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Módosítás 1
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a Covid19 
világjárvány a lehető legélesebben 
rámutatott arra a létfontosságú szerepre, 
amelyet az egészségügyi termékek és 
különösen a gyógyszerek tekintetében a 
működő globális ellátási láncok betöltenek; 
hangsúlyozza, hogy a nyílt, szabályozott 
kereskedelmi rendszer léte alapvető a 
gyógyszerek globális elérhetőségének 
biztosításához;

1. megállapítja, hogy a Covid19 
világjárvány a lehető legélesebben 
rámutatott arra a létfontosságú szerepre, 
amelyet az egészségügyi termékek és 
különösen a gyógyszerek és kezelési 
módok tekintetében a működő globális 
ellátási láncok betöltenek; hangsúlyozza, 
hogy a nyílt, átlátható, szabályozott 
kereskedelmi rendszer léte alapvető a 
gyógyszerek globális elérhetőségének 
biztosításához, valamint a könnyű elosztás 
és felhasználás garantálásához;

Or. en

Módosítás 2
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a Covid19 
világjárvány a lehető legélesebben 
rámutatott arra a létfontosságú szerepre, 
amelyet az egészségügyi termékek és 
különösen a gyógyszerek tekintetében a 
működő globális ellátási láncok betöltenek; 
hangsúlyozza, hogy a nyílt, szabályozott 
kereskedelmi rendszer léte alapvető a 
gyógyszerek globális elérhetőségének 
biztosításához;

1. megállapítja, hogy a Covid19 
világjárvány a lehető legélesebben 
rámutatott arra a létfontosságú szerepre, 
amelyet az egészségügyi termékek és 
különösen a gyógyszerek tekintetében a 
működő globális ellátási láncok betöltenek; 
hangsúlyozza, hogy a nyílt, szabályozott 
kereskedelmi rendszer végrehajtása 
alapvető a gyógyszerek globális 
elérhetőségének biztosításához, valamint 
ahhoz, hogy sebezhetőségünk a jövőbeli 
vészhelyzetekben ne ismétlődjön meg;

Or. en
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Módosítás 3
Raphaël Glucksmann

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a Covid19 
világjárvány a lehető legélesebben 
rámutatott arra a létfontosságú szerepre, 
amelyet az egészségügyi termékek és 
különösen a gyógyszerek tekintetében a 
működő globális ellátási láncok betöltenek; 
hangsúlyozza, hogy a nyílt, szabályozott 
kereskedelmi rendszer léte alapvető a 
gyógyszerek globális elérhetőségének 
biztosításához;

1. megállapítja, hogy a Covid19 
világjárvány a lehető legélesebben 
rámutatott arra a létfontosságú szerepre, 
amelyet az egészségügyi termékek és 
különösen a gyógyszerek tekintetében a 
működő ellátási láncok betöltenek;

Or. en

Módosítás 4
Enikő Győri

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a Covid19 
világjárvány a lehető legélesebben 
rámutatott arra a létfontosságú szerepre, 
amelyet az egészségügyi termékek és 
különösen a gyógyszerek tekintetében a 
működő globális ellátási láncok betöltenek; 
hangsúlyozza, hogy a nyílt, szabályozott 
kereskedelmi rendszer léte alapvető a 
gyógyszerek globális elérhetőségének 
biztosításához;

1. megállapítja, hogy a Covid19 
világjárvány a lehető legélesebben 
rámutatott arra a létfontosságú szerepre, 
amelyet az egészségügyi termékek és 
különösen a gyógyszerek tekintetében a 
működő globális ellátási láncok betöltenek; 
hangsúlyozza, hogy a nyílt, szabad, 
tisztességes, szabályozott sokoldalú 
kereskedelmi rendszer léte alapvető a 
gyógyszerek globális elérhetőségének 
biztosításához;

Or. en
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Módosítás 5
Seán Kelly

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a Covid19 
világjárvány a lehető legélesebben 
rámutatott arra a létfontosságú szerepre, 
amelyet az egészségügyi termékek és 
különösen a gyógyszerek tekintetében a 
működő globális ellátási láncok betöltenek; 
hangsúlyozza, hogy a nyílt, szabályozott 
kereskedelmi rendszer léte alapvető a 
gyógyszerek globális elérhetőségének 
biztosításához;

