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Poprawka 675
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że konieczna jest poprawa 
komunikacji zarówno z pracownikami 
medycznymi, jak i z pacjentami w zakresie 
dostępności leków dzięki innowacyjnym 
narzędziom cyfrowym, które umożliwią 
poznanie w czasie rzeczywistym 
lokalizacji, ilości i ceny danego leku, z 
zachowaniem zgodności z przepisami o 
ochronie danych;

19. uważa, że konieczna jest poprawa 
danych w zakresie dostępności leków 
dzięki innowacyjnym narzędziom 
cyfrowym, które umożliwią poznanie w 
możliwie najbardziej realnym czasie 
rzeczywistym lokalizacji, ilości i ceny 
danego leku, z zachowaniem zgodności z 
przepisami o ochronie danych; zauważa 
korzyści, jakie przyniosłoby to nie tylko 
pracownikom medycznym i pacjentom, ale 
także organom państw członkowskich i 
EMA, monitorującym popyt, dostępność i 
niedobory;

Or. en

Poprawka 676
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że konieczna jest poprawa 
komunikacji zarówno z pracownikami 
medycznymi, jak i z pacjentami w zakresie 
dostępności leków dzięki innowacyjnym 
narzędziom cyfrowym, które umożliwią 
poznanie w czasie rzeczywistym 
lokalizacji, ilości i ceny danego leku, z 
zachowaniem zgodności z przepisami o 
ochronie danych;

19. uważa, że konieczna jest poprawa 
wczesnej komunikacji z odnośnymi 
podmiotami, tj. z pracownikami 
medycznymi, organizacjami 
konsumentów, farmaceutami, szpitalami i 
pacjentami w zakresie dostępności leków 
dzięki innowacyjnym narzędziom 
cyfrowym, które umożliwią poznanie w 
czasie rzeczywistym lokalizacji, ilości i 
ceny danego leku, z zachowaniem 
zgodności z przepisami o ochronie danych; 
podkreśla, że narzędzia cyfrowe muszą 
być wolne od barier i dostępne we 
wszystkich językach urzędowych Unii, aby 
były lepiej przyjęte i bardziej 
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wykorzystywane;

Or. en

Poprawka 677
Bartosz Arłukowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że konieczna jest poprawa 
komunikacji zarówno z pracownikami 
medycznymi, jak i z pacjentami w zakresie 
dostępności leków dzięki innowacyjnym 
narzędziom cyfrowym, które umożliwią 
poznanie w czasie rzeczywistym 
lokalizacji, ilości i ceny danego leku, z 
zachowaniem zgodności z przepisami o 
ochronie danych;

19. zauważa, że lekarze muszą mieć 
dostęp do aktualnych informacji w 
zakresie dostępności leków, aby móc 
odpowiednio reagować na pojawiające się 
i istniejące braki. Wczesna świadomość 
problemu z zaopatrzeniem i wczesna 
identyfikacja potencjalnych alternatyw 
terapeutycznych mogą złagodzić 
możliwość wystąpienia działań 
niepożądanych zagrażających 
bezpieczeństwu pacjenta; uważa, że 
konieczna jest poprawa komunikacji 
zarówno z pracownikami medycznymi, jak 
i z pacjentami w zakresie dostępności 
leków dzięki innowacyjnym narzędziom 
cyfrowym, które umożliwią poznanie w 
czasie rzeczywistym lokalizacji, ilości i 
ceny danego leku, z zachowaniem 
zgodności z przepisami o ochronie danych;

Or. pl

Poprawka 678
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że konieczna jest poprawa 
komunikacji zarówno z pracownikami 
medycznymi, jak i z pacjentami w zakresie 

19. uważa, że konieczna jest poprawa 
komunikacji zarówno z pracownikami 
medycznymi, jak i z pacjentami w zakresie 
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dostępności leków dzięki innowacyjnym 
narzędziom cyfrowym, które umożliwią 
poznanie w czasie rzeczywistym 
lokalizacji, ilości i ceny danego leku, z 
zachowaniem zgodności z przepisami o 
ochronie danych;

dostępności leków dzięki innowacyjnym 
narzędziom cyfrowym, które umożliwią 
poznanie w czasie rzeczywistym 
lokalizacji, ilości i ceny danego leku, z 
zachowaniem zgodności z przepisami o 
ochronie danych; przypomina, że 
pracownicy medyczni muszą mieć dostęp 
do aktualnych informacji, aby móc 
odpowiednio reagować na pojawiające się 
i istniejące niedobory, ponieważ wczesna 
świadomość problemu z zaopatrzeniem 
oraz wczesna identyfikacja ewentualnych 
alternatyw terapeutycznych mogą 
złagodzić możliwe szkodliwe skutki, które 
zagrażają bezpieczeństwu pacjenta;

Or. en

Poprawka 679
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że konieczna jest poprawa 
komunikacji zarówno z pracownikami 
medycznymi, jak i z pacjentami w zakresie 
dostępności leków dzięki innowacyjnym 
narzędziom cyfrowym, które umożliwią 
poznanie w czasie rzeczywistym 
lokalizacji, ilości i ceny danego leku, z 
zachowaniem zgodności z przepisami o 
ochronie danych;

19. zauważa, że lekarze muszą mieć 
dostęp do aktualnych informacji, aby móc 
odpowiednio reagować na pojawiające się 
i istniejące niedobory; wczesna 
świadomość problemu z zaopatrzeniem i 
wczesna identyfikacja potencjalnych 
alternatyw terapeutycznych mogą 
złagodzić możliwe szkodliwe skutki 
zagrażające bezpieczeństwu pacjenta; 
uważa, że konieczna jest poprawa 
komunikacji zarówno z pracownikami 
medycznymi, jak i z pacjentami w zakresie 
dostępności leków dzięki innowacyjnym 
narzędziom cyfrowym, które umożliwią 
poznanie w czasie rzeczywistym 
lokalizacji, ilości i ceny danego leku, z 
zachowaniem zgodności z przepisami o 
ochronie danych;
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Or. en

Poprawka 680
Sara Cerdas

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że konieczna jest poprawa 
komunikacji zarówno z pracownikami 
medycznymi, jak i z pacjentami w zakresie 
dostępności leków dzięki innowacyjnym 
narzędziom cyfrowym, które umożliwią 
poznanie w czasie rzeczywistym 
lokalizacji, ilości i ceny danego leku, z 
zachowaniem zgodności z przepisami o 
ochronie danych;

19. uważa, że konieczna jest poprawa 
wczesnej komunikacji zarówno z 
pracownikami medycznymi, jak i z 
pacjentami w zakresie dostępności leków 
dzięki innowacyjnym narzędziom 
cyfrowym, które umożliwią poznanie w 
czasie rzeczywistym lokalizacji, ilości i 
ceny danego leku, z zachowaniem 
zgodności z przepisami o ochronie danych; 
zaleca dołączenie informacji dla 
pracowników medycznych na temat 
dostępnych alternatyw.

