do výskumu, 
biohospodárstva a biotechnológie s cieľom 
diverzifikovať zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 445
Romana Jerković

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. žiada, aby sa vytvorilo prepojenie 
medzi farmaceutickým priemyslom a 
inými druhmi výroby, ako je napríklad 
poľnohospodárska výroba, s cieľom 
rozvíjať výrobu účinných látok v Únii; 
vyzýva na boj proti nadmernej špecializácii 
niektorých odvetví a na rozsiahle investície 
do výskumu, biohospodárstva a 
biotechnológie s cieľom diverzifikovať 
zdroje;

10. žiada, aby sa vytvorilo prepojenie 
medzi farmaceutickým priemyslom a 
inými druhmi výroby, ako je napríklad 
poľnohospodárska výroba, s cieľom 
rozvíjať výrobu účinných látok v Únii; 
vyzýva na boj proti nadmernej špecializácii 
niektorých odvetví a na rozsiahle investície 
do výskumu, biohospodárstva a 
biotechnológie s cieľom diverzifikovať 
zdroje; domnieva sa, že na oživenie 
priemyslu v Európe sa musí 
uprednostňovať dvojitá digitálna a 
ekologická transformácia našich 
spoločností a budovanie odolnosti voči 
vonkajším otrasom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 446
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete, keďže náklady na 
premiestnenie nesmú ísť na úkor 
terapeutického výskumu;

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete výrobcov a dodávateľov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete, keďže náklady na 
premiestnenie nesmú ísť na úkor 
terapeutického výskumu;

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete, vyzýva na stimuláciu 
činnosti terapeutického výskumu v Európe 
na podporu premiestňovania a zvýšenia 
konkurencieschopnosti odvetvia;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 448
Mairead McGuinness

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete, keďže náklady na 
premiestnenie nesmú ísť na úkor 
terapeutického výskumu;

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií ako súčasti európskeho 
ekosystému výroby liekov; zdôrazňuje 
hodnotu globálnej spolupráce v oblasti 
výskumu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 449
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete, keďže náklady na 
premiestnenie nesmú ísť na úkor 
terapeutického výskumu;

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií vrátane výskumu nechráneného 
patentom s cieľom dosiahnuť bezpečnú a 
primeranú dostupnosť liekov, čím sa 
zaručí právo na rovnaké zaobchádzanie 
pre všetkých pacientov v EÚ, a vyzýva, 
aby sa z rozpočtov EÚ a štátnych 
rozpočtov vyčlenili primerané finančné 
prostriedky; naliehavo vyzýva Európsku 
komisiu a členské štáty, aby do 
výskumných fondov začlenili podmienky 
súvisiace s dostupnosťou a cenovou 
dostupnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 450
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete, keďže náklady na 
premiestnenie nesmú ísť na úkor 
terapeutického výskumu;

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete terapeutického výskumu s 
cieľom zabrániť zhoršeniu kvality 
európskeho terapeutického výskumu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 451
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete, keďže náklady na 
premiestnenie nesmú ísť na úkor 
terapeutického výskumu;

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete na podporu 
vysokokvalitného terapeutického výskumu 
v Európe s dôrazom na inovácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 452
Miriam Dalli, Sara Cerdas, Nicolás González Casares, Rovana Plumb, Łukasz Kohut, 
Milan Brglez, Biljana Borzan, Petar Vitanov, Christel Schaldemose, Jytte Guteland, 
Demetris Papadakis, Tudor Ciuhodaru, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Mohammed 
Chahim, Javi López, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete, keďže náklady na 
premiestnenie nesmú ísť na úkor 
terapeutického výskumu;

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete, keďže náklady na 
premiestnenie nesmú ísť na úkor 
terapeutického výskumu; vyzýva Komisiu, 
aby v rámci programu Horizont Európa a 
iných programov EÚ poskytla väčšie 
finančné zdroje na posilnenie podpory 
zriedkavých chorôb prostredníctvom 
intenzívnejšieho výskumu, klinického 
skúšania, výmeny najlepších postupov a 
vývoja liekov; trvá na tom, aby boli 
najlepšie postupy, klinické skúšanie a 
lieky na zriedkavé choroby dostupné pre 
všetkých občanov bez ohľadu na členský 
štát, z ktorého pochádzajú;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 453
Christine Schneider

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete, keďže náklady na 
premiestnenie nesmú ísť na úkor 
terapeutického výskumu;

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete, keďže náklady na 
premiestnenie nesmú ísť na úkor 
terapeutického výskumu, a zdôrazňuje, že 
stabilný systém výskumu a vývoja môže 
mať pozitívny vplyv na výrobné kapacity a 
stabilitu dodávok; podporuje takýto 
ekosystém založený na stabilnom 
duševnom vlastníctve, cielených stimuloch 
pre neuspokojené liečebné potreby, 
kvalifikovaných vedeckých pracovníkoch 
a silných verejných výskumných 
ústavoch;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 454
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete, keďže náklady na 
premiestnenie nesmú ísť na úkor 
terapeutického výskumu;

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete, keďže náklady na 
premiestnenie nesmú ísť na úkor 
terapeutického výskumu; zdôrazňuje, že ak 
je výskum úplne alebo čiastočne 
financovaný z finančných prostriedkov 
EÚ a iných verejných prostriedkov, 
výsledky musia zostať vo verejnej sfére a 
musia sa na ne viazať jasné podmienky 
cenovej dostupnosti a prístupnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 455
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Nicolae 
Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Karin Karlsbro, Frédérique Ries, Jan Huitema

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete, keďže náklady na 
premiestnenie nesmú ísť na úkor 
terapeutického výskumu;

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete, keďže náklady na 
premiestnenie nesmú ísť na úkor 
terapeutického výskumu; zdôrazňuje 
úlohu európskych projektov a MSP pri 
zlepšovaní prístupu k liekom v Únii; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
programu Horizont Európa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 456
Clare Daly, Mick Wallace

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete, keďže náklady na 
premiestnenie nesmú ísť na úkor 
terapeutického výskumu;

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete, keďže náklady na 
premiestnenie nesmú ísť na úkor 
terapeutického výskumu; požaduje záruky, 
že verejné investície do výskumu a vývoja 
nebudú viesť k privatizovaným riešeniam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 457
Adam Jarubas
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Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete, keďže náklady na 
premiestnenie nesmú ísť na úkor 
terapeutického výskumu;

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií, a to aj v segmente nechránenom 
patentom, a vyzýva na vytvorenie 
skutočnej európskej siete, keďže náklady 
na premiestnenie nesmú ísť na úkor 
terapeutického výskumu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 458
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete, keďže náklady na 
premiestnenie nesmú ísť na úkor 
terapeutického výskumu;

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií, a to aj v segmente nechránenom 
patentom, a vyzýva na vytvorenie 
skutočnej európskej siete, keďže náklady 
na premiestnenie nesmú ísť na úkor 
terapeutického výskumu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete, keďže náklady na 
premiestnenie nesmú ísť na úkor 
terapeutického výskumu;

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií, a to aj v segmente nechránenom 
patentom, a vyzýva na vytvorenie 
skutočnej európskej siete, keďže náklady 
na premiestnenie nesmú ísť na úkor 
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terapeutického výskumu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 460
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete, keďže náklady na 
premiestnenie nesmú ísť na úkor 
terapeutického výskumu;

11. zdôrazňuje význam 
vysokokvalitného terapeutického výskumu 
a inovácií a vyzýva na vytvorenie 
skutočnej európskej siete, keďže náklady 
na premiestnenie nesmú ísť na úkor 
terapeutického výskumu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 461
Marian-Jean Marinescu

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva Komisiu, aby podnikla prvé 
kroky na zvýšenie transparentnosti 
nákladov na výskum a vývoj liekov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 462
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby preverovali priame zahraničné 
investície do zariadení na výrobu liekov 
ako súčasť kritickej zdravotnej 
infraštruktúry v Európe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 463
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje, že v čase zdravotnej 
krízy a vypuknutia epidémií a pandémií je 
dôležité zabezpečiť, aby sa liečba a 
vakcíny rýchlo sprístupnili pre širšie 
obyvateľstvo, najmä pre tých, ktorí to 
najviac potrebujú; uznáva význam 
ďalšieho posilňovania dialógu v záujme 
dosiahnutia tohto cieľa; vyzýva preto 
Komisiu, aby ďalej posilňovala dialóg s 
príslušnými zainteresovanými stranami, s 
medzinárodnými aktérmi s cieľom 
posúdiť nové lieky a vakcíny, ako aj s 
Európskou agentúrou pre lieky s cieľom 
nájsť spôsoby rýchleho zosúladenia 
vedeckých posúdení medzi národnými 
agentúrami vrátane spolupráce vo fáze 
pred hodnotením pred dostupnosťou 
kritických klinických údajov, zosúladenia 
tvorby údajov po schválení a flexibilných 
prístupov k zlepšeniu výroby liekov a 
vakcín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 464
Kateřina Konečná
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Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že ak sú na výskum vynaložené verejné 
prostriedky EÚ, na výsledky tohto 
výskumu sa nevzťahujú práva duševného 
vlastníctva a pre pacientov sa zabezpečí 
cenová dostupnosť vyvinutých produktov; 
zdôrazňuje význam činností verejných 
inštitúcií v oblasti výskumu a vývoja a 
spolupráce na medzinárodnej úrovni, 
vyjadruje však znepokojenie nad 
dominantnou úlohou nadnárodných 
spoločností vo farmaceutickom sektore; 
naliehavo vyzýva všetky farmaceutické 
spoločnosti, aby zjednotili svoje údaje a 
poznatky v rámci spoločného úsilia 
identifikovať, testovať, vyvíjať a vyrábať 
vakcíny a lieky na potlačenie ochorenia 
COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 465
João Ferreira

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby zdravotnícki pracovníci a 
široká verejnosť mali prístup k 
bezpečným, účinným a kvalitným liekom a 
zdravotníckym výrobkom prostredníctvom 
monitorovania a regulácie nepretržitého 
dodržiavania dobrej klinickej praxe, 
pokiaľ ide o povoľovanie a vykonávanie 
klinického skúšania v súlade s 
najprísnejšími normami ochrany zdravia;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 466
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. tvrdí, že najmä počas globálnych 
zdravotných núdzových situácií by sa 
vedecký výskum financovaný z verejných 
zdrojov nemal obmedzovať patentovou 
ochranou, pretože môže predstavovať 
neprimeranú prekážku pre rýchlejšie 
dosahovanie výsledkov a byť v rozpore s 
účelom verejnej finančnej podpory, najmä 
pokiaľ ide o riešenie naliehavých 
zdravotných potrieb občanov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 467
Clare Daly, Mick Wallace

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva na reformu dohody TRIPS, 
aby chudobné krajiny mohli mať 
spravodlivý a cenovo dostupný prístup k 
technológiám a liekom, ktoré potrebujú; 
žiada, aby boli lieky pre širokú verejnosť 
vyňaté z patentového systému s cieľom 
zabezpečiť, aby mali chudobné krajiny 
zákonné právo na výrobu a dovoz 
generických verzií liekov na záchranu 
života;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 468
Mairead McGuinness

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. berie na vedomie vplyv vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z EÚ na dodávky 
liekov, a to najmä v prípade Írska, a 
vyzýva na prijatie cielených opatrení na 
zabezpečenie nepretržitého a rýchleho 
prístupu pacientov k bezpečným liekom a 
zdravotníckym pomôckam vrátane 
bezpečných a konzistentných dodávok 
rádioizotopov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 469
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zvážili zavedenie celoeurópskeho 
zoznamu schválených liekov, v ktorom sa 
uvedie, ktoré výrobky sú zameniteľné, ako 
aj kľúčové informácie o zložení, popise, 
predpisovaní a včasnom podávaní liekov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 470
Linea Søgaard-Lidell

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva na posilnenie európskeho 
trhu s liekmi s cieľom urýchliť prístup 
pacientov k liekom, zvýšiť dostupnosť 
starostlivosti, maximalizovať úspory 
v štátnych rozpočtoch na zdravotníctvo a 
zabrániť administratívnemu zaťaženiu 
farmaceutických spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 471
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Nicolae 
Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Ondřej Knotek, Karin Karlsbro

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva na posilnenie európskeho 
trhu s liekmi s cieľom urýchliť prístup 
pacientov k liekom, zvýšiť dostupnosť 
starostlivosti, maximalizovať úspory 
v štátnych rozpočtoch na zdravotníctvo a 
zabrániť administratívnemu zaťaženiu 
spoločností vyrábajúcich generické a 
biologicky podobné lieky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 472
Cindy Franssen