1. megállapítja, hogy a Covid19 
világjárvány a lehető legélesebben 
rámutatott arra a létfontosságú szerepre, 
amelyet az egészségügyi termékek és 
különösen a gyógyszerek tekintetében a 
működő globális ellátási láncok betöltenek; 
hangsúlyozza, hogy a nyílt, végrehajtható, 
szabályozott kereskedelmi rendszer léte 
alapvető a gyógyszerek globális 
elérhetőségének biztosításához;

Or. en

Módosítás 6
Agnes Jongerius, Biljana Borzan, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, 
Costas Mavrides

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a Covid19 
világjárvány a lehető legélesebben 
rámutatott arra a létfontosságú szerepre, 
amelyet az egészségügyi termékek és 
különösen a gyógyszerek tekintetében a 
működő globális ellátási láncok betöltenek; 
hangsúlyozza, hogy a nyílt, szabályozott 
kereskedelmi rendszer léte alapvető a 
gyógyszerek globális elérhetőségének 
biztosításához;

1. megállapítja, hogy a Covid19 
világjárvány a lehető legélesebben 
rámutatott arra a létfontosságú szerepre, 
amelyet az egészségügyi termékek és 
különösen a gyógyszerek tekintetében a 
működő globális ellátási láncok betöltenek; 
hangsúlyozza, hogy a tisztességes, nyílt, 
szabályozott kereskedelmi rendszer léte 
alapvető a gyógyszerek globális 
elérhetőségének biztosításához;

Or. en

Módosítás 7
Tiziana Beghin
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. emlékeztet arra, hogy fokozni kell 
az európai gyógyszergyártó kapacitásokat, 
biztosítva a szükséges gyógyszerek 
megfelelő rendelkezésre állását és 
korlátozva a szűk szállítási 
keresztmetszeteket;

Or. en

Módosítás 8
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 b. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fordítsanak forrásokat 
az EU-ban lévő vegyi üzemek 
átalakításának támogatására gyógyszer-
hatóanyagok előállítása céljából, a 
harmadik országoktól való függőség 
csökkentése érdekében;

Or. en

Módosítás 9
Andrey Kovatchev

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 
behozatalának nagy része kisszámú 

2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 
behozatalának nagy része kisszámú 
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országból származik; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés kockázatot jelenthet, ha 
a termelési kapacitás korlátozottsága, 
túlzott kereslet vagy protekcionista 
intézkedések miatt veszélybe kerül a 
globális ellátási lánc megfelelő működése, 
és adott esetben alá is aknázhatja a 
gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; 
felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be 
hosszú távra szóló, az EU nyílt stratégiai 
önállóságának biztosítására irányuló 
egészségügyi stratégiát;

országból származik; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés kockázatot jelenthet, ha 
a termelési kapacitás korlátozottsága, 
túlzott kereslet vagy protekcionista 
intézkedések – például kiviteli 
korlátozások – miatt veszélybe kerül a 
globális ellátási lánc megfelelő működése, 
és adott esetben alá is aknázhatja a 
gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; 
megjegyzi, hogy ezek a protekcionista 
intézkedések valószínűleg fordított hatást 
gyakorolnak és aláássák a teljes globális 
termelési kapacitást; hangsúlyozza, hogy 
a stabil és kiszámítható kereskedelmi és 
befektetési környezet fenntartása a 
legjobb módszer a globális gyártási 
kapacitás kiaknázására, ha a gyógyszerek 
iránti kereslet növekszik; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be egy hosszú 
távra szóló stratégiát, amely az EU nyílt 
egészségügyi stratégiai önállóságának 
biztosítására összpontosít, többek között 
konkrét intézkedések révén, amelyek 
támogatják a diverzifikációt, az ellátás 
biztonságát és a kritikus termékek hazai 
gyártását;

Or. en

Módosítás 10
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 
behozatalának nagy része kisszámú 
országból származik; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés kockázatot jelenthet, ha 
a termelési kapacitás korlátozottsága, 
túlzott kereslet vagy protekcionista 
intézkedések miatt veszélybe kerül a 
globális ellátási lánc megfelelő működése, 