Or. en

Poprawka 681
Andreas Glück

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że konieczna jest poprawa 
komunikacji zarówno z pracownikami 
medycznymi, jak i z pacjentami w zakresie 
dostępności leków dzięki innowacyjnym 
narzędziom cyfrowym, które umożliwią 
poznanie w czasie rzeczywistym 
lokalizacji, ilości i ceny danego leku, z 
zachowaniem zgodności z przepisami o 
ochronie danych;

19. uważa, że konieczna jest poprawa 
wczesnej komunikacji zarówno z 
pracownikami medycznymi, jak i z 
pacjentami w zakresie dostępności leków 
dzięki innowacyjnym narzędziom 
cyfrowym, które umożliwią poznanie w 
czasie rzeczywistym lokalizacji, ilości i 
ceny danego leku, z zachowaniem 
zgodności z przepisami o ochronie danych; 
zaleca dołączenie informacji dla 
pracowników medycznych na temat 
dostępnych alternatyw;
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Or. en

Poprawka 682
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że konieczna jest poprawa 
komunikacji zarówno z pracownikami 
medycznymi, jak i z pacjentami w zakresie 
dostępności leków dzięki innowacyjnym 
narzędziom cyfrowym, które umożliwią 
poznanie w czasie rzeczywistym 
lokalizacji, ilości i ceny danego leku, z 
zachowaniem zgodności z przepisami o 
ochronie danych;

19. uważa, że konieczna jest poprawa 
wczesnej komunikacji zarówno z 
pracownikami medycznymi, jak i z 
pacjentami w zakresie dostępności leków 
dzięki innowacyjnym narzędziom 
cyfrowym, które umożliwią poznanie w 
czasie rzeczywistym lokalizacji, ilości i 
ceny danego leku, z zachowaniem 
zgodności z przepisami o ochronie danych; 
zaleca dołączenie informacji dla 
pracowników medycznych na temat 
dostępnych alternatyw;

Or. en

Poprawka 683
Ondřej Knotek, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że konieczna jest poprawa 
komunikacji zarówno z pracownikami 
medycznymi, jak i z pacjentami w zakresie 
dostępności leków dzięki innowacyjnym 
narzędziom cyfrowym, które umożliwią 
poznanie w czasie rzeczywistym 
lokalizacji, ilości i ceny danego leku, z 
zachowaniem zgodności z przepisami o 
ochronie danych;

19. uważa, że konieczna jest poprawa 
wczesnej komunikacji zarówno z 
pracownikami medycznymi, jak i z 
pacjentami w zakresie dostępności leków 
dzięki innowacyjnym narzędziom 
cyfrowym, które umożliwią poznanie w 
czasie rzeczywistym lokalizacji, ilości i 
ceny danego leku, z zachowaniem 
zgodności z przepisami o ochronie danych; 
zaleca dołączenie informacji dla 
pracowników medycznych na temat 
dostępnej alternatywy;
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Or. en

Poprawka 684
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że konieczna jest poprawa 
komunikacji zarówno z pracownikami 
medycznymi, jak i z pacjentami w zakresie 
dostępności leków dzięki innowacyjnym 
narzędziom cyfrowym, które umożliwią 
poznanie w czasie rzeczywistym 
lokalizacji, ilości i ceny danego leku, z 
zachowaniem zgodności z przepisami o 
ochronie danych;

19. uważa, że konieczna jest poprawa 
komunikacji zarówno z pracownikami 
medycznymi, jak i z pacjentami w zakresie 
dostępności leków dzięki innowacyjnym 
narzędziom cyfrowym, które umożliwią 
poznanie w czasie rzeczywistym 
lokalizacji, ilości i ceny danego leku, z 
zachowaniem zgodności z przepisami o 
ochronie danych; zaleca dołączenie 
informacji dla pracowników medycznych 
na temat dostępnych alternatyw;

Or. en

Poprawka 685
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. zauważa, że lekarze muszą mieć 
dostęp do aktualnych informacji, aby móc 
odpowiednio reagować na pojawiające się 
i istniejące braki; wczesna świadomość 
problemu z zaopatrzeniem i wczesna 
identyfikacja potencjalnych alternatyw 
terapeutycznych mogą złagodzić możliwe 
szkodliwe skutki zagrażające 
bezpieczeństwu pacjenta;

Or. en
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Poprawka 686
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zapewniły rzeczywiste 
stosowanie umowy dotyczącej wspólnego 
udzielania zamówień na medyczne środki 
zapobiegawcze; wzywa do rozszerzenia 
zakresu umowy dotyczącej wspólnego 
udzielania zamówień, aby można ją było 
stosować poza sytuacjami 
transgranicznego zagrożenia zdrowia;

Or. en

Poprawka 687
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. uważa, że kluczowe jest 
przeanalizowanie pojawienia się 
niedoboru leków i przedstawienie zaleceń 
w sprawie alternatywnych rozwiązań 
terapeutycznych dla pacjentów i 
pracowników służby zdrowia;

Or. ro

Poprawka 688
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, Jan Huitema

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

19a. przypomina, że informacje 
wprowadzające w błąd mogą prowadzić do 
niewłaściwego stosowania leków i 
zbędnego ich gromadzenia;

Or. en

Poprawka 689
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Ondřej Knotek

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. apeluje o zgodność z europejskimi 
przepisami dotyczącymi etykietowania, 
składu i dawkowania leków, zwłaszcza 
tych, które są narażone na napięcia w 
zaopatrzeniu;

Or. en

Poprawka 690
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. podkreśla, jak ważne jest 
upodmiotowienie pacjentów i stosowanie 
podejścia ukierunkowanego na 
pacjentów; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do poprawy reprezentacji 
pacjentów w procesie decyzyjnym 
dotyczącym ewentualnych problemów z 
zaopatrzeniem w potrzebne im leki, a 
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także wkładu pacjentów w ten proces;

Or. en

Poprawka 691
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do wprowadzenia 
elektronicznej ulotki, dostępnej we 
wszystkich językach Unii, dla leków 
sprzedawanych na terytorium europejskim 
w celu ułatwienia sprzedaży leków między 
państwami członkowskimi; proponuje 
usprawnić informowanie na temat 
miejsca produkcji leków;

20. wzywa do zastąpienia papierowej 
ulotki elektroniczną ulotką informującą o 
produkcie we wszystkich językach dla 
wszystkich krajów, w których lek jest 
wprowadzony na rynek, aby ułatwić 
przerzucanie leków w ramach jednolitego 
rynku i zapobiegać niedoborom, a także je 
łagodzić;

Or. en

Poprawka 692
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do wprowadzenia 
elektronicznej ulotki, dostępnej we 
wszystkich językach Unii, dla leków 
sprzedawanych na terytorium europejskim 
w celu ułatwienia sprzedaży leków między 
państwami członkowskimi; proponuje 
usprawnić informowanie na temat 
miejsca produkcji leków;