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje zodpovednosť 
farmaceutického priemyslu, pokiaľ ide o 
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nedostatok liekov, aby sa zabezpečila 
kontinuita dodávok; naliehavo vyzýva 
priemysel, aby vypracoval záložný plán 
pre prípad nedostatku akýchkoľvek 
liekov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 473
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje, že je dôležité 
podporovať nezávislý partnersky 
preskúmaný vedecký výskum lekárskeho 
využitia konope, a to aj prostredníctvom 
štúdie účinkov štandardizovaných a 
magistrálnych prípravkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 474
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby sa do budúcej dohody o 
vzťahoch so Spojeným kráľovstvom 
začlenili primerané ustanovenia týkajúce 
sa dodávateľských reťazcov liekov cez 
hranice EÚ a Spojeného kráľovstva, ako 
aj zabezpečiť, aby sa v prípade 
nedosiahnutia dohody zaviedli 
pohotovostné plány;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 475
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Ondřej Knotek, Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. zdôrazňuje, že generické 
a biologicky podobné lieky umožňujú 
intenzívnejšiu hospodársku súťaž, nižšie 
ceny a úspory pre systémy zdravotnej 
starostlivosti a tým pomáhajú zlepšiť 
prístup pacientov k liekom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 476
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoju 
účasť na podpore ochrany kritickej 
zdravotníckej infraštruktúry v členských 
štátoch a začala uplatňovať Európsky 
program na ochranu kritickej 
infraštruktúry (EPCIP) na sektor 
zdravotníckej infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 477
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. zdôrazňuje, že je dôležité 
podporovať klinické skúšanie liekov 
používaných mimo povolenia na uvedenie 
na trh, aby sa zaistilo ich bezpečné a 
optimálne použitie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 478
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. vyzýva na celoeurópske sledovanie 
verejných finančných zdrojov 
vynaložených na výskum a vývoj v prípade 
každého lieku, ako aj účtovanej konečnej 
čistej ceny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 479
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, Fabienne 
Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Ondřej 
Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 11 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11c. vyjadruje poľutovanie nad 
súdnymi konaniami, ktorých cieľom je 
oddialiť vstup generických liekov na trh; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
dodržanie konca obdobia komerčnej 
exkluzivity inovátora;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 480
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11c. vyzýva na prijatie legislatívnych 
opatrení EÚ, ktorými sa zabezpečí, aby sa 
opätovné investovanie ziskov, cenová 
dostupnosť a prístupnosť stali 
štandardnými požiadavkami v zmluvách 
týkajúcich sa verejného financovania 
výskumu a vývoja liekov medzi verejnými 
inštitúciami a farmaceutickými 
spoločnosťami;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 11 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11d. zdôrazňuje, že pridaná hodnota a 
hospodársky vplyv biologicky podobných 
liekov na udržateľnosť systémov 
zdravotnej starostlivosti by sa mali 
analyzovať, ich vstup na trh by sa nemal 
odkladať a v prípade potreby by sa mali 
preskúmať opatrenia na podporu ich 
uvedenia na trh;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 482
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11d. žiada, aby sa dodatočné finančné 
prostriedky pre program Horizont 2020 
osobitne vyčlenili na klinické skúšanie a 
nové lieky, ktoré majú jasnú spoločenskú 
hodnotu, a aby sa verejne výsledky 
výskumu poskytovali verejnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 483
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11e. žiada revíziu nariadenia (ES) č. 
141/2000 o liekoch na ojedinelé ochorenia 
s cieľom presunúť dôkazné bremeno 
stanovené v článku o desaťročnom 
výhradnom práve na trhu, aby držiteľ 
rozhodnutia o registrácii musel 
preukázať, že liek nie je dostatočne 
ziskový na pokrytie nákladov na výskum a 
vývoj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 484
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
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Frédérique Ries, Jan Huitema

Návrh uznesenia
Odsek 11 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11e. vyzýva členské štáty, aby prijali 
spoločnú pozíciu a začali rokovania o 
návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o posudzovaní 
zdravotníckych technológií a o zmene 
smernice 2011/24/EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 485
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 11 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11f. vyzýva Komisiu, aby predložila 
revíziu smernice 89/105/EHS o 
transparentnosti opatrení upravujúcich 
stanovovanie cien humánnych liekov s 
cieľom zabezpečiť účinné kontroly a 
úplnú transparentnosť postupov 
používaných na stanovenie cien a úhrad 
liekov v členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 486
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Podnadpis 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Posilnenie európskych činností na lepšiu 
koordináciu a doplnenie zdravotnej 
politiky členských štátov

Posilnenie európskych činností na lepšiu 
spoluprácu a doplnenie zdravotnej politiky 
členských štátov

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie 
prerušenia dodávok, ktorá by mala za 
úlohu vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 488
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie prerušenia 
dodávok, ktorá by mala za úlohu 
vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 

12. odporúča zavedenie väčšej 
transparentnosti v rámci výrobného a 
distribučného reťazca liekov a vytvorenie 
európskej jednotky pre prevenciu a 
riadenie nedostatku;
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riešenia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 489
Mairead McGuinness

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie prerušenia 
dodávok, ktorá by mala za úlohu 
vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

12. odporúča, aby Komisia a agentúra 
EMA spolupracovali s členskými štátmi 
a odvetvím s cieľom dosiahnuť väčšiu 
transparentnosť distribučného reťazca; 
odporúča, aby Komisia vytvorila európsku 
jednotku pre riadenie prerušenia dodávok, 
ktorá by mala za úlohu vypracovať 
európsku stratégiu na predchádzanie 
takýmto prerušeniam a ich riešenia;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie prerušenia 
dodávok, ktorá by mala za úlohu 
vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

12. odporúča zavedenie európskej 
databanky s cieľom dosiahnuť väčšiu 
transparentnosť distribučného reťazca a 
systém včasného varovania v prípade 
súčasného alebo predpokladaného 
nedostatku liekov s cieľom zabezpečiť 
lepšie riadenie prerušenia dodávok;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 491
Rob Rooken

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie 
prerušenia dodávok, ktorá by mala za 
úlohu vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

12. odporúča väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca na predchádzanie 
takýmto prerušeniam a ich riešenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 492
Christophe Hansen

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie prerušenia 
dodávok, ktorá by mala za úlohu 
vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

12. odporúča vytvorenie európskej 
jednotky pre riadenie prerušenia dodávok, 
ktorá by mala za úlohu vypracovať 
európsku stratégiu na predchádzanie 
takýmto prerušeniam a ich riešenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 493
Jessica Polfjärd
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie 
prerušenia dodávok, ktorá by mala za 
úlohu vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

12. odporúča zavedenie postupov lepšej 
koordinácie a výmeny informácií s cieľom 
dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca; berie na vedomie, 
že je dôležité vypracovať európsku 
stratégiu na predchádzanie takýmto 
prerušeniam a ich riešenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 494
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie prerušenia 
dodávok, ktorá by mala za úlohu 
vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia pod 
vedením Európskej agentúry pre lieky 
(EMA) s cieľom dosiahnuť väčšiu 
transparentnosť výrobných a distribučných 
reťazcov liekov a vytvorenie európskej 
jednotky pre riadenie prerušenia dodávok, 
ktorá by mala za úlohu vypracovať 
európsku stratégiu na predchádzanie 
takýmto prerušeniam a ich riešenia; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 495
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie 
prerušenia dodávok, ktorá by mala za 
úlohu vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia 
informácií s cieľom dosiahnuť väčšiu 
transparentnosť distribučného reťazca a 
vymedzenie a vytvorenie európskej 
stratégie na predchádzanie takýmto 
prerušeniam, ich riadenie a riešenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 496
Adam Jarubas

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie prerušenia 
dodávok, ktorá by mala za úlohu 
vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

12. odporúča zintenzívnenie 
koordinácie v EÚ s cieľom dosiahnuť 
väčšiu transparentnosť distribučného 
reťazca a vytvorenie európskej jednotky 
pre riadenie prerušenia dodávok, ktorá by 
mala za úlohu vypracovať európsku 
stratégiu na predchádzanie takýmto 
prerušeniam a ich riešenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 497
João Ferreira

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
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cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie prerušenia 
dodávok, ktorá by mala za úlohu 
vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie prerušenia 
dodávok, ktorá by mala za úlohu 
podporovať stratégie členských štátov na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 498
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie prerušenia 
dodávok, ktorá by mala za úlohu 
vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia pod 
vedením Európskej agentúry pre lieky 
(EMA) s cieľom dosiahnuť väčšiu 
transparentnosť stanovovania cien liekov a 
distribučného reťazca; takisto odporúča 
vytvorenie európskej jednotky pre riadenie 
prerušenia dodávok, ktorá by mala za 
úlohu vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 499
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 

12. vyzýva členské štáty, aby v úzkej 
spolupráci s Komisiou a ďalšími 
dotknutými zainteresovanými stranami 
preskúmali alternatívne prístupy k 
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európskej jednotky pre riadenie prerušenia 
dodávok, ktorá by mala za úlohu 
vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

zabezpečeniu primeraných zásob, ako je 
účinné presadzovanie existujúcich 
regulačných požiadaviek na všetkých 
účastníkov dodávateľského reťazca na 
vnútroštátnej úrovni, ako aj opatrenia na 
zvýšenie transparentnosti v rámci 
dodávateľského reťazca; odporúča 
zavedenie centralizovaného systému 
riadenia pod vedením Európskej agentúry 
pre lieky (EMA) s cieľom dosiahnuť 
väčšiu transparentnosť distribučného 
reťazca a vytvorenie európskej jednotky 
pre riadenie prerušenia dodávok, ktorá by 
mala za úlohu vypracovať európsku 
stratégiu na predchádzanie takýmto 
prerušeniam a ich riešenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 500
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie prerušenia 
dodávok, ktorá by mala za úlohu 
vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie prerušenia 
dodávok, ktorá by mala za úlohu 
vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia; zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť úplnú transparentnosť, pokiaľ 
ide o príčiny nedostatku vrátane 
stiahnutia lieku z trhu z ekonomických 
dôvodov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 501
Danilo Oscar Lancini
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie prerušenia 
dodávok, ktorá by mala za úlohu 
vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť a 
interakciu medzi príslušnými orgánmi a 
odvetvím, pokiaľ ide o prípadné 
prerušenie dodávok v distribučnom 
reťazci, a vytvorenie európskej jednotky 
pre riadenie prerušenia dodávok, ktorá by 
mala za úlohu vypracovať európsku 
stratégiu na predchádzanie takýmto 
prerušeniam a ich riešenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 502
Nicolae Surinamtefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie prerušenia 
dodávok, ktorá by mala za úlohu 
vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia pod 
vedením Európskej agentúry pre lieky 
(EMA) s cieľom dosiahnuť väčšiu 
transparentnosť distribučného reťazca a 
vytvorenie európskej jednotky pre riadenie 
prerušenia dodávok, ktorá by mala za 
úlohu vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 503
Bartosz Arłukowicz
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie prerušenia 
dodávok, ktorá by mala za úlohu 
vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia pod 
záštitou Európskej agentúry pre lieky 
(EMA) s cieľom dosiahnuť väčšiu 
transparentnosť distribučného reťazca a 
vytvorenie európskej jednotky pre riadenie 
prerušenia dodávok, ktorá by mala za 
úlohu vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 504
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie prerušenia 
dodávok, ktorá by mala za úlohu 
vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia 
koordinovaného Európskou agentúrou 
pre lieky s cieľom dosiahnuť väčšiu 
transparentnosť distribučného reťazca a 
vytvorenie európskej jednotky pre riadenie 
prerušenia dodávok, ktorá by mala za 
úlohu vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 505
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie prerušenia 
dodávok, ktorá by mala za úlohu 
vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

12. odporúča zavedenie systému 
riadenia koordinovaného centrom ECDC 
alebo agentúrou EMA s cieľom dosiahnuť 
väčšiu transparentnosť distribučného 
reťazca a vytvorenie európskej jednotky 
pre riadenie prerušenia dodávok, ktorá by 
mala za úlohu vypracovať európsku 
stratégiu na predchádzanie takýmto 
prerušeniam a ich riešenia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 506
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie prerušenia 
dodávok, ktorá by mala za úlohu 
vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia pod 
vedením Európskej agentúry pre lieky 
(EMA) s cieľom dosiahnuť väčšiu 
transparentnosť distribučného reťazca a 
vytvorenie európskej jednotky pre riadenie 
prerušenia dodávok, ktorá by mala za 
úlohu vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 507
Andreas Glück

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie (Netýka sa slovenskej verzie)
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centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie prerušenia 
dodávok, ktorá by mala za úlohu 
vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 508
Ondřej Knotek, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie prerušenia 
dodávok, ktorá by mala za úlohu 
vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

(Netýka sa slovenskej verzie)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 509
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie prerušenia 
dodávok, ktorá by mala za úlohu 

(Netýka sa slovenskej verzie)
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vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 510
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča zavedenie 
centralizovaného systému riadenia s 
cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť 
distribučného reťazca a vytvorenie 
európskej jednotky pre riadenie prerušenia 
dodávok, ktorá by mala za úlohu 
vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich 
riešenia;