2. elismeri a gyógyászati termékek 
Unión belüli ellátási láncai 
függetlenségének hiányát, amely erősíti a 
függést attól a ténytől, hogy a gyógyszer-
hatóanyagok és a vegyipari alapanyagok 
terén behozatalának nagy része kisszámú 
országból – például Kínából és Indiából – 
származik; hangsúlyozza, hogy ez a túlzott 
függés kockázatot jelenthet, ha a termelési 
kapacitás és a biztonság korlátozottsága, 
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és adott esetben alá is aknázhatja a 
gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; 
felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be 
hosszú távra szóló, az EU nyílt stratégiai 
önállóságának biztosítására irányuló 
egészségügyi stratégiát;

túlzott kereslet vagy protekcionista 
intézkedések miatt veszélybe kerül a 
globális ellátási lánc megfelelő működése, 
és adott esetben alá is aknázhatja a 
gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; 
felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be 
hosszú távra szóló stratégiát, amely az EU 
nyílt egészségügyi stratégiai önállóságának 
biztosítására összpontosít, továbbá 
vezessen be megbízható eszközöket a 
minőség, a biztonság, az eredet és az uniós 
szabályozási keretnek való megfelelés 
ellenőrzésére és növelésére, valamint a 
hamisítás elkerülésére;

Or. en

Módosítás 11
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 
behozatalának nagy része kisszámú 
országból származik; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés kockázatot jelenthet, ha 
a termelési kapacitás korlátozottsága, 
túlzott kereslet vagy protekcionista 
intézkedések miatt veszélybe kerül a 
globális ellátási lánc megfelelő működése, 
és adott esetben alá is aknázhatja a 
gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; 
felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be 
hosszú távra szóló, az EU nyílt stratégiai 
önállóságának biztosítására irányuló 
egészségügyi stratégiát;

2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 
behozatalának nagy része kisszámú 
országból származik; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés kockázatot jelenthet, ha 
a termelési kapacitás korlátozottsága, 
túlzott kereslet vagy protekcionista 
intézkedések miatt veszélybe kerül a 
globális ellátási lánc megfelelő működése, 
és adott esetben alá is aknázhatja a 
gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy hozzák meg a szükséges jogalkotási 
intézkedéseket, szakpolitikákat és 
ösztönzőket az alapvető 
alkalmazásprogramozási felületek és 
gyógyszerek előállításának ösztönzésére 
Európában, hogy mindenkor biztosítsák 
az ellátást és csökkentsék a harmadik 
országoktól való ellátási függőséget;
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Or. en

Módosítás 12
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 
behozatalának nagy része kisszámú 
országból származik; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés kockázatot jelenthet, ha 
a termelési kapacitás korlátozottsága, 
túlzott kereslet vagy protekcionista 
intézkedések miatt veszélybe kerül a 
globális ellátási lánc megfelelő működése, 
és adott esetben alá is aknázhatja a 
gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; 
felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be 
hosszú távra szóló, az EU nyílt stratégiai 
önállóságának biztosítására irányuló 
egészségügyi stratégiát;

2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 
behozatalának nagy része kisszámú 
országból származik; hangsúlyozza, hogy 
a stratégiai önállóság hiánya és az 
Európai Unió nagymértékű függősége 
olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint 
például az egészségügy és a gyógyszerek 
gyártása, annak a fokozott 
szabadkereskedelemnek a konkrét 
kifejeződése, amelyet az Európai Bizottság 
évtizedek óta támogat; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés kockázatot jelenthet, ha 
a termelési kapacitás korlátozottsága, 
túlzott kereslet vagy protekcionista 
intézkedések miatt veszélybe kerül a 
globális ellátási lánc megfelelő működése, 
és adott esetben alá is aknázhatja a 
gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; 
felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be 
hosszú távra szóló, az EU nyílt stratégiai 
önállóságának biztosítására irányuló 
egészségügyi stratégiát;