20. wzywa do dołączenia do 
papierowej ulotki równoległej 
elektronicznej ulotki informującej o 
produkcie we wszystkich językach UE, 
aby ułatwić przerzucanie leków w ramach 
jednolitego rynku i zapobiegać 
niedoborom, a także je łagodzić;

Or. en
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Poprawka 693
Andreas Glück

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do wprowadzenia 
elektronicznej ulotki, dostępnej we 
wszystkich językach Unii, dla leków 
sprzedawanych na terytorium europejskim 
w celu ułatwienia sprzedaży leków między 
państwami członkowskimi; proponuje 
usprawnić informowanie na temat 
miejsca produkcji leków;

20. wzywa do zastąpienia papierowej 
ulotki elektroniczną ulotką informującą o 
produkcie we wszystkich językach dla 
wszystkich krajów, w których lek jest 
wprowadzony na rynek, aby ułatwić 
przerzucanie leków w ramach jednolitego 
rynku i zapobiegać niedoborom, a także je 
łagodzić;

Or. en

Poprawka 694
Edina Tóth

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do wprowadzenia 
elektronicznej ulotki, dostępnej we 
wszystkich językach Unii, dla leków 
sprzedawanych na terytorium europejskim 
w celu ułatwienia sprzedaży leków między 
państwami członkowskimi; proponuje 
usprawnić informowanie na temat 
miejsca produkcji leków;

20. wzywa do wprowadzenia 
elektronicznej ulotki informującej o 
produkcie w językach krajów, w których 
lek jest wprowadzony do obrotu, jako 
dokumentu pomocniczego w celu 
ułatwienia sprzedaży leków między 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 695
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do wprowadzenia 
elektronicznej ulotki, dostępnej we 
wszystkich językach Unii, dla leków 
sprzedawanych na terytorium europejskim 
w celu ułatwienia sprzedaży leków między 
państwami członkowskimi; proponuje 
usprawnić informowanie na temat 
miejsca produkcji leków;

20. wzywa do zastąpienia papierowej 
ulotki elektroniczną ulotką informującą o 
produkcie we wszystkich językach, aby 
ułatwić przerzucanie leków w ramach 
jednolitego rynku i zapobiegać 
niedoborom;

Or. en

Poprawka 696
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Joëlle Mélin, 
Annika Bruna, Catherine Griset

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do wprowadzenia 
elektronicznej ulotki, dostępnej we 
wszystkich językach Unii, dla leków 
sprzedawanych na terytorium europejskim 
w celu ułatwienia sprzedaży leków między 
państwami członkowskimi; proponuje 
usprawnić informowanie na temat miejsca 
produkcji leków;

20. wzywa do tego, aby ulotce 
papierowej towarzyszyła ulotka 
elektroniczna, dostępna we wszystkich 
oficjalnych językach Unii, dla leków 
sprzedawanych na terytorium samej Unii 
w celu ułatwienia sprzedaży leków między 
państwami członkowskimi; proponuje 
usprawnić informowanie na temat miejsca 
produkcji leków; 

Or. it

Poprawka 697
Ondřej Knotek, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do wprowadzenia 
elektronicznej ulotki, dostępnej we 

20. wzywa do opracowania 
elektronicznej ulotki informującej o 
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wszystkich językach Unii, dla leków 
sprzedawanych na terytorium europejskim 
w celu ułatwienia sprzedaży leków między 
państwami członkowskimi; proponuje 
usprawnić informowanie na temat miejsca 
produkcji leków;

produkcie we wszystkich językach Unii 
dla wszystkich państw członkowskich, w 
których lek jest wprowadzony na rynek, 
aby ułatwić przerzucanie leków w ramach 
jednolitego rynku i zapobiegać 
niedoborom, a także je łagodzić; 
proponuje usprawnić informowanie na 
temat miejsca produkcji leków;

Or. en

Poprawka 698
Nathalie Colin-Oesterlé

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do wprowadzenia 
elektronicznej ulotki, dostępnej we 
wszystkich językach Unii, dla leków 
sprzedawanych na terytorium europejskim 
w celu ułatwienia sprzedaży leków między 
państwami członkowskimi; proponuje 
usprawnić informowanie na temat miejsca 
produkcji leków;

20. wzywa do wprowadzenia 
elektronicznej ulotki, dostępnej we 
wszystkich językach Unii, dla leków 
sprzedawanych na terytorium europejskim 
w celu ułatwienia sprzedaży leków między 
państwami członkowskimi; wzywa Komisję 
do dokonania przeglądu przepisów w celu 
uzyskiwania dokładniejszych informacji 
na temat miejsca produkcji leków;

Or. fr

Poprawka 699
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do wprowadzenia 
elektronicznej ulotki, dostępnej we 
wszystkich językach Unii, dla leków 
sprzedawanych na terytorium europejskim 
w celu ułatwienia sprzedaży leków między 
państwami członkowskimi; proponuje 

20. wzywa do wprowadzenia 
elektronicznej ulotki, dostępnej we 
wszystkich językach Unii, dla leków 
sprzedawanych na terytorium europejskim 
w celu ułatwienia sprzedaży leków między 
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usprawnić informowanie na temat 
miejsca produkcji leków;

państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 700
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do wprowadzenia 
elektronicznej ulotki, dostępnej we 
wszystkich językach Unii, dla leków 
sprzedawanych na terytorium europejskim 
w celu ułatwienia sprzedaży leków między 
państwami członkowskimi; proponuje 
usprawnić informowanie na temat miejsca 
produkcji leków;

20. wzywa do wprowadzenia 
elektronicznej ulotki, dostępnej we 
wszystkich językach Unii i bez barier, dla 
leków sprzedawanych na terytorium 
europejskim w celu ułatwienia i szybkiego 
badania sprzedaży leków między 
państwami członkowskimi, aby zapewnić 
szybszy dostęp pacjentów do wysokiej 
jakości bezpiecznych leków; proponuje 
usprawnić informowanie na temat miejsca 
produkcji leków;

Or. en

Poprawka 701
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do wprowadzenia 
elektronicznej ulotki, dostępnej we 
wszystkich językach Unii, dla leków 
sprzedawanych na terytorium europejskim 
w celu ułatwienia sprzedaży leków między 
państwami członkowskimi; proponuje 
usprawnić informowanie na temat miejsca 

20. wzywa do wprowadzenia 
elektronicznej ulotki, dostępnej we 
wszystkich językach Unii za 
pośrednictwem kodów kreskowych lub 
matrycowych, dla leków sprzedawanych na 
terytorium europejskim w celu ułatwienia 
sprzedaży leków między państwami 
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produkcji leków; członkowskimi oraz zwalczania handlu 
równoległego; proponuje usprawnić 
informowanie na temat miejsca produkcji 
leków;

Or. en

Poprawka 702
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do wprowadzenia 
elektronicznej ulotki, dostępnej we 
wszystkich językach Unii, dla leków 
sprzedawanych na terytorium europejskim 
w celu ułatwienia sprzedaży leków między 
państwami członkowskimi; proponuje 
usprawnić informowanie na temat miejsca 
produkcji leków;