12. odporúča zavedenie spoločného 
systému riadenia s cieľom dosiahnuť 
väčšiu transparentnosť distribučného 
reťazca a vytvorenie európskej jednotky 
pre riadenie prerušenia dodávok, ktorá by 
mala za úlohu vypracovať európsku 
stratégiu na predchádzanie takýmto 
prerušeniam a ich riešenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 511
Jan Huitema, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. pripomína, že agentúra EMA a 
národné agentúry pre lieky sa dohodli na 
tomto vymedzení pojmu nedostatok: 
„nedostatok lieku na humánne alebo 
veterinárne použitie nastáva vtedy, keď 
ponuka nespĺňa dopyt na vnútroštátnej 
úrovni“; vyzýva Komisiu, agentúru EMA 
a národné agentúry pre lieky, členské 
štáty a subjekty farmaceutického 
dodávateľského reťazca, aby vypracovali 
spoločné vymedzenie pojmu nedostatok s 



PE652.628v01-00 94/176 AM\1206741SK.docx

SK

cieľom lepšie zohľadniť potreby 
pacientov a zároveň zabrániť rôznym 
vnútroštátnym vymedzeniam a prístupom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 512
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zvážili zavedenie harmonizovaných 
plánov na riadenie nedostatku liekov, 
v ktorých sa stanoví pre výrobcov 
povinnosť určiť lieky veľkého 
terapeutického záujmu, ktoré si vyžadujú 
zavedenie preventívnych a nápravných 
opatrení s cieľom zabrániť prerušeniu 
dodávok alebo ho zmierniť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 513
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje potrebu zachovať 
otvorené hranice prostredníctvom 
zelených jazdných pruhov, ktoré uľahčia 
prekračovanie hraníc tým 
farmaceutickým alebo zdravotníckym 
spoločnostiam, ktoré distribuujú a 
dodávajú lieky a/alebo osobné ochranné 
prostriedky (OOP), aby sa zabránilo 
možnému nedostatku liekov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 514
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Nicolae 
Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, 
Dominique Riquet, Jan Huitema

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. víta nedávne vytvorenie zelených 
jazdných pruhov na uľahčenie prepravy 
všetkého tovaru s cieľom umožniť hladký 
priebeh prepravy nielen liekov, ale aj 
surovín, medziproduktov a súvisiacich 
materiálov vrátane obalov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 515
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. odporúča vytvoriť stály systém 
monitorovania nedostatku liekov v EÚ, 
ktorý bude koordinovať agentúra EMA, s 
dodatočnými zdrojmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 516
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby pre farmaceutické spoločnosti zaviedli 
povinné plány predchádzania nedostatku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 517
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Nicolae 
Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Frédérique Ries, Karin Karlsbro

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. vyzýva na vytvorenie európskych 
zoznamov „liekov veľkého terapeutického 
významu“ podľa „modelového zoznamu 
základných liekov WHO“; navrhuje, aby 
sa ukazovatele rizika nedostatku agentúry 
EMA (výroba a kvalita) použili na 
identifikáciu vysokorizikových produktov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 518
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 12 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12c. vyzýva na zavedenie osobitného 
štatútu pre niektoré výbehové lieky, ktorý 
by sprevádzali stimuly pre výrobcov, aby 
zachovali ich uvádzanie na európsky trh a 
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zabezpečili diverzifikáciu európskej 
výroby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 519
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Nicolae 
Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek, 
Jan Huitema

Návrh uznesenia
Odsek 12 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12c. nabáda na vypracovanie plánov 
predchádzania a riadenia nedostatku vo 
všetkých členských štátoch; domnieva sa, 
že tieto plány by mohli vychádzať z 
analýzy výrobných a distribučných rizík a 
zahŕňať opatrenia na vytváranie zásob, 
diverzifikáciu zdrojov dodávok surovín a 
vytváranie iných výrobných miest na 
zabezpečenie odolnosti od momentu 
výroby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 520
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Nicolae 
Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, Karin Karlsbro

Návrh uznesenia
Odsek 12 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12e. zdôrazňuje, že viaceré členské štáty 
už zaviedli systémy varovania, ktoré 
uľahčujú predvídanie a predchádzanie 
nedostatku; vyzýva na vytvorenie systémov 
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varovania s cieľom predvídať nedostatok 
liekov na vnútroštátnej a európskej 
úrovni;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
harmonizovanými cenami s cieľom 
bojovať proti ich opakovanému 
nedostatku a zaručiť prístup pacientov k 
liečbe;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 522
Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
harmonizovanými cenami s cieľom 
bojovať proti ich opakovanému 
nedostatku a zaručiť prístup pacientov k 
liečbe;

13. vypúšťa sa

Or. en



AM\1206741SK.docx 99/176 PE652.628v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 523
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
harmonizovanými cenami s cieľom 
bojovať proti ich opakovanému 
nedostatku a zaručiť prístup pacientov k 
liečbe;

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vytvorila finančný program umožňujúci 
vytvoriť zásobu liekov zdravotného 
a strategického záujmu s cieľom 
zabezpečiť, aby mali pacienti prístup k 
liečbe; vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
možnosť harmonizovanej ceny za tieto 
základné lieky s cieľom kompenzovať 
nedostatok;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 524
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
harmonizovanými cenami s cieľom 
bojovať proti ich opakovanému nedostatku 
a zaručiť prístup pacientov k liečbe;

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni, v ktorých sa zohľadní 
najmä liečba rakoviny a infekcií a potreba 
bojovať proti opakovanému nedostatku 
liekov a zaručiť prístup pacientov k liečbe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 525
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 13



PE652.628v01-00 100/176 AM\1206741SK.docx

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
harmonizovanými cenami s cieľom 
bojovať proti ich opakovanému nedostatku 
a zaručiť prístup pacientov k liečbe;

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií, 
pričom posilní ich strategický 
dodávateľský reťazec namiesto toho, aby 
sa zvýšila koncentrácia, s cieľom bojovať 
proti ich opakovanému nedostatku a 
zaručiť prístup pacientov k liečbe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 526
Adam Jarubas

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
harmonizovanými cenami s cieľom 
bojovať proti ich opakovanému nedostatku 
a zaručiť prístup pacientov k liečbe;

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií, 
pričom posilní ich strategický 
dodávateľský reťazec namiesto toho, aby 
sa zvýšila koncentrácia, s cieľom bojovať 
proti ich opakovanému nedostatku a 
zaručiť prístup pacientov k liečbe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 527
Joanna Kopcińska

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
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európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
harmonizovanými cenami s cieľom 
bojovať proti ich opakovanému nedostatku 
a zaručiť prístup pacientov k liečbe;

európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
cieľom bojovať proti ich opakovanému 
nedostatku a zaručiť prístup pacientov k 
liečbe; zdôrazňuje, že akýkoľvek pokus o 
harmonizáciu cien sa musí prispôsobiť 
parite kúpnej sily vo všetkých členských 
štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 528
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
harmonizovanými cenami s cieľom 
bojovať proti ich opakovanému nedostatku 
a zaručiť prístup pacientov k liečbe;

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
cieľom bojovať proti ich opakovanému 
nedostatku a zaručiť prístup pacientov k 
liečbe, pričom treba zabrániť akejkoľvek 
ďalšej konsolidácii dodávateľského 
reťazca;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov s cieľom bojovať proti ich 
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harmonizovanými cenami s cieľom 
bojovať proti ich opakovanému nedostatku 
a zaručiť prístup pacientov k liečbe;

opakovanému nedostatku a zaručiť prístup 
pacientov k liečbe; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala aj to, či by harmonizovaná 
cena týchto liekov mohla vyriešiť 
problémy nedostatku týchto liekov na 
záchranu životov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
harmonizovanými cenami s cieľom 
bojovať proti ich opakovanému nedostatku 
a zaručiť prístup pacientov k liečbe;

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
cenami primeranými kúpnej sile každého 
členského štátu s cieľom bojovať proti ich 
opakovanému nedostatku a zaručiť prístup 
pacientov k liečbe;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 531
Christophe Hansen

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
harmonizovanými cenami s cieľom 
bojovať proti ich opakovanému nedostatku 
a zaručiť prístup pacientov k liečbe;

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
cieľom bojovať proti ich opakovanému 
nedostatku a zaručiť prístup pacientov k 
liečbe;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 532
Edina Tóth

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
harmonizovanými cenami s cieľom 
bojovať proti ich opakovanému nedostatku 
a zaručiť prístup pacientov k liečbe;

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
cieľom bojovať proti ich opakovanému 
nedostatku a zaručiť prístup pacientov k 
liečbe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 533
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
harmonizovanými cenami s cieľom 
bojovať proti ich opakovanému nedostatku 
a zaručiť prístup pacientov k liečbe;

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
cieľom bojovať proti ich opakovanému 
nedostatku a zaručiť prístup pacientov k 
liečbe;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 534
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
harmonizovanými cenami s cieľom 
bojovať proti ich opakovanému nedostatku 
a zaručiť prístup pacientov k liečbe;

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny, infekcií, 
zriedkavých chorôb a ďalších oblastí 
zvlášť postihnutých nedostatkom s 
harmonizovanými cenami s cieľom 
bojovať proti ich opakovanému nedostatku 
a zaručiť prístup pacientov k liečbe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 535
Mairead McGuinness

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
harmonizovanými cenami s cieľom 
bojovať proti ich opakovanému nedostatku 
a zaručiť prístup pacientov k liečbe;

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
harmonizovanými cenami, pričom 
zohľadní rozdiely v klinickom prístupe 
medzi členskými štátmi, s cieľom bojovať 
proti ich opakovanému nedostatku a 
zaručiť prístup pacientov k liečbe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 536
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
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európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
harmonizovanými cenami s cieľom 
bojovať proti ich opakovanému nedostatku 
a zaručiť prístup pacientov k liečbe;

európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
harmonizovanými cenami pre 
spotrebiteľov v celej Únii s cieľom 
bojovať proti ich opakovanému nedostatku 
a zaručiť prístup pacientov k liečbe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 537
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégie v oblasti zdravia na 
európskej úrovni so spoločným súborom 
liekov na liečbu rakoviny a infekcií s 
harmonizovanými cenami s cieľom 
bojovať proti ich opakovanému nedostatku 
a zaručiť prístup pacientov k liečbe;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 538
Marian-Jean Marinescu

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
európsky harmonizovaný rámec pre 
transparentnú politiku stanovovania cien 
liekov, pričom zohľadní príspevok 
z verejných financií na výskumné aj 
dotované činnosti; okrem toho vyzýva 
Komisiu, aby navrhla európsky 
harmonizovaný rámec pre mechanizmus 
vnútroštátnych systémov stanovovania 
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cien a úhrad liekov s cieľom dosiahnuť 
spravodlivé a udržateľné stanovovanie 
cien a obstarávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 539
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva Komisiu, aby ďalej rozšírila 
spoločné postupy obstarávania liekov a 
zdravotníckeho vybavenia v mene 
členských štátov; najmä aby zaviedla 
spoločné obstarávanie liekov na liečbu 
zriedkavých chorôb s cieľom zabezpečiť, 
aby boli tieto lieky dostupné vo všetkých 
členských štátoch a za rovnakú cenu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 540
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
európsky systém monitorovania potreby 
liekov na predchádzanie rakovine a 
infekciám, spolu so systémom včasného 
varovania v prípade zlyhania na európskej 
úrovni;

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 541
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru 
mechanizmu rescEU vytvorila európsku 
rezervu liekov strategického záujmu pre 
zdravotníctvo (MISS) pre kritické situácie 
s cieľom zmierniť ich nedostatok v 
obdobiach mimo krízy;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 542
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru 
mechanizmu rescEU vytvorila európsku 
rezervu liekov strategického záujmu pre 
zdravotníctvo (MISS) pre kritické situácie 
s cieľom zmierniť ich nedostatok v 
obdobiach mimo krízy;

14. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru 
mechanizmu rescEU vytvorila európsku 
rezervu liekov s cieľom zmierniť ich 
nedostatok v obdobiach mimo krízy a aby 
požadovala, aby držitelia povolení na 
uvedenie na trh zabezpečili zásoby liekov 
vo forme konečného výrobku, najmä v 
prípade tých liekov, pre ktoré nie sú k 
dispozícii žiadne alebo len obmedzené 
alternatívy a v prípade ktorých by 
prerušenie dodávok viedlo k 
potenciálnemu riziku pre verejné zdravie; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
transparentnosť fungovania tohto 
mechanizmu a kritérií na rozdeľovanie 
zásob; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala usmernenia a systém 
monitorovania s cieľom zabezpečiť, aby 
vnútroštátne iniciatívy týkajúce sa 
vytvárania zásob boli primerané 
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potrebám; v tejto súvislosti víta návrh 
Komisie na program EU4Health;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru 
mechanizmu rescEU vytvorila európsku 
rezervu liekov strategického záujmu pre 
zdravotníctvo (MISS) pre kritické situácie 
s cieľom zmierniť ich nedostatok v 
obdobiach mimo krízy;

14. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru 
mechanizmu rescEU vytvorila európsku 
rezervu liekov strategického záujmu pre 
zdravotníctvo (MISS) pre kritické situácie; 
zdôrazňuje, že takýto mechanizmus by 
mal byť primeraný a vhodný, a preto by 
mal poskytnúť dostatočný čas na 
vybudovanie (napr. čas potrebný na 
výrobu by v prípade určitých vakcín 
mohol byť dlhší ako 36 mesiacov), mal by 
sa pred zriadením dôkladne 
prekonzultovať so zainteresovanými 
stranami v dodávateľskom reťazci a so 
všetkými liekmi zakúpenými 
prostredníctvom mechanizmov EÚ by sa 
malo zaobchádzať opatrne, pokiaľ ide o 
trvanlivosť a zabránenie plytvaniu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru 
mechanizmu rescEU vytvorila európsku 
rezervu liekov strategického záujmu pre 

14. vyzýva Komisiu, aby v rámci 
mechanizmu rescEU vytvorila európsku 
rezervu liekov veľkého terapeutického 
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zdravotníctvo (MISS) pre kritické situácie 
s cieľom zmierniť ich nedostatok v 
obdobiach mimo krízy;

záujmu a s vysokým rizikom nedostatku 
dodávok, ktorá by predstavovala núdzovú 
zásobu pre členské štáty pre kritické 
situácie;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 545
João Ferreira

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru 
mechanizmu rescEU vytvorila európsku 
rezervu liekov strategického záujmu pre 
zdravotníctvo (MISS) pre kritické situácie 
s cieľom zmierniť ich nedostatok v 
obdobiach mimo krízy;

14. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru 
mechanizmu rescEU podporila v 
členských štátoch vytváranie rezerv liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo 
(MISS) pre kritické situácie s cieľom 
zmierniť ich nedostatok v obdobiach mimo 
krízy;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 546
Joanna Kopcińska

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru 
mechanizmu rescEU vytvorila európsku 
rezervu liekov strategického záujmu pre 
zdravotníctvo (MISS) pre kritické situácie 
s cieľom zmierniť ich nedostatok v 
obdobiach mimo krízy;

14. vyzýva Komisiu, aby na základe 
rezerv strategických liekov členských 
štátov vytvorila európsku rezervu liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo 
(MISS) pre kritické situácie s cieľom 
zmierniť ich nedostatok v obdobiach mimo 
krízy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 547
Manuel Pizarro

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru 
mechanizmu rescEU vytvorila európsku 
rezervu liekov strategického záujmu pre 
zdravotníctvo (MISS) pre kritické situácie 
s cieľom zmierniť ich nedostatok v 
obdobiach mimo krízy;

14. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru 
mechanizmu rescEU vytvorila európsku 
rezervu liekov strategického záujmu pre 
zdravotníctvo (MISS), ako sú lieky 
zahrnuté do modelového zoznamu 
základných liekov Svetovej zdravotníckej 
organizácie pre dospelých a deti, pre 
kritické situácie s cieľom zmierniť ich 
nedostatok v obdobiach mimo krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 548
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru 
mechanizmu rescEU vytvorila európsku 
rezervu liekov strategického záujmu pre 
zdravotníctvo (MISS) pre kritické situácie 
s cieľom zmierniť ich nedostatok v 
obdobiach mimo krízy;

14. vyzýva Komisiu, aby posúdila 
možnosť vytvoriť podľa vzoru 
mechanizmu rescEU európsku rezervu 
liekov strategického záujmu pre 
zdravotníctvo (MISS) pre kritické situácie 
s cieľom zmierniť ich nedostatok v 
obdobiach mimo krízy; zdôrazňuje, že v 
tomto procese je dôležité zabezpečiť 
primerané konzultácie s pacientmi a 
skupinami spotrebiteľov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru 
mechanizmu rescEU vytvorila európsku 
rezervu liekov strategického záujmu pre 
zdravotníctvo (MISS) pre kritické situácie 
s cieľom zmierniť ich nedostatok v 
obdobiach mimo krízy;

14. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru 
mechanizmu rescEU vytvorila európsku 
rezervu liekov strategického záujmu pre 
zdravotníctvo (MISS) pre kritické situácie 
s cieľom zmierniť ich nedostatok v 
obdobiach mimo krízy; trvá na tom, že 
použitie takejto rezervy musí byť 
transparentné, zodpovedné a spravodlivé 
pre všetky členské štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 550
Mairead McGuinness

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru 
mechanizmu rescEU vytvorila európsku 
rezervu liekov strategického záujmu pre 
zdravotníctvo (MISS) pre kritické situácie 
s cieľom zmierniť ich nedostatok v 
obdobiach mimo krízy;

14. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru 
mechanizmu rescEU vytvorila európsku 
rezervu liekov strategického záujmu pre 
zdravotníctvo (MISS) pre kritické situácie 
a zohľadnila pritom rozdiely v klinickom 
prístupe medzi členskými štátmi s cieľom 
zmierniť nedostatok týchto liekov v 
obdobiach mimo krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 551
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru 
mechanizmu rescEU vytvorila európsku 
rezervu liekov strategického záujmu pre 
zdravotníctvo (MISS) pre kritické situácie 
s cieľom zmierniť ich nedostatok v 
obdobiach mimo krízy;

14. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru 
mechanizmu rescEU vytvorila európsku 
rezervu liekov strategického záujmu pre 
zdravotníctvo (MISS) pre kritické situácie 
s cieľom zmierniť ich nedostatok v 
obdobiach mimo krízy; uznáva, že takéto 
rezervy musia byť primerané svojmu 
cieľu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 552
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru 
mechanizmu rescEU vytvorila európsku 
rezervu liekov strategického záujmu pre 
zdravotníctvo (MISS) pre kritické situácie 
s cieľom zmierniť ich nedostatok v 
obdobiach mimo krízy;

14. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru 
mechanizmu rescEU vytvorila európsku 
rezervu liekov strategického záujmu pre 
zdravotníctvo (MISS) pre kritické situácie 
s cieľom zmierniť ich nedostatok 
a neopodstatnené zvýšenie cien v takýchto 
prípadoch v obdobiach mimo krízy;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 553
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru 
mechanizmu rescEU vytvorila európsku 
rezervu liekov strategického záujmu pre 
zdravotníctvo (MISS) pre kritické situácie 
s cieľom zmierniť ich nedostatok v 

14. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru 
mechanizmu rescEU vytvorila európsku 
rezervu liekov strategického záujmu pre 
zdravotníctvo (MISS) pre kritické situácie 
s cieľom zmierniť ich nedostatok v 
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obdobiach mimo krízy; obdobiach mimo krízy a vytvorila z nej 
núdzovú európsku lekáreň;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva členské štáty, aby v úzkej 
spolupráci s Komisiou a ďalšími 
dotknutými zainteresovanými stranami 
preskúmali alternatívne prístupy k 
zabezpečeniu primeraných zásob, ako je 
účinné presadzovanie existujúcich 
regulačných požiadaviek na všetka 
subjekty dodávateľského reťazca na 
vnútroštátnej úrovni, ako aj opatrenia na 
zvýšenie transparentnosti v rámci 
dodávateľského reťazca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 555
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
transparentnosť fungovania mechanizmu 
rescEU a kritérií na rozdeľovanie zásob; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala usmernenia a systém 
monitorovania s cieľom zabezpečiť, aby 
vnútroštátne iniciatívy týkajúce sa 
vytvárania zásob boli primerané potrebám 
a neviedli k neúmyselným dôsledkom v 
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iných členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 556
Marian-Jean Marinescu

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
harmonizované vymedzenie pojmu 
nedostatok liekov, ktoré navrhla agentúra 
EMA a spoločná pracovná skupina HMA 
v roku 2019;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 557
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločné vymedzenie pojmu 
nedostatok liekov v EÚ a spoločný 
minimálny súbor požiadaviek na údaje pri 
podávaní správ a katalogizácii 
nedostatkov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. pripomína, že agentúra EMA a 
národné agentúry pre lieky sa dohodli na 
tomto vymedzení pojmu nedostatok: 
„nedostatok lieku na humánne alebo 
veterinárne použitie nastáva vtedy, keď 
ponuka nespĺňa dopyt na vnútroštátnej 
úrovni“; vyzýva agentúru EMA a národné 
agentúry pre lieky, aby zrevidovali svoje 
vymedzenie pojmu nedostatok s cieľom 
lepšie zohľadniť potrebu pacientov, a to 
takto: „nedostatok lieku na humánne 
použitie nastáva vtedy, keď ponuka 
neuspokojuje potrebu pacienta na 
vnútroštátnej úrovni počas obdobia 
dlhšieho ako dva týždne“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 559
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
európske pravidlá týkajúce sa údajov a 
exkluzivity na trhu a zahrnula doložku o 
výnimkách s cieľom zabezpečiť, aby 
členské štáty mohli využívať povinné 
licencie pri liekoch na zriedkavé choroby 
a urýchliť generickú výrobu a dodávky 
liekov na záchranu života v čase 
nedostatku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 560
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu
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Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa 
určil európsky regulačný orgán, ktorý pre 
túto strategickú rezervu stanoví kvóty, ako 
aj kľúč jej rozdeľovania medzi členské 
štáty;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 561
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa 
určil európsky regulačný orgán, ktorý pre 
túto strategickú rezervu stanoví kvóty, ako 
aj kľúč jej rozdeľovania medzi členské 
štáty;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 562
Sirpa Pietikäinen
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Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky regulačný orgán, ktorý pre túto 
strategickú rezervu stanoví kvóty, ako aj 
kľúč jej rozdeľovania medzi členské štáty;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby v spolupráci so zdravotníckymi 
pracovníkmi, so združeniami pacientov a 
spotrebiteľov a s výrobcami vymedzili 
vyvíjajúci sa zoznam liekov veľkého 
terapeutického záujmu, v prípade ktorých 
hrozí vysoké riziko nedostatku, a to 
pomocou monitorovacích ukazovateľov, 
ako je nedostatok v minulosti a 
ukazovatele odrážajúce nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky regulačný orgán, ktorý pre túto 
strategickú rezervu stanoví kvóty, ako aj 
kľúč jej rozdeľovania medzi členské štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 563
Danilo Oscar Lancini

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky regulačný orgán, ktorý pre túto 
strategickú rezervu stanoví kvóty, ako aj 
kľúč jej rozdeľovania medzi členské štáty;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; vyzýva európsky 
regulačný orgán, aby spolu s členskými 
štátmi určil dopyt, zosúladil sa 
s priemyslom a uložil mu záväzok 
dosiahnuť dostupné kapacity a splniť 
časy potrebné na výrobu a aby v prípade 
rozdielu medzi dopytom a kapacitou 
podporil nápravné opatrenia 
prostredníctvom príslušnej regulačnej 
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flexibility;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 564
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky regulačný orgán, ktorý pre túto 
strategickú rezervu stanoví kvóty, ako aj 
kľúč jej rozdeľovania medzi členské štáty;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; uznáva, že konkrétne 
lieky patriace do týchto kategórií sa môžu 
v jednotlivých členských štátoch líšiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 565
Joanna Kopcińska

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky regulačný orgán, ktorý pre túto 
strategickú rezervu stanoví kvóty, ako aj 
kľúč jej rozdeľovania medzi členské štáty;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; vyzýva Komisiu, aby k 
spoločnému vymedzeniu pripojila pravidlá 
rozdeľovania týchto strategických rezerv;

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

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky regulačný orgán, ktorý pre túto 
strategickú rezervu stanoví kvóty, ako aj 
kľúč jej rozdeľovania medzi členské štáty;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
veľkého terapeutického záujmu“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 567
Rob Rooken

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky regulačný orgán, ktorý pre túto 
strategickú rezervu stanoví kvóty, ako aj 
kľúč jej rozdeľovania medzi členské štáty;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 568
Edina Tóth

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky regulačný orgán, ktorý pre túto 
strategickú rezervu stanoví kvóty, ako aj 
kľúč jej rozdeľovania medzi členské štáty;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 569
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky regulačný orgán, ktorý pre túto 
strategickú rezervu stanoví kvóty, ako aj 
kľúč jej rozdeľovania medzi členské štáty;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa 
stanovili kvóty, ako aj kľúč rozdeľovania 
rezervy medzi členské štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 570
Stanislav Polčák
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Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky regulačný orgán, ktorý pre túto 
strategickú rezervu stanoví kvóty, ako aj 
kľúč jej rozdeľovania medzi členské štáty;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby bola 
agentúra EMA poverená vytvorením 
mechanizmu na spravodlivú distribúciu 
liekov z tejto rezervy do členských štátov, 
ktoré postihlo prerušenie dodávok alebo 
ich nedostatok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 571
Adam Jarubas