Or. en

Módosítás 13
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 
behozatalának nagy része kisszámú 
országból származik; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés kockázatot jelenthet, ha 
a termelési kapacitás korlátozottsága, 
túlzott kereslet vagy protekcionista 
intézkedések miatt veszélybe kerül a 
globális ellátási lánc megfelelő működése, 
és adott esetben alá is aknázhatja a 
gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; 
felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be 
hosszú távra szóló, az EU nyílt stratégiai 
önállóságának biztosítására irányuló 
egészségügyi stratégiát;

2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 
behozatalának nagy része kisszámú 
országból származik; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés kockázatot jelenthet, ha 
a termelési kapacitás korlátozottsága, 
túlzott kereslet vagy protekcionista 
intézkedések miatt veszélybe kerül a 
globális ellátási lánc megfelelő működése, 
és adott esetben alá is aknázhatja a 
gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; 
felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be 
hosszú távra szóló, az EU nyílt stratégiai 
önállóságának biztosítására irányuló 
egészségügyi stratégiát; előzetes európai 
vagy tagállami támogatást kér az 
egészségügyi és gyógyszeripari termékek 
gyártásának EU-n kívüli kiszervezéséhez;

Or. en

Módosítás 14
Massimiliano Salini

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 
behozatalának nagy része kisszámú 
országból származik; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés kockázatot jelenthet, ha 
a termelési kapacitás korlátozottsága, 
túlzott kereslet vagy protekcionista 
intézkedések miatt veszélybe kerül a 
globális ellátási lánc megfelelő működése, 
és adott esetben alá is aknázhatja a 
gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; 
felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be 
hosszú távra szóló, az EU nyílt stratégiai 
önállóságának biztosítására irányuló 
egészségügyi stratégiát;

2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 
behozatalának nagy része kisszámú 
országból származik; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés kockázatot jelenthet, ha 
a termelési kapacitás korlátozottsága, 
túlzott kereslet vagy protekcionista 
intézkedések – többek között az EU-n 
belüli és kívüli kiviteli korlátozások – 
miatt veszélybe kerül a globális ellátási 
lánc megfelelő működése, és adott esetben 
alá is aknázhatja a gyógyszerellátás 
biztonságát az EU-ban; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be hosszú távra 
szóló stratégiát, amely az EU nyílt 
egészségügyi stratégiai önállóságának 
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biztosítására összpontosít, valamennyi 
olyan tényezőre is alapozva, amelyek 
hátrányosan befolyásolják a gyógyszerek 
elérhetőségét;

Or. en

Módosítás 15
Seán Kelly

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 
behozatalának nagy része kisszámú 
országból származik; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés kockázatot jelenthet, ha 
a termelési kapacitás korlátozottsága, 
túlzott kereslet vagy protekcionista 
intézkedések miatt veszélybe kerül a 
globális ellátási lánc megfelelő működése, 
és adott esetben alá is aknázhatja a 
gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; 
felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be 
hosszú távra szóló, az EU nyílt stratégiai 
önállóságának biztosítására irányuló 
egészségügyi stratégiát;

2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 
behozatalának nagy része kisszámú 
országból származik; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés kockázatot jelenthet, ha 
a termelési kapacitás korlátozottsága, 
túlzott kereslet vagy protekcionista 
intézkedések miatt veszélybe kerül a 
globális ellátási lánc megfelelő működése, 
és adott esetben alá is aknázhatja a 
gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; 
felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be 
hosszú távra szóló, az EU nyílt stratégiai 
önállóságának biztosítására irányuló 
egészségügyi stratégiát, az ellátási láncok 
diverzifikálása érdekében bevonva új 
kereskedelmi partnerek felkutatását;

Or. en

Módosítás 16
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, 
Costas Mavrides

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 
behozatalának nagy része kisszámú 
országból származik; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés kockázatot jelenthet, ha 
a termelési kapacitás korlátozottsága, 
túlzott kereslet vagy protekcionista 
intézkedések miatt veszélybe kerül a 
globális ellátási lánc megfelelő működése, 
és adott esetben alá is aknázhatja a 
gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; 
felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be 
hosszú távra szóló, az EU nyílt stratégiai 
önállóságának biztosítására irányuló 
egészségügyi stratégiát;