20. wzywa do wprowadzenia 
elektronicznej ulotki, dostępnej we 
wszystkich językach Unii, dla leków 
sprzedawanych na terytorium europejskim 
w celu ułatwienia sprzedaży leków między 
państwami członkowskimi, bez 
zastępowania papierowej ulotki 
informacyjnej dla pacjenta; proponuje 
usprawnić informowanie na temat miejsca 
produkcji leków;

Or. en

Poprawka 703
Romana Jerković

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do wprowadzenia 
elektronicznej ulotki, dostępnej we 
wszystkich językach Unii, dla leków 
sprzedawanych na terytorium europejskim 
w celu ułatwienia sprzedaży leków między 
państwami członkowskimi; proponuje 
usprawnić informowanie na temat miejsca 
produkcji leków;

20. wzywa do wprowadzenia 
elektronicznej ulotki, dostępnej we 
wszystkich językach Unii, dla leków 
sprzedawanych na jednolitym rynku UE w 
celu ułatwienia sprzedaży leków między 
państwami członkowskimi; proponuje 
usprawnić informowanie na temat miejsca 
produkcji leków;
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Or. en

Poprawka 704
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do wprowadzenia 
elektronicznej ulotki, dostępnej we 
wszystkich językach Unii, dla leków 
sprzedawanych na terytorium europejskim 
w celu ułatwienia sprzedaży leków między 
państwami członkowskimi; proponuje 
usprawnić informowanie na temat miejsca 
produkcji leków;

20. wzywa do wprowadzenia 
elektronicznej ulotki w dostępny sposób 
dla leków sprzedawanych na terytorium 
europejskim w celu ułatwienia sprzedaży 
leków między państwami członkowskimi; 
proponuje usprawnić informowanie na 
temat miejsca produkcji leków;

Or. en

Poprawka 705
Romana Jerković

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla znaczenie zapewnienia 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w celu wyeliminowania 
barier w dostępie do leków, wyrobów 
medycznych i środków ochrony dla 
wszystkich obywateli, zwłaszcza tych 
żyjących w państwach członkowskich, 
które ze względu na niewielkie rozmiary 
lub odległe położenie są w dużym stopniu 
uzależnione od przywozu i nie mają 
łatwego dostępu do łańcucha dostaw;

Or. en
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Poprawka 706
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do poprawy kanałów 
zgłaszania i komunikacji między 
wszystkimi odnośnymi podmiotami 
łańcucha dostaw a właściwymi organami 
krajowymi oraz opracowania polityki i 
strategii zgłaszania niedoborów leków 
zgodnie z następującymi zasadami: a) 
zapewnienie większej przejrzystości i 
dostępności danych dotyczących 
niedoborów leków; b) zachęcanie do 
wczesnego wykrywania i centralnej oceny 
ewentualnych niedoborów za pomocą 
wiarygodnych systemów powiadamiania 
wiążących wszystkie podmioty łańcucha 
dostaw produktów leczniczych i organy 
krajowe; c) zwiększenie dostępu do 
informacji dostępnych w całym łańcuchu 
dostaw.

Or. pt

Poprawka 707
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. uważa, że przedsiębiorstwom 
handlu równoległego powinno się dać 
elastyczność regulacyjną, zwłaszcza w 
odniesieniu do wymogów językowych; w 
związku z tym zaleca, aby opakowania 
leków zharmonizować na szczeblu UE; 
wzywa Komisję i organy regulacyjne, aby 
umożliwiły i promowały stosowanie 
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elektronicznych ulotek informacyjnych na 
opakowaniach; podkreśla konieczność 
zagwarantowania, że elektroniczne ulotki 
informacyjne nie zastąpią ulotek 
papierowych;

Or. en

Poprawka 708
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. potępia wykorzystywanie 
niedoborów do celów przestępczych; 
przypomina, że podrabianie lub 
fałszowanie leków i wyrobów medycznych 
pogarsza napięcia w zaopatrzeniu; wzywa 
do zaostrzenia środków zwalczania tych 
praktyk: kontroli platform internetowych 
oferujących leki, zacieśnienia współpracy 
między odnośnymi agencjami unijnymi i 
krajowymi oraz poszanowania praw ofiar;

Or. en

Poprawka 709
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Danilo Oscar 
Lancini, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla, że należy stosować 
nowoczesne systemy i technologie w 
zakresie śledzenia produktów leczniczych, 
począwszy od produkcji składników 
aktywnych, w celu poprawy wiarygodności 
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całego łańcucha produkcji, pakowania i 
dystrybucji oraz zapewnienia wysokiej 
jakości leków; 

Or. it

Poprawka 710
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Fredrick Federley, Ondřej Knotek

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Zapobieganie niedoborom i reagowanie 
na nie w przypadku kryzysów zdrowotnych

Or. en

Poprawka 711
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Ondřej Knotek

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. uważa, że państwa członkowskie 
powinny udostępniać wszystkim 
zaangażowanym podmiotom informacje, 
takie jak prognozy epidemiologiczne, aby 
pomóc im w lepszym planowaniu prac w 
obliczu rosnącego popytu oraz lepszym 
reagowaniu na potrzeby w przypadku 
niedoborów;

Or. en
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Poprawka 712Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence 
Farreng, Sylvie Brunet, Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, 
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje, w 
kontekście kryzysu związanego z COVID-
19, wprowadzenie większej elastyczności 
regulacyjnej w celu złagodzenia 
niedoborów leków i ułatwienia obrotu 
lekami między państwami członkowskimi: 
przyjmowanie różnych form opakowań, 
procedura ponownego wykorzystania 
umożliwiająca posiadaczom pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu uzyskanie 
zezwolenia w innym państwie 
członkowskim, przedłużone terminy 
ważności, stosowanie weterynaryjnych 
produktów leczniczych itp.; wzywa 
Komisję do ścisłego uregulowania 
stosowania tych rozwiązań przy 
jednoczesnym zapewnieniu ich trwałości 
w przypadku warunków skrajnych lub 
niedoborów;

skreśla się

Or. en

Poprawka 713
César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje, w 
kontekście kryzysu związanego z COVID-
19, wprowadzenie większej elastyczności 
regulacyjnej w celu złagodzenia 
niedoborów leków i ułatwienia obrotu 
lekami między państwami członkowskimi: 
przyjmowanie różnych form opakowań, 

21. w kontekście kryzysu związanego z 
COVID-19 zwraca uwagę na 
wprowadzenie większej elastyczności 
regulacyjnej w celu złagodzenia 
niedoborów leków i ułatwienia obrotu 
lekami między państwami członkowskimi: 
przyjmowanie różnych form opakowań, 
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procedura ponownego wykorzystania 
umożliwiająca posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu uzyskanie 
zezwolenia w innym państwie 
członkowskim, przedłużone terminy 
ważności, stosowanie weterynaryjnych 
produktów leczniczych itp.; wzywa 
Komisję do ścisłego uregulowania 
stosowania tych rozwiązań przy 
jednoczesnym zapewnieniu ich trwałości 
w przypadku warunków skrajnych lub 
niedoborów;

procedura ponownego wykorzystania 
umożliwiająca posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu uzyskanie 
zezwolenia w innym państwie 
członkowskim, przedłużone terminy 
ważności, stosowanie weterynaryjnych 
produktów leczniczych itp.; zwraca się do 
Komisji by dopilnowała, aby rozwiązania 
te nie stały się normą, by były 
wykorzystywane wyłącznie w związku ze 
stanem zagrożenia zdrowia publicznego i 
nie były motywowane względami 
handlowymi;