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky regulačný orgán, ktorý pre túto 
strategickú rezervu stanoví kvóty, ako aj 
kľúč jej rozdeľovania medzi členské štáty;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky výbor pre zásobovanie liekmi, 
ktorý bude rozdeľovať lieky z tejto rezervy 
medzi členské štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 572
Mairead McGuinness
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Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky regulačný orgán, ktorý pre túto 
strategickú rezervu stanoví kvóty, ako aj 
kľúč jej rozdeľovania medzi členské štáty;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky regulačný orgán, ktorý zabezpečí 
spravodlivé a transparentné rozdeľovanie 
liekov z tejto rezervy medzi členské štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 573
Miriam Dalli, Sara Cerdas, Nicolás González Casares, Rovana Plumb, Łukasz Kohut, 
Milan Brglez, Biljana Borzan, Petar Vitanov, Christel Schaldemose, Jytte Guteland, 
Demetris Papadakis, Tudor Ciuhodaru, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Mohammed 
Chahim, Javi López, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky regulačný orgán, ktorý pre túto 
strategickú rezervu stanoví kvóty, ako aj 
kľúč jej rozdeľovania medzi členské štáty;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky regulačný orgán, ktorý pre túto 
strategickú rezervu stanoví kvóty, ako aj 
kľúč jej rozdeľovania medzi členské štáty; 
požaduje pravidelné, nezávislé a 
transparentné preskúmania zo strany 
európskeho regulačného orgánu s cieľom 
zabezpečiť, aby určené kvóty liekov boli 
kvantifikovateľné, aby sa všetkým 
členským štátom poskytli rovnaké 
podmienky a aby ani jeden členský štát 
nemal žiadne výhody v porovnaní s tými 
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ostatnými;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 574
Bartosz Arłukowicz

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky regulačný orgán, ktorý pre túto 
strategickú rezervu stanoví kvóty, ako aj 
kľúč jej rozdeľovania medzi členské štáty;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky regulačný orgán, ktorý pre túto 
strategickú rezervu stanoví kvóty, ako aj 
kľúč jej rozdeľovania medzi členské štáty a 
ktorý by v presne vymedzených situáciách 
bol spôsobilý nakupovať lieky a 
distribuovať ich do členských štátov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 575
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky regulačný orgán, ktorý pre túto 
strategickú rezervu stanoví kvóty, ako aj 

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby spoločne prijali jednotnú a 
realizovateľnú definíciu „nedostatku 
liekov“, „liekov strategického záujmu pre 
zdravotníctvo“ a „kritického významu“ a 
uviedli v nej ich prospešnosť pre verejné 
zdravie, absenciu alternatívnych riešení a 
nestálosť výrobného reťazca; odporúča, 
aby sa určil európsky regulačný orgán, 
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kľúč jej rozdeľovania medzi členské štáty; ktorý pre túto strategickú rezervu stanoví 
kvóty, ako aj kľúč jej rozdeľovania medzi 
členské štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 576
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky regulačný orgán, ktorý pre túto 
strategickú rezervu stanoví kvóty, ako aj 
kľúč jej rozdeľovania medzi členské štáty;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „nedostatku 
liekov“, „liekov strategického záujmu pre 
zdravotníctvo“ a „kritického významu“, 
pričom zohľadnia potreby pacientov, a 
uviedli v nej ich prospešnosť pre verejné 
zdravie, absenciu alternatívnych riešení a 
nestálosť výrobného reťazca; odporúča, 
aby sa určil európsky regulačný orgán, 
ktorý pre túto strategickú rezervu stanoví 
kvóty, ako aj kľúč jej rozdeľovania medzi 
členské štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 577
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky regulačný orgán, ktorý pre túto 

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „nedostatku 
liekov“ relevantnú pre všetky 
zainteresované strany a „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
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strategickú rezervu stanoví kvóty, ako aj 
kľúč jej rozdeľovania medzi členské štáty;

výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky regulačný orgán, ktorý pre túto 
strategickú rezervu stanoví kvóty, ako aj 
kľúč jej rozdeľovania medzi členské štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 578
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky regulačný orgán, ktorý pre túto 
strategickú rezervu stanoví kvóty, ako aj 
kľúč jej rozdeľovania medzi členské štáty;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločnú definíciu „nedostatku 
liekov“ relevantnú pre všetky 
zainteresované strany, „liekov 
strategického záujmu pre zdravotníctvo“ a 
„kritického významu“ a uviedli v nej ich 
prospešnosť pre verejné zdravie, absenciu 
alternatívnych riešení a nestálosť 
výrobného reťazca; odporúča, aby sa určil 
európsky regulačný orgán, ktorý pre túto 
strategickú rezervu stanoví kvóty, ako aj 
kľúč jej rozdeľovania medzi členské štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 579
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Nicolae 
Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, 
Jan Huitema

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva na prijatie spoločných 
vymedzení pojmov „prerušenie dodávok“ 
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a „nedostatok“ liekov, ako aj tabuľku 
kritérií na posúdenie rizika spojeného s 
každou z týchto situácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 580
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali toto spoločné vymedzenie 
pojmu „lieky veľkého terapeutického 
záujmu“: lieky alebo triedy liekov, v 
prípade ktorých by prerušenie liečby 
mohlo ohroziť život pacientov v 
krátkodobom alebo strednodobom 
horizonte alebo predstavuje významnú 
zmenu vo výsledkoch pacienta, pokiaľ ide 
o závažnosť alebo potenciálny vývoj 
choroby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 581
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Nicolae 
Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek, Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. vyzýva na prijatie spoločného 
vymedzenia pojmu „lieky veľkého 
terapeutického záujmu“ s ohľadom na 
ich prospešnosť v oblasti verejného 
zdravia, chýbajúcu alternatívu a nestálosť 
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výrobného reťazca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 582
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných 
liekov by mohla byť agentúra EMA s 
rozšírenými právomocami a vyšším 
počtom pracovníkov;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 583
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mohla byť agentúra EMA s rozšírenými 
právomocami a vyšším počtom 
pracovníkov;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov prostredníctvom európskej 
jednotnej akcie na predchádzanie 
nedostatku liekov a aby zabezpečili 
prípravu a uverejnenie európskych plánov 
riadenia nedostatku a jeho predchádzaniu 
zo strany držiteľov povolení na uvedenie 
liekov veľkého terapeutického záujmu na 
trh; domnieva sa, že regulačným orgánom 



PE652.628v01-00 128/176 AM\1206741SK.docx

SK

povereným koordináciou výmeny medzi 
členskými štátmi s cieľom predchádzať 
nedostatku základných liekov by mala byť 
agentúra EMA s rozšírenými právomocami 
a vyšším počtom pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 584
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mohla byť agentúra EMA s rozšírenými 
právomocami a vyšším počtom 
pracovníkov;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov s cieľom predchádzať 
nedostatku; domnieva sa, že regulačným 
orgánom povereným koordináciou a 
monitorovaním nedostatku liekov na 
úrovni EÚ počas núdzových situácií a 
mimo nich s cieľom predchádzať 
nedostatku liekov a riadiť ho by mohla 
byť agentúra EMA so zodpovedajúcim 
silnejším mandátom a lepšou 
infraštruktúrou; opakuje, že agentúra 
EMA by mala byť plne financovaná z 
verejných zdrojov, čo je predpokladom jej 
nezávislosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 585
Adam Jarubas

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
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aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mohla byť agentúra EMA s rozšírenými 
právomocami a vyšším počtom 
pracovníkov;

aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov s cieľom predchádzať 
nedostatku; domnieva sa, že regulačným 
orgánom povereným predchádzať 
nedostatku základných liekov by mohol 
byť Európsky výbor pre zásobovanie 
liekmi, ktorý by tvorili vnútroštátne 
orgány (CMDh) a agentúra EMA s 
rozšírenými právomocami a vyšším 
počtom pracovníkov; vyzýva výbor, aby 
zabezpečil úzky vzájomný dialóg s 
farmaceutickým dodávateľským reťazcom 
s cieľom zabrániť nedostatku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 586
Joanna Kopcińska

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mohla byť agentúra EMA s 
rozšírenými právomocami a vyšším 
počtom pracovníkov;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
Európska agentúra pre lieky (EMA) by 
mohla disponovať väčšími zdrojmi a 
zodpovednosťou s cieľom pomôcť 
členským štátom, aby v spolupráci s 
Európskym centrom pre prevenciu a 
kontrolu chorôb mohli lepšie predchádzať 
nedostatku základných liekov na záchranu 
života a bežne používaných liekov 
vzhľadom na možné budúce epidémie a 
pandémie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 587
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
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Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných 
liekov by mohla byť agentúra EMA s 
rozšírenými právomocami a vyšším 
počtom pracovníkov;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom koordinujúcim 
celoeurópsku činnosť zameranú na 
riešenie nedostatku liekov na úrovni EÚ 
by mala byť agentúra EMA s náležite 
posilneným mandátom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 588
Andreas Glück

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mohla byť agentúra EMA s rozšírenými 
právomocami a vyšším počtom 
pracovníkov;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
koordináciou výmen medzi členskými 
štátmi s cieľom predchádzať nedostatku 
základných liekov by mala byť agentúra 
EMA s rozšírenými právomocami a vyšším 
počtom pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 589
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mohla byť agentúra EMA s rozšírenými 
právomocami a vyšším počtom 
pracovníkov;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; vníma Európsku 
agentúru pre lieky (EMA) ako orgán 
najvhodnejší na prevzatie zodpovednosti 
za európsku reakciu na nedostatok liekov; 
domnieva sa, že regulačným orgánom 
koordinujúcim a monitorujúcim 
nedostatok liekov na úrovni EÚ počas 
núdzových situácií a mimo nich a takisto 
povereným predchádzať nedostatku 
základných liekov by mala byť agentúra 
EMA s náležite posilneným mandátom, 
s rozšírenými právomocami, lepšou 
infraštruktúrou a vyšším počtom 
pracovníkov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mohla byť agentúra EMA s rozšírenými 
právomocami a vyšším počtom 
pracovníkov;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mohla byť agentúra EMA bez potreby 
zvýšenia nákladov v rámci rozpočtu Únie;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 591
Rob Rooken

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mohla byť agentúra EMA s rozšírenými 
právomocami a vyšším počtom 
pracovníkov;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mohla byť agentúra EMA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 592
Miriam Dalli, Sara Cerdas, Nicolás González Casares, Rovana Plumb, Łukasz Kohut, 
Milan Brglez, Biljana Borzan, Petar Vitanov, Christel Schaldemose, Jytte Guteland, 
Demetris Papadakis, Tudor Ciuhodaru, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Mohammed 
Chahim, Javi López, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mohla byť agentúra EMA s rozšírenými 
právomocami a vyšším počtom 
pracovníkov;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili vytvorenie spoločných 
európskych zásob liekov; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby vypracovali inovatívne 
a koordinované stratégie a posilnili 
výmenu osvedčených postupov v oblasti 
zásob; zdôrazňuje, že zabezpečenie 
spravodlivého a transparentného prístupu 
všetkých členských štátov k týmto 
zásobám prostredníctvom spoločnej 
európskej koordinácie je kľúčové pre 
riadenie nestálosti dodávateľského 
reťazca a rizík, ktoré mu hrozia; 
domnieva sa, že regulačným orgánom 
povereným predchádzať nedostatku 
základných liekov by mohla byť agentúra 
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EMA s rozšírenými právomocami a vyšším 
počtom pracovníkov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mohla byť agentúra EMA s rozšírenými 
právomocami a vyšším počtom 
pracovníkov;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným úlohou 
podporovať predchádzanie nedostatku 
základných liekov prostredníctvom 
koordinácie medzi všetkými členskými 
štátmi by mohla byť aj agentúra EMA s 
rozšírenými právomocami a vyšším 
počtom pracovníkov; uznáva tiež, že 
konečné rozhodnutie o tom, ktorý liek sa 
považuje za „základný“, by vzhľadom na 
vnútroštátne terapeutické prostredie malo 
zostať v právomoci členských štátov; ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 594
Bartosz Arłukowicz

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
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by mohla byť agentúra EMA s rozšírenými 
právomocami a vyšším počtom 
pracovníkov;

by mohla byť agentúra EMA s rozšírenými 
právomocami a vyšším počtom 
pracovníkov; domnieva sa, že je potrebná 
lepšia a užšia spolupráca v oblasti 
nedostatku liekov medzi národnými 
agentúrami a agentúrou EMA;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 595
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mohla byť agentúra EMA s rozšírenými 
právomocami a vyšším počtom 
pracovníkov;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mohla byť agentúra EMA s rozšírenými 
právomocami a vyšším počtom 
pracovníkov; vyzýva Komisiu na zmenu 
súčasných právnych predpisov s cieľom 
posilniť kapacity agentúry; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 596
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob s cieľom 
zabrániť tak nedostatočným zásobám, ako 
aj ich nadmernému vytváraniu; domnieva 
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by mohla byť agentúra EMA s rozšírenými 
právomocami a vyšším počtom 
pracovníkov;

sa, že regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mohla byť agentúra EMA s rozšírenými 
právomocami a vyšším počtom 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 597
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mohla byť agentúra EMA s rozšírenými 
právomocami a vyšším počtom 
pracovníkov;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mohli byť ECDC agentúra EMA s 
rozšírenými právomocami a vyšším 
počtom pracovníkov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 598
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mohla byť agentúra EMA s rozšírenými 
právomocami a vyšším počtom 

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; zdôrazňuje, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mala byť agentúra EMA s rozšírenými 
právomocami a vyšším počtom 
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pracovníkov; pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 599
Edina Tóth