2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 
behozatalának nagy része kisszámú 
országból származik; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés kockázatot jelenthet, ha 
a termelési kapacitás korlátozottsága, 
túlzott kereslet vagy protekcionista 
intézkedések miatt veszélybe kerül a 
globális ellátási lánc megfelelő működése, 
és adott esetben alá is aknázhatja a 
gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; 
felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be 
hosszú távra szóló, az EU nyílt stratégiai 
önállóságának, illetve ellátási láncai 
diverzifikálásának biztosítására irányuló 
egészségügyi stratégiát;

Or. en

Módosítás 17
Barry Andrews, Nicola Danti, Dita Charanzová, Samira Rafaela, Svenja Hahn, Urmas 
Paet

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 
behozatalának nagy része kisszámú 
országból származik; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés kockázatot jelenthet, ha 
a termelési kapacitás korlátozottsága, 
túlzott kereslet vagy protekcionista 
intézkedések miatt veszélybe kerül a 
globális ellátási lánc megfelelő működése, 
és adott esetben alá is aknázhatja a 
gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; 
felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be 
hosszú távra szóló, az EU nyílt stratégiai 
önállóságának biztosítására irányuló 
egészségügyi stratégiát;

2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 
behozatalának nagy része kisszámú 
országból származik; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés kockázatot jelent, ha a 
termelési kapacitás korlátozottsága, túlzott 
kereslet vagy protekcionista intézkedések 
miatt veszélybe kerül a globális ellátási 
lánc megfelelő működése, és adott esetben 
alá is aknázhatja a gyógyszerellátás 
biztonságát az EU-ban; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be hosszú távra 
szóló, az EU nyílt stratégiai önállóságának 
biztosítására irányuló egészségügyi 
stratégiát, amely magában foglalja a 
gyógyszerészeti ellátási láncok 
diverzifikálására vonatkozó 
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iránymutatásokat;

Or. en

Módosítás 18
Enikő Győri

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 
behozatalának nagy része kisszámú 
országból származik; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés kockázatot jelenthet, ha 
a termelési kapacitás korlátozottsága, 
túlzott kereslet vagy protekcionista 
intézkedések miatt veszélybe kerül a 
globális ellátási lánc megfelelő működése, 
és adott esetben alá is aknázhatja a 
gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; 
felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be 
hosszú távra szóló, az EU nyílt stratégiai 
önállóságának biztosítására irányuló 
egészségügyi stratégiát;

2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 
behozatalának nagy része kisszámú 
országból származik; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés kockázatot jelenthet, ha 
a termelési kapacitás korlátozottsága, 
túlzott kereslet vagy protekcionista 
intézkedések miatt veszélybe kerül a 
globális ellátási lánc megfelelő működése, 
és adott esetben alá is aknázhatja a 
gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; 
felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be 
hosszú távra szóló, az EU nyílt stratégiai 
önállóságának és ellenálló képességének 
biztosítására irányuló egészségügyi 
stratégiát, amely különösen az ellátási 
láncok diverzifikálásának biztosítása 
révén valósul meg;

Or. en

Módosítás 19
Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 

2. sajnálja az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 
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behozatalának nagy része kisszámú 
országból származik; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés kockázatot jelenthet, ha 
a termelési kapacitás korlátozottsága, 
túlzott kereslet vagy protekcionista 
intézkedések miatt veszélybe kerül a 
globális ellátási lánc megfelelő működése, 
és adott esetben alá is aknázhatja a 
gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; 
felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be 
hosszú távra szóló, az EU nyílt stratégiai 
önállóságának biztosítására irányuló 
egészségügyi stratégiát;

behozatalának nagy része kisszámú 
országból származik; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés válsághelyzetekben 
kockázatot jelent, ha a termelési kapacitás 
korlátozottsága, túlzott kereslet vagy 
protekcionista intézkedések miatt 
veszélybe kerül a globális ellátási lánc 
megfelelő működése, és adott esetben alá is 
aknázhatja a gyógyszerellátás biztonságát 
az EU-ban; felhívja a Bizottságot, hogy 
nyújtson be hosszú távra szóló, az EU nyílt 
stratégiai önállóságának biztosítására 
irányuló egészségügyi stratégiát, amely 
megerősíti az alapvető fontosságú 
gyógyszerek európai gyártását;