Or. es

Poprawka 714
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje, w 
kontekście kryzysu związanego z COVID-
19, wprowadzenie większej elastyczności 
regulacyjnej w celu złagodzenia 
niedoborów leków i ułatwienia obrotu 
lekami między państwami członkowskimi: 
przyjmowanie różnych form opakowań, 
procedura ponownego wykorzystania 
umożliwiająca posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu uzyskanie 
zezwolenia w innym państwie 
członkowskim, przedłużone terminy 
ważności, stosowanie weterynaryjnych 
produktów leczniczych itp.; wzywa 
Komisję do ścisłego uregulowania 
stosowania tych rozwiązań przy 
jednoczesnym zapewnieniu ich trwałości w 
przypadku warunków skrajnych lub 
niedoborów;

21. z zadowoleniem przyjmuje, w 
kontekście kryzysu związanego z COVID-
19, wprowadzenie większej elastyczności 
regulacyjnej w celu złagodzenia 
niedoborów leków i ułatwienia obrotu 
lekami między państwami członkowskimi: 
przyjmowanie różnych form opakowań, 
procedura ponownego wykorzystania 
umożliwiająca posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu uzyskanie 
zezwolenia w innym państwie 
członkowskim, przedłużone terminy 
ważności itp.; wzywa Komisję do ścisłego 
uregulowania stosowania tych rozwiązań 
oraz związanych z nimi wymogów przy 
jednoczesnym zapewnieniu ich trwałości w 
przypadku problemów lub niedoborów, 
również niezwiązanych z COVID-19;

Or. en
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Poprawka 715
Joanna Kopcińska

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje, w 
kontekście kryzysu związanego z COVID-
19, wprowadzenie większej elastyczności 
regulacyjnej w celu złagodzenia 
niedoborów leków i ułatwienia obrotu 
lekami między państwami członkowskimi: 
przyjmowanie różnych form opakowań, 
procedura ponownego wykorzystania 
umożliwiająca posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu uzyskanie 
zezwolenia w innym państwie 
członkowskim, przedłużone terminy 
ważności, stosowanie weterynaryjnych 
produktów leczniczych itp.; wzywa 
Komisję do ścisłego uregulowania 
stosowania tych rozwiązań przy 
jednoczesnym zapewnieniu ich trwałości w 
przypadku warunków skrajnych lub 
niedoborów;

21. z zadowoleniem przyjmuje, w 
kontekście kryzysu związanego z COVID-
19, wprowadzenie większej elastyczności 
regulacyjnej w celu złagodzenia 
niedoborów leków i ułatwienia obrotu 
lekami między państwami członkowskimi: 
przyjmowanie różnych form opakowań, 
procedura ponownego wykorzystania 
umożliwiająca posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu uzyskanie 
zezwolenia w innym państwie 
członkowskim, wydłużenie terminu 
ważności certyfikatów dobrej praktyki 
wytwarzania, przedłużone terminy 
ważności, stosowanie weterynaryjnych 
produktów leczniczych itp.; wzywa 
Komisję, EMA i krajowe organy 
regulacyjne do ścisłego uregulowania 
stosowania tych rozwiązań, 
zagwarantowania, że nie zostanie 
zagrożone bezpieczeństwo pacjentów, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ich trwałości w 
przypadku problemów lub niedoborów; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
również przedłużenie terminu stosowania 
rozporządzenia w sprawie wyrobów 
medycznych.

Or. en

Poprawka 716
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje, w 21. z zadowoleniem przyjmuje, w 
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kontekście kryzysu związanego z COVID-
19, wprowadzenie większej elastyczności 
regulacyjnej w celu złagodzenia 
niedoborów leków i ułatwienia obrotu 
lekami między państwami członkowskimi: 
przyjmowanie różnych form opakowań, 
procedura ponownego wykorzystania 
umożliwiająca posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu uzyskanie 
zezwolenia w innym państwie 
członkowskim, przedłużone terminy 
ważności, stosowanie weterynaryjnych 
produktów leczniczych itp.; wzywa 
Komisję do ścisłego uregulowania 
stosowania tych rozwiązań przy 
jednoczesnym zapewnieniu ich trwałości w 
przypadku warunków skrajnych lub 
niedoborów;

kontekście kryzysu związanego z COVID-
19, wprowadzenie większej elastyczności 
regulacyjnej w celu złagodzenia 
niedoborów leków i ułatwienia obrotu 
lekami między państwami członkowskimi: 
przyjmowanie różnych form opakowań, 
procedura ponownego wykorzystania 
umożliwiająca posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu uzyskanie 
zezwolenia w innym państwie 
członkowskim, przedłużone terminy 
ważności, stosowanie weterynaryjnych 
produktów leczniczych itp.; wzywa 
Komisję do ścisłego uregulowania 
stosowania tych rozwiązań przy 
jednoczesnym zapewnieniu ich trwałości w 
przypadku problemów lub niedoborów; 
ponadto wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do unikania w jak 
największym stopniu krótkoterminowych 
wymogów oraz do skoncentrowania się na 
znalezieniu długoterminowego 
rozwiązania problemu niedoborów;

Or. en

Poprawka 717
Manuel Pizarro

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje, w 
kontekście kryzysu związanego z COVID-
19, wprowadzenie większej elastyczności 
regulacyjnej w celu złagodzenia 
niedoborów leków i ułatwienia obrotu 
lekami między państwami członkowskimi: 
przyjmowanie różnych form opakowań, 
procedura ponownego wykorzystania 
umożliwiająca posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu uzyskanie 
zezwolenia w innym państwie 
członkowskim, przedłużone terminy 
ważności, stosowanie weterynaryjnych 

21. z zadowoleniem przyjmuje, w 
kontekście kryzysu związanego z COVID-
19, wprowadzenie większej elastyczności 
regulacyjnej w celu złagodzenia 
niedoborów leków i ułatwienia obrotu 
lekami między państwami członkowskimi: 
przyjmowanie różnych form opakowań, 
procedura ponownego wykorzystania 
umożliwiająca posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu uzyskanie 
zezwolenia w innym państwie 
członkowskim, przedłużone terminy 
ważności, stosowanie weterynaryjnych 
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produktów leczniczych itp.; wzywa 
Komisję do ścisłego uregulowania 
stosowania tych rozwiązań przy 
jednoczesnym zapewnieniu ich trwałości w 
przypadku warunków skrajnych lub 
niedoborów;

produktów leczniczych itp., 
zagwarantowanie dostępności co najmniej 
dwóch leków od różnych producentów; 
wzywa Komisję do ścisłego uregulowania 
stosowania tych rozwiązań przy 
jednoczesnym zapewnieniu ich trwałości w 
przypadku problemów lub niedoborów;