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mohla byť agentúra EMA s rozšírenými 
právomocami a vyšším počtom 
pracovníkov;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov na predchádzanie nedostatku; 
domnieva sa, že regulačným orgánom 
povereným predchádzať nedostatku 
základných liekov by mohla byť agentúra 
EMA s rozšírenými právomocami a vyšším 
počtom pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 600
Nicolae Surinamtefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mohla byť agentúra EMA s rozšírenými 
právomocami a vyšším počtom 
pracovníkov;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mala byť agentúra EMA s rozšírenými 
právomocami a vyšším počtom 
pracovníkov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 601
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
regulačným orgánom povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mohla byť agentúra EMA s rozšírenými 
právomocami a vyšším počtom 
pracovníkov;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a koordinované 
stratégie a posilnili výmenu osvedčených 
postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že 
orgánom varovania povereným 
predchádzať nedostatku základných liekov 
by mohla byť agentúra EMA s rozšírenými 
právomocami a vyšším počtom 
pracovníkov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 602
João Ferreira

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa snažili o užšiu spoluprácu a 
výmenu najlepších postupov v úsilí 
zmierniť vplyv nedostatku liekov, 
napríklad poskytnutím väčšieho priestoru 
lekárnikom, aby mohli lepšie riadiť 
starostlivosť o pacientov a zabezpečiť 
kontinuitu liečby; 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 603
Adam Jarubas

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. na základe osvedčených postupov 
Komisie, agentúry EMA a usmernení 
skupiny CMDh na podporu dostupnosti 
liekov používaných počas pandémie 
COVID-19 vyzýva Komisiu a príslušné 
orgány, aby optimalizovali regulačný 
systém a zjednodušili regulačné postupy s 
cieľom zabezpečiť zníženie 
administratívnej záťaže pri udržiavaní 
liekov na trhu, rýchlo reagovali na 
potreby pacientov a zabezpečili rýchle 
dodávky a prístup ku kvalitnej liečbe; 
zjednodušenie možno dosiahnuť zmenou 
existujúceho nariadenia (ES) 
č. 1234/2008 (nariadenie o zmenách) a 
usmernení o klasifikácii zmien a čo 
najlepším využitím telematických 
nástrojov na celoeurópskej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 604
Biljana Borzan

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. poukazuje na to, že EÚ nemá 
obdobu Úradu USA pre pokročilý 
biomedicínsky výskum a vývoj (BARDA), 
ktorý je zodpovedný za obstarávanie a 
vývoj protiopatrení proti bioterorizmu, 
chemickým, jadrovým a rádiologickým 
hrozbám, ako aj pandemickej chrípke a 
novým chorobám; domnieva sa, že by sa 
malo zvážiť vytvorenie obdoby BARDA v 
EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 605
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyzýva Komisiu, aby preskúmala a 
zriadila fond pre lieky na ojedinelé 
ochorenia, ktorý by financovali členské 
štáty a prostredníctvom ktorého by sa 
kolektívne v mene členských štátov 
obstarávali lieky na ojedinelé ochorenia 
pre celú EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 606
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 16 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali inovatívne a 
koordinované stratégie a posilnili výmenu 
osvedčených postupov v oblasti riadenia 
zásob; vníma Európsku agentúru pre 
lieky (EMA) ako orgán najvhodnejší na 
prevzatie zodpovednosti za európsku 
reakciu na nedostatok liekov; domnieva 
sa, že regulačným orgánom 
koordinujúcim a monitorujúcim 
nedostatok liekov na úrovni EÚ počas 
núdzových situácií a mimo nich by mala 
byť Európska agentúra pre lieky (EMA) s 
náležite posilneným mandátom a lepšou 
infraštruktúrou; konštatuje, že agentúra 
EMA by mala byť plne financovaná z 
verejných zdrojov, čo je predpokladom jej 
nezávislosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 607
Adam Jarubas

Návrh uznesenia
Odsek 16 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. vyzýva Komisiu a príslušné 
orgány, aby zabezpečili regulačnú 
flexibilitu na zníženie nedostatku liekov, 
keď sa vyskytne, a to umožnením 
cielených opatrení, ako je väčšia 
flexibilita pre viacjazyčné balenia, rôzne 
veľkosti balenia a elektronické písomné 
informácie, s cieľom zabezpečiť, aby 
pacienti mali rýchlejší prístup ku 
kvalitným a bezpečným liekom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 608
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. požaduje, aby sa na európskej 
úrovni zverejňovali výzvy na predkladanie 
ponúk, ako bola výzva zverejnená v 
súvislosti s COVID-19, s cieľom riešiť 
nedostatok liekov a zjednodušiť postupy v 
záujme vyššej reakcieschopnosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 609
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. požaduje, aby sa na európskej 
úrovni zverejňovali výzvy na predkladanie 
ponúk, ako bola výzva zverejnená v 
súvislosti s COVID-19, s cieľom riešiť 
nedostatok liekov a zjednodušiť postupy v 
záujme vyššej reakcieschopnosti;

17. požaduje, aby sa na európskej 
úrovni zverejňovali spoločné 
obstarávania, ako sa stalo v súvislosti s 
COVID-19, s cieľom riešiť nedostatok 
liekov a zjednodušiť postupy v záujme 
vyššej reakcieschopnosti; žiada, aby sa 
spoločné obstarávanie EÚ používalo 
bežnejšie na zabezpečenie dodávok liekov 
a zdravotníckych pomôcok a prístupu k 
nim, ak sa to považuje za vhodné; v tejto 
súvislosti vyzýva Komisiu, aby navrhla 
nariadenie na revíziu rozhodnutia o 
cezhraničných ohrozeniach zdravia, 
ktorým sa zriaďuje mechanizmus 
spoločného obstarávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 610
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. požaduje, aby sa na európskej 
úrovni zverejňovali výzvy na predkladanie 
ponúk, ako bola výzva zverejnená v 
súvislosti s COVID-19, s cieľom riešiť 
nedostatok liekov a zjednodušiť postupy v 
záujme vyššej reakcieschopnosti;

17. konštatuje, že môže byť potrebné, 
aby sa na európskej úrovni zverejňovali 
výzvy na predkladanie ponúk, ako bola 
výzva zverejnená v súvislosti s COVID-19, 
s cieľom riešiť nedostatok liekov a 
zjednodušiť postupy v záujme vyššej 
reakcieschopnosti; uznáva, že takéto 
opatrenia by sa mali v prvom rade zvážiť 
na zmiernenie budúcich zdravotných kríz 
v celej Únii, ako sú pandémie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 611
Nathalie Colin-Oesterlé
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Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. požaduje, aby sa na európskej 
úrovni zverejňovali výzvy na predkladanie 
ponúk, ako bola výzva zverejnená v 
súvislosti s COVID-19, s cieľom riešiť 
nedostatok liekov a zjednodušiť postupy v 
záujme vyššej reakcieschopnosti;

17. požaduje, aby sa na európskej 
úrovni zverejňovali výzvy na predkladanie 
ponúk, po odôvodnenom stanovisku a 
podliehajúce kontrole Komisie, ako bola 
výzva zverejnená v súvislosti s COVID-19, 
s cieľom riešiť nedostatok liekov a 
zjednodušiť postupy na zabezpečenie 
vyššej reakcieschopnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 612
Danilo Oscar Lancini

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. požaduje, aby sa na európskej 
úrovni zverejňovali výzvy na predkladanie 
ponúk, ako bola výzva zverejnená v 
súvislosti s COVID-19, s cieľom riešiť 
nedostatok liekov a zjednodušiť postupy v 
záujme vyššej reakcieschopnosti;

17. pripomína výzvy na predkladanie 
ponúk zverejnené na európskej úrovni v 
súvislosti s COVID-19 so zjednodušenými 
postupmi v záujme vyššej 
reakcieschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 613
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Nicolae 
Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Frédérique Ries, Karin Karlsbro

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. požaduje, aby sa na európskej 17. požaduje ďalšie spoločné 
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úrovni zverejňovali výzvy na predkladanie 
ponúk, ako bola výzva zverejnená v 
súvislosti s COVID-19, s cieľom riešiť 
nedostatok liekov a zjednodušiť postupy v 
záujme vyššej reakcieschopnosti;

obstarávanie na európskej úrovni, ako sa 
stalo v súvislosti s COVID-19, s cieľom 
riešiť nedostatok liekov a zjednodušiť a 
urobiť transparentnými postupy v záujme 
vyššej reakcieschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 614
Mairead McGuinness

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. požaduje, aby sa na európskej 
úrovni zverejňovali výzvy na predkladanie 
ponúk, ako bola výzva zverejnená v 
súvislosti s COVID-19, s cieľom riešiť 
nedostatok liekov a zjednodušiť postupy v 
záujme vyššej reakcieschopnosti;

17. požaduje, aby sa na európskej 
úrovni zverejňovali výzvy na predkladanie 
ponúk, ako bola výzva zverejnená v 
súvislosti s COVID-19, s cieľom riešiť 
nedostatok liekov a zjednodušiť postupy v 
záujme vyššej reakcieschopnosti; berie na 
vedomie potenciál členských štátov, najmä 
menších členských štátov, využívať 
spoločné obstarávanie na riešenie 
problému cenovej dostupnosti v dôsledku 
nedostatku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 615
Andreas Glück

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. požaduje, aby sa na európskej 
úrovni zverejňovali výzvy na predkladanie 
ponúk, ako bola výzva zverejnená v 
súvislosti s COVID-19, s cieľom riešiť 
nedostatok liekov a zjednodušiť postupy v 
záujme vyššej reakcieschopnosti;

17. požaduje, aby sa na európskej 
úrovni zverejňovali výzvy na predkladanie 
ponúk, ako bola výzva zverejnená v 
súvislosti s COVID-19, s cieľom riešiť 
nedostatok liekov v čase krízy a 
zjednodušiť postupy v záujme vyššej 



PE652.628v01-00 144/176 AM\1206741SK.docx

SK

reakcieschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 616
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. požaduje, aby sa na európskej 
úrovni zverejňovali výzvy na predkladanie 
ponúk, ako bola výzva zverejnená v 
súvislosti s COVID-19, s cieľom riešiť 
nedostatok liekov a zjednodušiť postupy v 
záujme vyššej reakcieschopnosti;

17. požaduje, aby sa na európskej 
úrovni zverejňovali výzvy na predkladanie 
ponúk, ako bola výzva zverejnená v 
súvislosti s COVID-19, s cieľom riešiť 
nedostatok liekov v čase krízy a 
zjednodušiť postupy v záujme vyššej 
reakcieschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 617
Ondřej Knotek, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. požaduje, aby sa na európskej 
úrovni zverejňovali výzvy na predkladanie 
ponúk, ako bola výzva zverejnená v 
súvislosti s COVID-19, s cieľom riešiť 
nedostatok liekov a zjednodušiť postupy v 
záujme vyššej reakcieschopnosti;

17. požaduje, aby sa na európskej 
úrovni zverejňovali výzvy na predkladanie 
ponúk, ako bola výzva zverejnená v 
súvislosti s COVID-19, s cieľom riešiť 
nedostatok liekov v čase krízy a 
zjednodušiť postupy v záujme vyššej 
reakcieschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 618
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir
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Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. požaduje, aby sa na európskej 
úrovni zverejňovali výzvy na predkladanie 
ponúk, ako bola výzva zverejnená v 
súvislosti s COVID-19, s cieľom riešiť 
nedostatok liekov a zjednodušiť postupy v 
záujme vyššej reakcieschopnosti;

17. požaduje, aby sa na európskej 
úrovni zverejňovali výzvy na predkladanie 
ponúk, ako bola výzva zverejnená v 
súvislosti s COVID-19, s cieľom riešiť 
nedostatok liekov a zjednodušiť postupy v 
záujme lepšej prípravy a vyššej 
reakcieschopnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 619
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva Komisiu, aby zvážila 
opatrenia, napríklad udeľovanie účelných 
povinných licencií pre základné lieky z 
legitímnych dôvodov potrieb verejného 
zdravia a základných práv, ako spôsob, 
ktorý členským štátom umožní ľahšie 
reagovať na nedostatok liekov, a to aj v 
prípadoch, keď je dôsledkom krízy 
verejného zdravia alebo sú ňou 
spôsobené; pripomína, že ide o jednu z 
možností flexibility verejného zdravia v 
oblasti patentovej ochrany, ktoré už boli 
zahrnuté do Dohody Svetovej obchodnej 
organizácie TRIPS, ktorá bola ďalej 
potvrdená vo vyhlásení z Dauhy z roku 
2001; podobne vyzýva Komisiu, aby 
zvážila, ako by zvýšenie úrovne 
transparentnosti dobrovoľných 
licenčných dohôd mohlo zlepšiť túto 
stratégiu reakcie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 620
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. uznáva, že je dôležité poučiť sa z 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19 s 
cieľom lepšie sa pripraviť na budúce 
pandémie a účinnejšie ich riešiť; vyzýva 
preto Komisiu, aby v úzkej spolupráci s 
členskými štátmi uviedla európsky plán 
pripravenosti na pandémiu s cieľom 
zabezpečiť koordinovanú a účinnú 
európsku reakciu na pandémiu, pričom 
primerané mechanizmy reakcie už budú 
zavedené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 621
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva na úplné a rýchle 
uplatňovanie nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014 zo 
16. apríla 2014 o klinickom skúšaní liekov 
na humánne použitie; domnieva sa, že 
toto nariadenie by uľahčilo začatie 
rozsiahleho klinického skúšania 
vykonávaného harmonizovaným a 
koordinovaným spôsobom na úrovni EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 622
Joëlle Mélin, Luisa Regimenti