Or. en

Módosítás 20
Emmanouil Fragkos, Geert Bourgeois

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 
behozatalának nagy része kisszámú 
országból származik; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés kockázatot jelenthet, ha 
a termelési kapacitás korlátozottsága, 
túlzott kereslet vagy protekcionista 
intézkedések miatt veszélybe kerül a 
globális ellátási lánc megfelelő működése, 
és adott esetben alá is aknázhatja a 
gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; 
felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be 
hosszú távra szóló, az EU nyílt stratégiai 
önállóságának biztosítására irányuló 
egészségügyi stratégiát;

2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy az alacsony technológiát 
igénylő egészségügyi eszközök terén 
behozatalának nagy része kisszámú 
országból származik; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés kockázatot jelenthet, ha 
a termelési kapacitás korlátozottsága, 
túlzott kereslet vagy protekcionista 
intézkedések miatt veszélybe kerül a 
globális ellátási lánc megfelelő működése, 
és adott esetben alá is aknázhatja a 
gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; 
felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be 
hosszú távra szóló, az EU nyílt stratégiai 
önállóságának biztosítására irányuló 
egészségügyi stratégiát;

Or. en
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Módosítás 21
Urmas Paet

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 
behozatalának nagy része kisszámú 
országból származik; hangsúlyozza, hogy 
ez a túlzott függés kockázatot jelenthet, ha 
a termelési kapacitás korlátozottsága, 
túlzott kereslet vagy protekcionista 
intézkedések miatt veszélybe kerül a 
globális ellátási lánc megfelelő működése, 
és adott esetben alá is aknázhatja a 
gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; 
felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be 
hosszú távra szóló, az EU nyílt stratégiai 
önállóságának biztosítására irányuló 
egészségügyi stratégiát;

2. elismeri az EU függését attól a 
ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és 
a vegyipari alapanyagok terén 
behozatalának nagy része kisszámú 
országból – főként Kínából és Indiából – 
származik; hangsúlyozza, hogy ez a túlzott 
függés kockázatot jelenthet, ha a termelési 
kapacitás korlátozottsága, túlzott kereslet 
vagy protekcionista intézkedések miatt 
veszélybe kerül a globális ellátási lánc 
megfelelő működése, és adott esetben alá is 
aknázhatja a gyógyszerellátás biztonságát 
az EU-ban; felhívja a Bizottságot, hogy 
nyújtson be hosszú távra szóló, az EU nyílt 
stratégiai önállóságának biztosítására 
irányuló egészségügyi stratégiát;

Or. en

Módosítás 22
Agnes Jongerius, Biljana Borzan, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, 
Costas Mavrides

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 a. hangsúlyozza, hogy az 
egészségügyi termékek ellátási láncainak 
teljes hazatelepítése a globális 
gazdaságban nem lehetséges; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
működjenek együtt az EU partnereivel, a 
WHO-val és a WTO-val egy olyan 
nemzetközi keret megteremtése céljából, 
amely képes megelőzni az ellátási láncok 
összeomlását, többek között az alapvető 
sürgősségi egészségügyi termékek globális 
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katalógusának létrehozása révén, a 
protekcionista intézkedések 
alkalmazásának korlátozása érdekében;

Or. en

Módosítás 23
Massimiliano Salini

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 a. ragaszkodik ahhoz, hogy a 
Bizottság közelgő gyógyszerstratégiájában 
javasolt intézkedéseknek biztosítaniuk kell 
Európa „újító és világvezető” központi 
szerepét, amint azt von der Leyen elnök 
Stella Kyriakides biztoshoz intézett 
küldetési levelében is hangsúlyozta, 
elismerve, hogy minden olyan uniós 
politika kezdete, amelynek célja, hogy a 
gyógyszereket és hatóanyagokat ismét 
Európában gyártsák, a kutatás 
megerősítésével kezdődik;