Or. en

Poprawka 718
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje, w 
kontekście kryzysu związanego z COVID-
19, wprowadzenie większej elastyczności 
regulacyjnej w celu złagodzenia 
niedoborów leków i ułatwienia obrotu 
lekami między państwami członkowskimi: 
przyjmowanie różnych form opakowań, 
procedura ponownego wykorzystania 
umożliwiająca posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu uzyskanie 
zezwolenia w innym państwie 
członkowskim, przedłużone terminy 
ważności, stosowanie weterynaryjnych 
produktów leczniczych itp.; wzywa 
Komisję do ścisłego uregulowania 
stosowania tych rozwiązań przy 
jednoczesnym zapewnieniu ich trwałości w 
przypadku warunków skrajnych lub 
niedoborów;

21. z zadowoleniem przyjmuje, w 
kontekście kryzysu związanego z COVID-
19, wprowadzenie większej elastyczności 
regulacyjnej w celu złagodzenia 
niedoborów leków i ułatwienia obrotu 
lekami między państwami członkowskimi: 
przyjmowanie różnych form opakowań, 
procedura ponownego wykorzystania 
umożliwiająca posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu uzyskanie 
zezwolenia w innym państwie 
członkowskim, przedłużone terminy 
ważności, stosowanie weterynaryjnych 
produktów leczniczych itp.; wzywa 
Komisję do ścisłego uregulowania 
stosowania tych rozwiązań przy 
jednoczesnym zapewnieniu ich trwałości w 
przypadku problemów lub niedoborów, 
również w przypadku leków 
niezwiązanych z COVID-19;

Or. en

Poprawka 719
Mairead McGuinness
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Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. z zadowoleniem przyjmuje 
wytyczne Komisji w sprawie optymalnego i 
racjonalnego zaopatrzenia w leki w celu 
uniknięcia niedoborów w trakcie trwania 
pandemii COVID-19 i sugeruje, by uznać 
założenia Komisji za punkt wyjściowy; 
wzywa podmioty w łańcuchu dostaw do 
monitorowania ich zasobów i zdolności 
produkcyjnych, dzielenia się 
informacjami z władzami, zgłaszania 
niedoborów i monitorowania wszelkich 
potencjalnych zakłóceń w podaży leków, w 
tym do wczesnego powiadamiania o 
możliwych do przewidzenia niedoborach; 
wzywa EMA, by koordynowała wspólne 
wysiłki przemysłu w celu znalezienia 
skutecznych środków i zasobów, aby 
ograniczyć niedobory i zaspokoić popyt na 
leki;

Or. en

Poprawka 720
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. zwraca się do Komisji, EMA oraz 
krajowych organów regulacyjnych, by w 
oparciu o wszelkie pragmatyczne 
działania podjęte podczas kryzysu 
związanego z pandemią COVID-19 nadal 
zezwalały na elastyczność regulacyjną w 
odniesieniu do posiadaczy pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu, obejmującą 
między innymi procedury zmiany 
dostawców API, wyznaczanie nowych 
zakładów produkcyjnych, szybsze 
zezwolenia na przywóz, co pozwoli na 
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skuteczniejsze łagodzenie niedoborów 
leków;

Or. en

Poprawka 721
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. z zadowoleniem przyjmuje 
utworzenie przez Komisję platformy 
koordynacyjnej do spraw sprzętu 
medycznego w związku z COVID-19, 
która ma na celu wsparcie państw 
członkowskich w dostosowaniu podaży do 
popytu na sprzęt medyczny na szczeblu 
UE, identyfikowanie i usuwanie wąskich 
gardeł w łańcuchu dostaw oraz wymianę 
informacji na temat podaży i popytu z 
myślą o działaniach, które mają zostać 
zrealizowane w ramach instrumentu 
wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych;

Or. en

Poprawka 722
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Nicolae 
Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, Karin Karlsbro

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa Komisję do utworzenia 
europejskiej rezerwy strategicznej 
produktów leczniczych o dużym znaczeniu 
na wzór mechanizmu rescUE w celu 
zmniejszenia niedoborów poza sytuacjami 
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kryzysowymi; uważa, że EMA mogłaby 
być europejskim organem regulacyjnym 
odpowiedzialnym za tę rezerwę 
strategiczną w celu zapobieżenia 
niedoborowi tych leków;

Or. en

Poprawka 723
Cindy Franssen

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. zwraca się do Komisji o dokonanie 
oceny wpływu swobodnego przepływu 
towarów na niedobór leków; wzywa 
Komisję do rozważenia możliwości 
przeglądu swobodnego przepływu 
niektórych leków, gdy jest to absolutnie 
niezbędne do zagwarantowania ich 
dostaw; w związku z tym zwraca się przede 
wszystkim o szczególne podejście do 
sierocych produktów leczniczych;

Or. en

Poprawka 724
Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. zwraca się do Komisji, EMA oraz 
właściwych organów regulacyjnych o 
zapewnienie dalszego stosowania 
elastyczności regulacyjnej, by w ten 
sposób zapobiegać niedoborom leków;

Or. en
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Poprawka 725
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. w kontekście przyszłej strategii 
farmaceutycznej wzywa Komisję do 
zaproponowania i wdrożenia ambitnego 
programu w celu optymalizacji 
obowiązujących ram regulacyjnych, aby 
przyczynić się do zapobiegania 
niedoborom leków dzięki zmniejszaniu 
obciążeń administracyjnych, zarówno dla 
przemysłu, jak i dla organów 
regulacyjnych, uwzględnianiu rozwoju 
technologii oraz zwiększaniu odporności 
gospodarczej, a tym samym dostępu 
pacjentów do leków po przystępnej cenie; 
w tym kontekście zachęca Komisję do 
wykorzystania i wdrożenia narzędzi 
cyfrowych i telematycznych na szczeblu 
ogólnoeuropejskim, a także do rozważenia 
zmiany rozporządzenia (WE) nr 
1234/2008 (rozporządzenie w sprawie 
zmian) i wytycznych w sprawie 
klasyfikacji zmian;

Or. en

Poprawka 726
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Ondřej Knotek, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. podkreśla, że w rezolucji z dnia 17 
kwietnia 2020 r. wezwał do utworzenia 
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europejskiego mechanizmu reagowania w 
dziedzinie zdrowia (EHRM), aby móc 
reagować na każdego rodzaju kryzys 
zdrowotny, zapewnić  koordynację 
operacyjną na szczeblu europejskim, 
przywrócić europejską suwerenność nad 
produktami leczniczymi oraz zacieśnić 
europejską współpracę w dziedzinie badań 
i innowacji; uważa, że mechanizm ten 
mógłby monitorować utworzenie i 
uruchomienie strategicznej rezerwy leków 
oraz zapewnić jej właściwe 
funkcjonowanie w Unii;