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva Komisiu, aby podporila 
výrobcov, aby na dobrovoľnom základe 
zaviedli systém označovania – viditeľný a 
identifikovateľný pre 
pacientov/spotrebiteľov – týkajúci sa 
miesta pôvodu a výroby liekov a účinných 
látok s cieľom zabrániť rizikám 
falšovaných liekov a splniť očakávania 
spotrebiteľov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 623
Nicolae Surinamtefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva Komisiu, aby urýchlila 
vykonávanie stratégie EÚ v oblasti 
telematiky s cieľom úplne digitalizovať 
celý regulačný systém (na úrovni agentúry 
EMA aj národných regulačných 
orgánov); domnieva sa, že kľúčom je 
umožniť lepšiu koordináciu medzi 
orgánmi a priemyslom s cieľom 
dosiahnuť silnejšiu a rýchlejšiu reakciu v 
čase krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 624
Biljana Borzan
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Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prehodnotili myšlienku 
transparentnosti stanovovania čistých 
cien a čistej úhrady rôznych liekov s 
cieľom umožniť členským štátom rovnaké 
postavenie pri rokovaniach s 
farmaceutickými spoločnosťami o 
liekoch, ktoré sa neobstarávajú spoločne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 625
Mairead McGuinness

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva Komisiu a agentúru EMA, 
aby spolupracovali s priemyslom s cieľom 
zabezpečiť, že lieky sprístupnené v jednom 
členskom štáte budú prístupné vo všetkých 
ostatných členských štátoch, najmä v 
menších členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 626
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. konštatuje, že je potrebné posúdiť 
a podporovať účinné riadenie zásob 
liekov, ktorých je nedostatok, v prípadoch 
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takzvaného paralelného vývozu a 
potenciálny pozitívny účinok náhrady za 
generické lieky lekárňami počas šírenia 
vírusu COVID-19 v niektorých členských 
štátoch sa ukázal ako nedostatočný;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 627
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. považuje za nevyhnutné, aby sa 
kládol väčší dôraz na možnú nezákonnosť 
systémov kvót dodávok a na to, či sa 
používajú ako prostriedok na vyvíjanie 
tlaku, aby sa zaviedli právne predpisy 
zakazujúce paralelný vývoz; vyzýva 
Komisiu, aby zaviedla minimálne 
požiadavky na držiteľov povolení na 
uvedenie na trh, aby začala vyšetrovania s 
cieľom identifikovať skutočné základné 
príčiny nedostatku a aby uložila sankcie 
tým výrobcom, ktorí spôsobujú nedostatok 
tým, že nevyrábajú dosť liekov bez 
opodstatneného dôvodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 628
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva Komisiu a Radu, aby 
posúdili vplyv kvót na paralelný obchod a 
dodávky v rámci EÚ na nedostupnosť 
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liekov a prístup spotrebiteľov, najmä 
riešením problému, keď sa základné lieky 
z členských štátov vytrácajú a následne sa 
znovu objavujú za vyššie ceny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 629
Christine Schneider

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexnú štúdiu o príčinách problémov 
so zásobovaním, najmä o tom, akú úlohu 
pri vzniku problémov so zásobovaním 
zohráva paralelný obchod, ktorý 
veľkoobchodníkom umožňuje nakupovať 
zdravotnícke pomôcky v jednom členskom 
štáte a predávať ich v inom členskom 
štáte;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 630
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
posúdila vplyv paralelného obchodu na 
prístup pacientov a spotrebiteľov k liekom 
v rôznych členských štátoch; žiada, aby 
takáto štúdia poskytla informácie, či sú 
potrebné lepšie usmernenia pre členské 
štáty o paralelnom obchode; v tejto 
súvislosti vyzýva Komisiu, aby posúdila 
možnosť vyňatia premiestňovania liekov z 
obmedzení uplatňovaných podľa článkov 
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34 a 35 ZFEÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zdôrazňuje, že okrem základných 
zraniteľných miest, ktoré sa ukázali počas 
krízy spôsobenej pandémiou COVID-19, 
existujú aj ďalšie faktory, ktoré zvyšujú 
riziko nedostatku; konštatuje, že jedným z 
nich je paralelný obchod, keď 
veľkoobchodníci môžu nakupovať lieky v 
jednom členskom štáte a predávať ich v 
ostatných členských štátoch; uznáva, že 
paralelný obchod môže byť jedným z 
dôvodov nedostatku, pretože bráni tomu, 
aby mali príslušné orgány prehľad o 
zásobách liekov; vyzýva preto Komisiu a 
členské štáty, aby zakázali rušivé účinky 
vnútroštátnych systémov stimulujúcich 
paralelný dovoz z členských štátov s 
nižšími príjmami do členských štátov 
s vyššími príjmami alebo ukladajúcich 
významné vnútroštátne povinnosti 
týkajúce sa vytvárania zásob, ktorými sa 
obmedzujú dodávky na iné trhy EÚ, s 
cieľom zabezpečiť, aby sa lieky dostali k 
všetkým pacientom EÚ včas;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 632
Edina Tóth

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva Komisiu, aby prijala 
vhodné opatrenia týkajúce sa paralelného 
obchodu v prospech prevencie a riešenia 
nedostatku liekov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 633
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Jan 
Huitema

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. konštatuje, že rozdielne ceny lieku 
v jednotlivých členských štátoch vedú k 
rozvoju paralelného vývozu, ktorý môže 
zvýšiť riziko nedostatku dodávok a príčin 
nedostatku; pripomína, že voľný pohyb 
tovaru v rámci Únie umožňuje niektorým 
veľkoobchodníkom, ktorí sa nazývajú 
veľkoobchodníci s vybraným 
sortimentom, nakupovať lieky v jednom 
členskom štáte a predávať ich v 
susedných krajinách drahšie; vyzýva na 
prijatie preventívnych opatrení s cieľom 
obmedziť paralelný obchod s liekmi v 
rámci Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 634
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)



AM\1206741SK.docx 153/176 PE652.628v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podnikli kroky proti rušivým účinkom 
paralelného dovozu v niektorých 
členských štátoch s cieľom zabezpečiť, 
aby sa lieky dostali k všetkým pacientom v 
EÚ včas;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 635
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. vyzýva Komisiu, aby posúdila, či by 
na špecifický účel ochrany verejného 
zdravia pred rizikom nedostatku 
základných liekov, skrátenia času trvania 
patentovej ochrany, ako aj sekundárnych 
patentov alebo podmienenia poskytnutia 
takejto ochrany vzhľadom na množstvo 
výroby, ktorá sa uskutočňuje v Únii, 
mohlo pomôcť dosiahnuť tento cieľ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 636
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
transparentný mechanizmus na 
monitorovanie, posudzovanie a 
predvídanie existujúceho a potenciálneho 
nedostatku na úrovni EÚ a členských 
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všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

štátov vrátane poskytovania skutočných 
údajov o potrebách pacientov a kapacite 
nemocníc; všetky informácie od 
národných, regionálnych a miestnych 
orgánov, ako aj lekárov, lekárnikov a 
zainteresovaných strán by sa mali 
nahrávať do spoločnej centralizovanej 
digitálnej platformy, ktorá by bola verejne 
dostupná a zabezpečila by zosúladenie 
údajov poskytovaných z rôznych zdrojov, 
ako aj do zjednodušeného a účinného 
systému včasného varovania na 
vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
rozšírený systém monitorovania 
dostupnosti liekov počas pandémie 
COVID-19 v rámci SPOC a i-SPOC, a 
vyzýva na jeho rozpracovanie do stálej 
štandardizovanej štruktúry na 
zintenzívnenie dohľadu nad nedostatkom 
po kríze; vyzýva na posilnenie všetkých 
existujúcich informačných systémov, aby 
bolo možné jasne zmapovať problematické 
situácie, nedostatok a potreby v každom 
členskom štáte, a tak zabrániť potrebe 
vytvárania nadmerných zásob alebo 
prijímania opatrení na obmedzenie 
vývozu, ktoré tento problém ešte viac 
prehlbujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 637
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednu inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na podávanie správ a 
oznamovanie harmonizovaných 
informácií o nedostatku liekov a 
zdravotníckeho vybavenia od národných 
agentúr a všetkých zainteresovaných strán; 
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systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

takáto platforma by mala byť účinná, 
jednoduchá na používanie, transparentná 
a malo by sa v nej zabrániť duplicite; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC, ktoré by sa mali 
začleniť do stratégie EÚ v oblasti 
telematiky; vyzýva na posilnenie 
existujúcich informačných systémov, aby 
bolo možné jasne zmapovať dopyt a 
nedostatok v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob; v 
tejto súvislosti nabáda Komisiu, aby 
využila a uplatňovala digitálne a 
telematické nástroje na celoeurópskej 
úrovni a aby zvážila zmenu nariadenia 
(ES) č. 1234/2008 (nariadenie o zmenách) 
a usmernení o klasifikácii zmien; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 638
Adam Jarubas

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednu inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na podávanie správ a 
oznamovanie harmonizovaných 
informácií o nedostatku liekov a 
zdravotníckeho vybavenia zo strany 
národných agentúr a všetkých 
zainteresovaných strán; takáto platforma 
by mala byť účinná, jednoduchá na 
používanie, transparentná a malo by sa 
v nej zabrániť duplicite; víta skutočnosť, 
že agentúra EMA zaviedla systémy SPOC 
a i-SPOC, ktoré by sa mali začleniť do 
stratégie EÚ v oblasti telematiky; vyzýva 
na posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
dopyt a nedostatok v každom členskom 
štáte, a tak zabrániť vytváraniu 
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nadmerných zásob;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 639
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu 
štandardizovanejších informácií o každom 
prerušení dodávok liekov a 
zdravotníckeho vybavenia od národných 
agentúr a všetkých zainteresovaných strán 
vo veľmi skorom štádiu, aby bolo možné 
predvídať, kedy sa potenciálne narušenie 
zmení na nedostatok so skutočným 
vplyvom na pacientov; víta skutočnosť, že 
agentúra EMA zaviedla systémy SPOC a i-
SPOC; vyzýva na posilnenie existujúcich 
informačných systémov, aby bolo možné 
jasne zmapovať problematické situácie, 
nedostatok a potreby v každom členskom 
štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 640
Ondřej Knotek, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
monitorovaciu platformu na podávanie 
správ a oznamovanie harmonizovaných 
informácií o nedostatku liekov a 
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všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

zdravotníckeho vybavenia zo strany 
národných agentúr a všetkých 
zainteresovaných strán; takáto platforma 
by mala byť účinná, používateľsky 
ústretová a transparentná; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 641
Andreas Glück

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán vrátane 
výrobcov, veľkoobchodníkov a 
lekárnikov; takáto platforma by mala byť 
účinná, jednoduchá na používanie a 
transparentná; víta skutočnosť, že 
agentúra EMA zaviedla systémy SPOC a i-
SPOC; vyzýva na posilnenie existujúcich 
informačných systémov, aby bolo možné 
jasne zmapovať dopyt, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 642
Joanna Kopcińska
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Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov s cieľom zintenzívniť dohľad 
nad trhom a jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabezpečiť dobre navrhnutý dodávateľský 
reťazec medzi výrobcom a 
veľkoobchodníkom a zdravotníckym 
subjektom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 643
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na podávanie správ a 
oznamovanie harmonizovaných 
informácií od národných agentúr, ktoré 
týmto agentúram a zainteresovaným 
stranám umožnia vymieňať si informácie 
o skutočnom alebo očakávanom 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia, ako aj o dostupných zásobách; 
víta skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; ktoré by sa mali 
začleniť do stratégie EÚ v oblasti 
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zabrániť vytváraniu nadmerných zásob; telematiky a mali by byť prepojené 
s národným systémom pre overovanie 
liekov; vyzýva na posilnenie existujúcich 
informačných systémov, aby bolo možné 
jasne zmapovať problematické situácie, 
nedostatok a dostupné zásoby v každom 
členskom štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 644
Bartosz Arłukowicz

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na podávanie správ, 
oznamovanie a výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; 
zdôrazňuje, že táto platforma by mala byť 
účinná, ľahko použiteľná, bezpečná a 
transparentná; víta skutočnosť, že 
agentúra EMA zaviedla systémy SPOC a i-
SPOC; vyzýva na posilnenie existujúcich 
informačných systémov, aby bolo možné 
jasne zmapovať problematické situácie, 
nedostatok a potreby v každom členskom 
štáte, a tak zabrániť vytváraniu 
nadmerných zásob; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zaviedli štandardizovaný 
systém včasného varovania na 
vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, čím 
sa posilní povinnosť farmaceutických 
spoločností okamžite informovať o 
každom prerušení dodávok liekov;