Or. en

Módosítás 24
Andrey Kovatchev

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 a. sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy végezzék el a 
gyógyszerek globális ellátási láncainak 
alapos feltérképezését és elemzését; kéri, 
hogy hozzanak korrekciós intézkedéseket, 
amennyiben ez a feltérképezés jelentős 
sebezhetőségeket és az ellátás 
megszakításának kockázatait tárja fel;
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Or. en

Módosítás 25
Barry Andrews, Nicola Danti, Samira Rafaela, Svenja Hahn, Urmas Paet

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU a 
gyógyszerészeti termékek terén vezető 
exportőr a világban; megállapítja, hogy az 
új gyógyszerek és kezelési módok 
kifejlesztése szempontjából a 
szellemitulajdon-jogok védelme és 
érvényesítése kulcsfontosságú a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban és 
a WTO-ban; hangsúlyozza, hogy kivételes 
körülmények esetén a potenciális ellátási 
hiányok kezelése érdekében élni lehet a 
TRIPS-megállapodásban rögzített 
rugalmassággal;

3. hangsúlyozza, hogy az EU a 
gyógyszerészeti termékek terén vezető 
exportőr a világban; megállapítja, hogy az 
új gyógyszerek és kezelési módok 
kifejlesztését kell szolgálnia a 
kiegyensúlyozott szellemitulajdon-jogok 
védelmének és érvényesítésének a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban és 
a WTO-ban; hangsúlyozza, hogy kivételes 
körülmények esetén a potenciális ellátási 
hiányok kezelése érdekében élni lehet a 
TRIPS-megállapodásban rögzített 
rugalmassággal; hangsúlyozza, hogy a 
közegészségügyi válságoknak jogos 
indokot kell képezniük az ilyen 
rugalmasságok aktiválására; megjegyzi 
továbbá, hogy a fejlődő országoknak 
szükségük lehet ezekre a rugalmassági 
mechanizmusokra annak érdekében, hogy 
megfelelően reagáljanak a Covid19-
válságra;

Or. en

Módosítás 26
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU a 
gyógyszerészeti termékek terén vezető 
exportőr a világban; megállapítja, hogy az 

3. hangsúlyozza, hogy az EU a 
gyógyszerészeti termékek terén vezető 
exportőr a világban; megjegyzi, hogy 
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új gyógyszerek és kezelési módok 
kifejlesztése szempontjából a 
szellemitulajdon-jogok védelme és 
érvényesítése kulcsfontosságú a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban 
és a WTO-ban; hangsúlyozza, hogy 
kivételes körülmények esetén a potenciális 
ellátási hiányok kezelése érdekében élni 
lehet a TRIPS-megállapodásban rögzített 
rugalmassággal;

egyensúlyt kell teremteni az innováció 
ösztönzése, a gyógyszerekhez való 
hozzáférés biztosítása és a közegészség 
védelme között; hangsúlyozza, hogy 
kivételes körülmények esetén a potenciális 
ellátási hiányok kezelése érdekében élni 
kell a TRIPS-megállapodásban rögzített 
rugalmassággal;

Or. en

Módosítás 27
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU a 
gyógyszerészeti termékek terén vezető 
exportőr a világban; megállapítja, hogy az 
új gyógyszerek és kezelési módok 
kifejlesztése szempontjából a 
szellemitulajdon-jogok védelme és 
érvényesítése kulcsfontosságú a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban és 
a WTO-ban; hangsúlyozza, hogy kivételes 
körülmények esetén a potenciális ellátási 
hiányok kezelése érdekében élni lehet a 
TRIPS-megállapodásban rögzített 
rugalmassággal;

3. hangsúlyozza, hogy az EU a 
gyógyszerészeti termékek terén vezető 
exportőr a világban; megállapítja, hogy az 
új gyógyszerek és kezelési módok 
kifejlesztése szempontjából a 
szellemitulajdon-jogok védelme és 
érvényesítése kulcsfontosságú a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban és 
a WTO-ban; hangsúlyozza azonban, hogy 
a TRIPS-megállapodást felül kell 
vizsgálni annak biztosítása érdekében, 
hogy az megfeleljen a fejlődő országok  
alapvető gyógyszerekhez való 
hozzáférésnek;