Or. en

Poprawka 727
Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. wzywa Komisję i EMA do 
optymalizacji ram regulacyjnych poprzez 
wdrożenie strategii telematycznej oraz 
zmianę rozporządzenia (WE) nr 
1234/2008 (rozporządzenie w sprawie 
zmian) i wytycznych w sprawie 
klasyfikacji zmian; przyczyni się to do 
zapobiegania niedoborowi leków i 
dostosowania się do postępu 
technicznego;

Or. en

Poprawka 728
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Ondřej Knotek, Jan Huitema

Projekt rezolucji
Ustęp 21 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21c. przypomina, że w swojej rezolucji 
wezwał również do znacznego zwiększenia 
kompetencji, budżetu i personelu EMA w 
celu umożliwienia jej koordynacji działań 
medycznych w czasach kryzysu; uważa, że 
kluczowe znaczenia ma ty, by EMA miała 
solidną strukturę zarządczą umożliwiającą 
sprostanie przyszłym wyzwaniom, takim 
jak monitorowanie i reagowanie na braki 
we współpracy z państwami 
członkowskimi; podkreśla, że w 
perspektywie długoterminowej EMA 
powinna mieć możliwość wydawania 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 
uwarunkowanych otrzymaniem od 
producentów gwarancji podaży i 
dostępności; wyraża nadzieję, że 
wzmocnienie personelu EMA umożliwi 
agencji prowadzenie inspekcji zakładów 
produkcyjnych mających siedzibę w 
państwach trzecich;

Or. en

Poprawka 729
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 21 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21d. przypomina, że przedsiębiorstwo, 
które wprowadza do obrotu produkt 
leczniczy, może korzystać z wyłączności 
danych przez okres ośmiu lat od momentu 
wydania pierwszego pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zgodnie z art. 14 
ust. 11 rozporządzenia Komisji nr 
726/2004; wzywa Komisję do 
zaproponowania przeglądu tego 
rozporządzenia w celu tymczasowego 
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zezwolenia na udzielanie obowiązkowych 
licencji w przypadku kryzysu 
zdrowotnego, aby umożliwić producentowi 
wprowadzenie na rynek leku 
generycznego;

Or. en

Poprawka 730
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, Frédérique Ries, 
Dominique Riquet, Jan Huitema

Projekt rezolucji
Ustęp 21 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21e. uważa, że w przypadku kryzysu 
zdrowotnego zamknięcie granic i kontrole 
celne nie mogą stanowić przeszkody dla 
transgranicznego przepływu produktów 
leczniczych będących przedmiotem dużego 
zainteresowania w Unii; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ustanowienia 
bezpiecznych i szybkich procedur kontroli 
produktów na granicy podczas kryzysu 
zdrowotnego, zgodnie z prawem UE;

Or. en

Poprawka 731
César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że wprowadzenie testów 
warunków skrajnych (stress tests) 
służących ocenie odporności systemów 
opieki zdrowotnej na wypadek sytuacji 

22. przypomina, że kryzys ten wystawił 
na próbę odporność publicznych 
systemów opieki zdrowotnej i że presja, z 
jaką mamy obecnie do czynienia, stanowi 
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kryzysowej pozwoliłoby na skuteczne 
zwalczanie niedoborów w razie pandemii, 
ale także na określenie strukturalnych 
czynników ryzyka związanych z 
powstawaniem niedoborów;

bezprecedensowe wyzwanie; w związku z 
powyższym jest zdania, że konieczne jest 
przeprowadzenie szczegółowej analizy 
krajowych systemów opieki zdrowotnej, w 
szczególności w celu oceny zdolności 
instytucji opieki zdrowotnej do radzenia 
sobie z dużą presją, oraz że wprowadzenie 
testów warunków skrajnych (stress tests) w 
odniesieniu do publicznych systemów 
opieki zdrowotnej pozwoliłoby na 
skuteczne zwalczanie niedoborów w razie 
pandemii i na określenie strukturalnych 
czynników ryzyka związanych z 
powstawaniem niedoborów;

Or. es

Poprawka 732
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że wprowadzenie testów 
warunków skrajnych (stress tests) 
służących ocenie odporności systemów 
opieki zdrowotnej na wypadek sytuacji 
kryzysowej pozwoliłoby na skuteczne 
zwalczanie niedoborów w razie pandemii, 
ale także na określenie strukturalnych 
czynników ryzyka związanych z 
powstawaniem niedoborów;

22. uważa, że wprowadzenie testów 
warunków skrajnych (stress tests) 
służących ocenie odporności systemów 
opieki zdrowotnej na wypadek sytuacji 
kryzysowej mogłoby pomóc w określeniu 
strukturalnych czynników ryzyka, które 
prowadzą do niedoborów, jako 
uzupełnienie starań na rzecz 
przeciwdziałania niedoborom, w tym w 
przypadku pandemii;

Or. en

Poprawka 733
Joanna Kopcińska

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że wprowadzenie testów 
warunków skrajnych (stress tests) 
służących ocenie odporności systemów 
opieki zdrowotnej na wypadek sytuacji 
kryzysowej pozwoliłoby na skuteczne 
zwalczanie niedoborów w razie pandemii, 
ale także na określenie strukturalnych 
czynników ryzyka związanych z 
powstawaniem niedoborów;

22. uważa, że wprowadzenie testów 
warunków skrajnych (stress tests) 
służących ocenie odporności systemów 
opieki zdrowotnej na wypadek sytuacji 
kryzysowej pozwoliłoby na skuteczne 
zwalczanie niedoborów w razie pandemii 
oraz stanowiło podstawę systemu 
wczesnego ostrzegania określającego 
strukturalne czynniki ryzyka związane z 
powstawaniem niedoborów;

Or. en

Poprawka 734
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Danilo Oscar 
Lancini, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że wprowadzenie testów 
warunków skrajnych (stress tests) 
służących ocenie odporności systemów 
opieki zdrowotnej na wypadek sytuacji 
kryzysowej pozwoliłoby na skuteczne 
zwalczanie niedoborów w razie pandemii, 
ale także na określenie strukturalnych 
czynników ryzyka związanych z 
powstawaniem niedoborów;

22. uważa, że wprowadzenie przez 
państwa członkowskie testów warunków 
skrajnych (stress tests) służących ocenie 
odporności poszczególnych systemów 
opieki zdrowotnej na wypadek sytuacji 
kryzysowej pozwoliłoby na skuteczne 
zwalczanie niedoborów w razie pandemii, 
ale także na określenie strukturalnych 
czynników ryzyka związanych z 
powstawaniem niedoborów;