Or. pl



PE652.628v01-00 160/176 AM\1206741SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 645
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
vytvorili systém včasného varovania na 
vnútroštátnej aj európskej úrovni s 
cieľom posilniť oznamovaciu povinnosť 
farmaceutických spoločností, pokiaľ ide 
o akékoľvek prerušenie alebo nedostatok 
dodávok liekov;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
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posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob; 
vyzýva najmä Komisiu, aby zhodnotila 
súčasné projekty na zlepšenie 
informačných systémov (vrátane údajov 
Európskej agentúry pre lieky, údajoch 
o výrobkoch, organizáciách a 
referenčných údajov) a tým zabezpečila 
uprednostňovanie prípadov užívania 
liekov, ktorých nie je dostatok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 647
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na harmonizované podávanie 
správ a oznamovanie, ako aj na výmenu 
informácií o nedostatku liekov a 
zdravotníckeho vybavenia od národných 
agentúr a všetkých zainteresovaných strán; 
poukazuje na to, že takáto platforma by 
mala byť účinná, jednoduchá na 
používanie, transparentná a malo by sa 
v nej zabraňovať duplicite; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posúdenie existujúcich informačných 
systémov a v prípade potreby aj na ich 
posilnenie, aby bolo možné jasne 
zmapovať problematické situácie, 
nedostatok a potreby v každom členskom 
štáte, a tak zabrániť vytváraniu 
nadmerných zásob;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 648
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

18. vyzýva členské štáty, aby vytvorili 
interoperabilné databázy na predvídanie 
nedostatku a na podávanie správ o ňom; 
vyzýva Komisiu, aby spolu s agentúrou 
EMA vytvorila inovatívnu, centralizovanú 
digitálnu platformu na výmenu informácií 
o aktuálnom alebo očakávanom 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie a ďalší rozvoj existujúcich 
informačných systémov, aby bolo možné 
jasne zmapovať problematické situácie, 
nedostatok, dostupné zásoby a potreby v 
každom členskom štáte, a tak zabrániť 
vytváraniu nadmerných zásob;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 649
Marian-Jean Marinescu

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu založenú na existujúcej 
databáze národného systému pre 
overovanie liekov na výmenu informácií o 
dostupných zásobách a nedostatku liekov 
a zdravotníckeho vybavenia od národných 
agentúr a všetkých zainteresovaných strán 
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posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

vrátane výrobcov, veľkoobchodníkov a 
lekárnikov; víta skutočnosť, že agentúra 
EMA zaviedla systémy SPOC a i-SPOC; 
vyzýva na posilnenie existujúcich 
informačných systémov, aby bolo možné 
jasne zmapovať problematické situácie, 
nedostatok a potreby v každom členskom 
štáte, a tak zabrániť vytváraniu 
nadmerných zásob;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 650
Mairead McGuinness

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
prácu spoločnej pracovnej skupiny EMA-
HMA pre dostupnosť liekov a skutočnosť, 
že agentúra EMA zaviedla systémy SPOC 
a i-SPOC; vyzýva na posilnenie 
existujúcich informačných systémov, aby 
bolo možné jasne zmapovať dopyt, 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob a 
predvídať nedostatok skôr, ako nastane;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 651
Miriam Dalli, Sara Cerdas, Nicolás González Casares, Rovana Plumb, Łukasz Kohut, 
Milan Brglez, Biljana Borzan, Petar Vitanov, Christel Schaldemose, Jytte Guteland, 
Demetris Papadakis, Tudor Ciuhodaru, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Mohammed 
Chahim, Javi López, César Luena
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Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; trvá na 
tom, že takáto digitálna platforma je v 
prísnom súlade s najnovšími právnymi 
predpismi o ochrane údajov; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 652
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
dostupných zásobách a nedostatku liekov 
a zdravotníckeho vybavenia od národných 
agentúr a všetkých zainteresovaných strán 
vrátane výrobcov, veľkoobchodníkov a 
lekárnikov; víta skutočnosť, že agentúra 
EMA zaviedla systémy SPOC a i-SPOC; 
vyzýva na posilnenie existujúcich 
informačných systémov, aby bolo možné 
jasne zmapovať problematické situácie, 
nedostatok a potreby v každom členskom 
štáte, a tak zabrániť vytváraniu 
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nadmerných zásob;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 653
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob 
a neopodstatnenému zvýšeniu cien v čase 
krízy;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 654
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán vrátane 
výrobcov, veľkoobchodníkov a 
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systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

lekárnikov; víta skutočnosť, že agentúra 
EMA zaviedla systémy SPOC a i-SPOC; 
vyzýva na posilnenie existujúcich 
informačných systémov, aby bolo možné 
jasne zmapovať problematické situácie, 
nedostatok a potreby v každom členskom 
štáte, a tak zabrániť vytváraniu 
nadmerných zásob;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu pre verejné konzultácie na 
výmenu informácií o nedostatku liekov a 
zdravotníckeho vybavenia od národných 
agentúr a všetkých zainteresovaných strán; 
víta skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob; 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 656
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 



AM\1206741SK.docx 167/176 PE652.628v01-00

SK

inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

inovatívnu, centralizovanú a verejne 
prístupnú digitálnu platformu na výmenu 
informácií o nedostatku liekov a 
zdravotníckeho vybavenia od národných 
agentúr a všetkých zainteresovaných strán; 
víta skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 657
Cindy Franssen

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
dostupných zásobách a nedostatku liekov 
a zdravotníckeho vybavenia od národných 
agentúr a všetkých zainteresovaných strán; 
víta skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 658
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou
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Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
platformu na výmenu informácií o 
nedostatku liekov a zdravotníckeho 
vybavenia od národných agentúr a 
všetkých zainteresovaných strán; víta 
skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
inovatívnu, centralizovanú digitálnu 
monitorovaciu platformu na výmenu 
informácií o nedostatku liekov a 
zdravotníckeho vybavenia od národných 
agentúr a všetkých zainteresovaných strán; 
víta skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na 
posilnenie existujúcich informačných 
systémov, aby bolo možné jasne zmapovať 
problematické situácie, nedostatok a 
potreby v každom členskom štáte, a tak 
zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 659
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. odporúča vypracovať katalóg 
nedostatkových liekov vo všetkých 
členských štátoch, ktorý by agentúre EMA 
umožnil ľahko aktualizovať svoj verejný 
katalóg nedostatkových liekov, ktorý by 
posúdil Výbor pre lieky na humánne 
použitie (CHMP) a/alebo Výbor pre 
hodnotenie farmakovigilančných rizík 
(PRAC);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 660
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva na štrukturálnu spoluprácu 
v oblasti farmaceutickej politiky medzi 
členskými štátmi EÚ, pričom sa 
rešpektujú právomoci medzi 
vnútroštátnou úrovňou a úrovňou EÚ, 
prostredníctvom transparentných a podľa 
možnosti spoločných rokovaní o cenách 
liekov, najmä liekov na ojedinelé 
ochorenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 661
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Komisiu, aby koordinovala 
celoeurópsku reakciu na nedostatok 
liekov s cieľom zabezpečiť rovnocenný a 
udržateľný prístup k liekom; domnieva sa, 
že koordinovaná reakcia EÚ je 
mimoriadne dôležitá na zabránenie 
účinkom presahovania individuálnych a 
nekoordinovaných vnútroštátnych 
opatrení, na riešenie nedostatku liekov a 
na zabezpečenie práva pacientov na 
univerzálny, rovnocenný, cenovo 
dostupný, účinný, bezpečný a včasný 
prístup k základným liekom, ako aj na 
zaručenie udržateľnosti systémov 
verejného zdravotníctva EÚ; zdôrazňuje, 
že tento celoeurópsky prístup sa musí 
zamerať na koordináciu politických 
opatrení členských štátov s cieľom riešiť 
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základné príčiny nedostatku liekov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 662
João Ferreira

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva členské štáty, aby vytvorili 
účinné systémy riadenia na zlepšenie 
spolupráce medzi všetkými subjektmi 
dodávateľského reťazca a vnútroštátnymi 
orgánmi s cieľom zvýšiť efektívnosť a 
účinnosť spoločných postupov 
oznamovania a hodnotenia; vyzýva 
členské štáty a Európsku agentúru pre 
lieky (EMA), aby ďalej zintenzívnili svoju 
spoluprácu pri zlepšovaní postupov 
oznamovania, monitorovania a podávania 
správ týkajúcich sa nedostatku liekov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 663
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Komisiu, aby spustila 
multilaterálnu konzultačnú platformu s 
cieľom identifikovať základné príčiny 
vrátane okrem iného problémov v 
dodávateľskom reťazci, ktoré zvyšujú 
riziko nedostatku liekov; domnieva sa, že 
takáto platforma by mala zahŕňať všetky 
zainteresované strany vrátane pacientov, 
zdravotníckych pracovníkov a iných 
príslušných organizácií občianskej 
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spoločnosti a mala by sa zamerať najmä 
na podrobné posúdenie skúseností 
pacientov a vplyvu nedostatku na ich 
zdravie, liečbu a starostlivosť v celej EÚ a 
v súvislosti s celou škálou ochorení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 664
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prostredníctvom nového programu 
EU4Health zaručili, že všetkým pacientom 
v celej Únii bude k dispozícii rovnaký 
prístup k liečbe, najmä v prípade vážnych 
chorôb, a že cena liečby nebude zohrávať 
úlohu v prístupe ku kvalitnej 
starostlivosti; naliehavo vyzýva členské 
štáty, aby preukázali solidaritu zlepšením 
prístupu k cezhraničnej liečbe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 665
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Komisiu, aby spolu s 
agentúrou EMA vytvorila komplexnú a 
ľahko používateľnú databázu 
informujúcu o očakávanom alebo 
súčasnom nedostatku liekov a aby bola 
táto databáza dostupná pre orgány 
zdravotnej starostlivosti na všetkých 
úrovniach spolu s príslušnými 
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informáciami o existujúcich 
alternatívach; zdôrazňuje potrebu 
zabezpečiť transparentnosť, pokiaľ ide o 
príčiny nedostatku liekov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 666
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby nanovo vyvážili zásoby na základe 
potrieb pacientov a nemocníc namiesto 
vytvárania zásob; konštatuje, že na 
zabezpečenie spravodlivého prideľovania 
na európskej úrovni je potrebné mať 
spravodlivú distribúciu liekov na základe 
spoločných protokolov o používaní liekov, 
aby sa uprednostnili tí, ktorí ich naliehavo 
potrebujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 667
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali spoločné stanovisko vzhľadom 
na možný pozitívny účinok spoločnej 
politiky v oblasti činností týkajúcich sa 
nedostatku liekov a podpory politiky 
náhrady generickými liekmi v kombinácii 
s príslušnými obmedzeniami v prípadoch, 
keď náhrada nie je uskutočniteľná;
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Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva ECDC, aby uvoľnilo 
modelové údaje o pravdepodobnom vývoji 
pandémie COVID-19 v každom členskom 
štáte, ako aj údaje o potrebách pacienta a 
údaje o kapacite nemocníc v členských 
štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 669
Clare Daly, Mick Wallace

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. považuje za nevyhnutné upustiť od 
modelu verejno-súkromného partnerstva 
pre vývoj liekov a dostatočne financovať 
verejný výskum v oblasti liekov pre 
verejný prospech;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 670
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Komisiu, aby pre všetkých 
držiteľov povolení na uvedenie na trh 
stanovila povinnosť podávať formálne 
oznámenie o očakávanom a potenciálnom 
nedostatku, ktorá by mala byť zakotvená v 
právnych predpisoch EÚ, ako aj 
povinnosť udržiavať nadbytok 
bezpečnostných zásob na 2 až 3 mesiace v 
prípade liekov, ktoré majú veľký 
terapeutický záujem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 671
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Komisiu a Radu, aby 
spoločne s členskými štátmi, agentúrou 
EMA a príslušnými zainteresovanými 
stranami vypracovali a aktualizovali 
vyvíjajúci sa zoznam základných liekov, 
ktoré nie sú k dispozícii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 672
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. zdôrazňuje potrebu vypracovať 
primerané plány pripravenosti na 
pandémiu pod lekárskym dohľadom pre 
kritické lieky na úrovni EÚ na základe 
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solidarity medzi členskými štátmi a 
zabezpečiť, aby lieky, ktoré nesúvisia s 
pandémiou, naďalej dostávali pacienti, 
ktorí ich potrebujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 673
Clare Daly, Mick Wallace

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. vyzýva na upustenie od Paktu 
stability a rastu, ktorý bráni členským 
štátom riadne financovať svoje služby 
zdravotnej starostlivosti, ktorý viedol 
k programu privatizácie a prispel ku 
katastrofálnej reakcii EÚ na pandémiu 
COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 674
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 18 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. domnieva sa, že Európske centrum 
pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) 
by malo zverejniť modelové údaje o 
pravdepodobnom vývoji pandémie v 
jednotlivých členských štátoch, aby bolo 
možné predvídať dopyt a podľa toho 
upraviť výrobné kapacity a distribučné 
kanály s cieľom zabezpečiť dodávky 
liekov potrebných pre príslušné regióny v 
správnom čase;

Or. en
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