Or. it

Poprawka 735
César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

22a. Podkreśla, że systemy opieki 
zdrowotnej państw członkowskich różnią 
się między sobą ze względu na (i) 
powiązanie między systemem publicznym i 
prywatnym; (ii) 
scentralizowane/zdecentralizowane 
systemy zarządzania i administracji; (iii) 
współfinansowanie/całkowite 
finansowanie ze środków publicznych; lub 
(iv) zabezpieczenie zdrowotne; w związku 
z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uzgodnienia kryteriów, 
na podstawie których powinny być 
przeprowadzane te testy warunków 
skrajnych; wzywa Komisję i Radę, aby na 
podstawie wyników tych testów 
sporządziły zalecenia skierowane do 
państw członkowskich (oraz, w niektórych 
przypadkach, do ich regionów), w celu 
wzmocnienia ich systemów opieki 
zdrowotnej i zaspokojenia wszelkich 
niezbędnych potrzeb, które mogłyby się 
pojawić w przypadku zagrożenia zdrowia;

Or. es

Poprawka 736
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, Frédérique Ries, 
Jan Huitema

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. z zadowoleniem przyjmuje, w 
kontekście kryzysu związanego z COVID-
19, wprowadzenie większej elastyczności 
regulacyjnej w celu złagodzenia 
niedoborów leków i ułatwienia obrotu 
lekami między państwami członkowskimi: 
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przyjmowanie różnych form opakowań, 
procedura ponownego wykorzystania 
umożliwiająca posiadaczom pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu uzyskanie 
zezwolenia w innym państwie 
członkowskim, przedłużone terminy 
ważności, stosowanie weterynaryjnych 
produktów leczniczych itp.; wzywa 
Komisję do ścisłego uregulowania 
stosowania tych rozwiązań przy 
jednoczesnym zapewnieniu ich 
dostępności w przypadku warunków 
skrajnych lub niedoborów;

Or. en

Poprawka 737
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla, że europejski plan 
gotowości na wypadek pandemii powinien 
obejmować koordynację informacji o 
dystrybucji i konsumpcji produktów 
leczniczych w państwach członkowskich 
oraz odpowiednią definicję elastyczności 
regulacyjnej w celu rozwiązania problemu 
napięć w zaopatrzeniu; powinien również 
obejmować szerokie stosowanie 
wspólnych na szczeblu UE mechanizmów 
kryzysowych ukierunkowanych na 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia, takich jak rescEU i umowa 
dotycząca wspólnego udzielania 
zamówień, aby skutecznie wspierać 
zdolności reagowania państw 
członkowskich;

Or. en



AM\1206742PL.docx 37/41 PE652.629v01-00

PL

Poprawka 738
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zaleca wprowadzenie przejrzystości 
w odniesieniu do poziomu zapasów 
produktów leczniczych na szczeblu 
europejskim; ustanowienie europejskiego 
systemu weryfikacji produktów 
leczniczych mogłoby poprawić 
przejrzystość w łańcuchu dostaw dzięki 
zapewnieniu producentom aktualnych 
informacji dotyczących poziomu zapasów 
leków pozostałych na rynku i dzięki 
poprawie zarządzania dostawami;

Or. ro

Poprawka 739
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. uważa, że systemy opieki 
zdrowotnej w UE potrzebują większej 
liczby wspólnych standardów i lepszej 
interoperacyjności w celu uniknięcia 
niedoborów leków i zapewnienia wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich w 
społeczeństwie, w związku z tym wzywa 
Komisję do zaproponowania dyrektywy 
określającej minimalne standardy jakości 
opieki zdrowotnej w oparciu o wyniki 
testów warunków skrajnych;

Or. en
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Poprawka 740
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. przypomina słowa Sekretarza 
Generalnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, który niedawno 
oświadczył, że przyszły lek na COVID-19 
jest „dobrem publicznym”, które powinno 
być dostępne dla wszystkich; ostrzega, że 
ochrona zdrowia publicznego nie idzie 
w parze z dążeniem do osiągnięcia zysku, 
który zawsze będzie uzyskiwany kosztem 
cierpienia ludzi;

Or. pt

Poprawka 741
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa Komisję do zajęcia się 
problemem niedoborów w kontekście 
oceny prawodawstwa w zakresie leków 
sierocych i pediatrycznych, aby zapewnić 
dostęp i przystępność cenową, a 
jednocześnie uwzględnić niezaspokojone 
potrzeby medyczne;

Or. en

Poprawka 742
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

22b. z zaniepokojeniem zwraca uwagę 
na niedobór niektórych leków, który miał 
miejsce podczas kryzysu związanego z 
COVID-19, w tym niedobór leków 
stosowanych w intensywnej terapii; 
podkreśla znaczenie utrzymania 
produkcji, dostaw, dystrybucji, rozwoju i 
równego dostępu do wysokiej jakości 
leków, co powinna koordynować EMA; z 
zaniepokojeniem odnotowuje zakaz 
eksportu niektórych leków na całym 
świecie i z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Komisji w zapewnienie 
dostaw leków; podkreśla, że 
eksperymentalne stosowanie leków w 
leczeniu COVID-19 nie może prowadzić 
do niedoboru leków dla pacjentów 
cierpiących na inne choroby, którzy 
potrzebują tych leków;

Or. en

Poprawka 743
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. wzywa Komisję do umieszczenia 
kwestii niedoboru leków onkologicznych 
na pierwszym miejscu w części 
poświęconej leczeniu przyszłego 
europejskiego planu walki z rakiem;

Or. en

Poprawka 744
Alessandra Moretti
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Projekt rezolucji
Ustęp 22 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22c. podkreśla, że w ramach 
przygotowania i dopuszczenia do 
stosowania bezpiecznej i skutecznej 
szczepionki przeciwko COVID-19 należy 
podjąć wszelkie kroki w celu zapewnienia 
szybkiej produkcji i dystrybucji w Europie 
i na świecie, zapewniając sprawiedliwy i 
równy dostęp do szczepionki lub leczenia;

Or. en

Poprawka 745
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 22 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22c. wzywa Komisję do wykorzystania 
programu EU4Health, aby zająć się 
źródłowymi przyczynami niedoborów 
leków w UE;

Or. en

Poprawka 746
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 22 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22d. z zadowoleniem przyjmuje 
rezolucję Światowego Zgromadzenia 
Zdrowia z dnia 18 maja 2020 r., w której 
wzywa się do sprawiedliwego podziału 
oraz do powszechnego, terminowego i 
sprawiedliwego dostępu do wszystkich 
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wysokiej jakości, bezpiecznych, 
skutecznych i przystępnych cenowo 
podstawowych technologii medycznych i 
produktów leczniczych, w tym ich 
komponentów i prekursorów wymaganych 
w reakcji na pandemię COVID-19, co 
powinno stać się priorytetem na skalę 
światową, a także do pilnego usunięcia 
nieuzasadnionych przeszkód zgodnie z 
postanowieniami odpowiednich umów 
międzynarodowych, w tym 
postanowieniami porozumienia TRIPS i 
elastycznością potwierdzoną w Deklaracji 
z Ad-Dauhy w sprawie Porozumienia 
TRIPS i zdrowia publicznego;

Or. en