Or. en

Módosítás 28
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU a 
gyógyszerészeti termékek terén vezető 
exportőr a világban; megállapítja, hogy az 
új gyógyszerek és kezelési módok 
kifejlesztése szempontjából a 
szellemitulajdon-jogok védelme és 
érvényesítése kulcsfontosságú a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban és 
a WTO-ban; hangsúlyozza, hogy kivételes 
körülmények esetén a potenciális ellátási 
hiányok kezelése érdekében élni lehet a 
TRIPS-megállapodásban rögzített 
rugalmassággal;

3. hangsúlyozza, hogy az EU a 
gyógyszerészeti termékek terén vezető 
exportőr a világban; megállapítja, hogy az 
új gyógyszerek és kezelési módok 
kifejlesztése szempontjából a 
szellemitulajdon-jogok védelme és 
érvényesítése kulcsfontosságú a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban és 
a WTO-ban; hangsúlyozza, hogy kivételes 
körülmények esetén a potenciális ellátási 
hiányok kezelése érdekében élni lehet a 
TRIPS-megállapodásban rögzített 
rugalmassággal; kéri európai egészségügyi 
kivétel létrehozását, amelyet bejelentenek 
a WTO-nak, és átemelik valamennyi 
múltbeli és jövőbeli kereskedelmi 
megállapodásba, a nulltarifa megtartása 
mellett a gyógyszerkészítmények 
tekintetében, de lehetővé téve a felek 
számára, hogy állami támogatást 
nyújtsanak az egészségüggyel kapcsolatos 
hazai és gyógyszerészeti ágazatuk 
számára; kéri, hogy hozzanak rendeletet a 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részt vevő partnereink által az 
egészségügy kapcsán felvetett esetleges 
viták kizárásáról;

Or. en

Módosítás 29
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU a 
gyógyszerészeti termékek terén vezető 
exportőr a világban; megállapítja, hogy az 
új gyógyszerek és kezelési módok 
kifejlesztése szempontjából a 
szellemitulajdon-jogok védelme és 
érvényesítése kulcsfontosságú a 

3. hangsúlyozza, hogy az EU a 
gyógyszerészeti termékek terén vezető 
exportőr a világban; megállapítja, hogy az 
új gyógyszerek és kezelési módok 
kifejlesztése szempontjából a 
szellemitulajdon-jogok védelme és 
érvényesítése kulcsfontosságú a 
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szabadkereskedelmi megállapodásokban és 
a WTO-ban; hangsúlyozza, hogy kivételes 
körülmények esetén a potenciális ellátási 
hiányok kezelése érdekében élni lehet a 
TRIPS-megállapodásban rögzített 
rugalmassággal;

szabadkereskedelmi megállapodásokban és 
a WTO-ban; hangsúlyozza, hogy kivételes 
körülmények esetén a potenciális ellátási 
hiányok kezelése érdekében élni lehet a 
TRIPS-megállapodásban rögzített 
rugalmassággal, és meg lehet oldani a 
kötelező engedélyek használatával 
kapcsolatos jelenlegi problémákat;

Or. en

Módosítás 30
Emmanouil Fragkos, Geert Bourgeois

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU a 
gyógyszerészeti termékek terén vezető 
exportőr a világban; megállapítja, hogy az 
új gyógyszerek és kezelési módok 
kifejlesztése szempontjából a 
szellemitulajdon-jogok védelme és 
érvényesítése kulcsfontosságú a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban és 
a WTO-ban; hangsúlyozza, hogy kivételes 
körülmények esetén a potenciális ellátási 
hiányok kezelése érdekében élni lehet a 
TRIPS-megállapodásban rögzített 
rugalmassággal;

3. hangsúlyozza, hogy az EU a 
gyógyszerészeti termékek terén vezető 
exportőr a világban, és a világ egyik 
leginkább kutatásintenzív régiója ezen a 
területen; megállapítja, hogy az új 
gyógyszerek és kezelési módok 
kifejlesztése szempontjából a 
szellemitulajdon-jogok védelme és 
érvényesítése kulcsfontosságú a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban és 
a WTO-ban; hangsúlyozza, hogy kivételes 
körülmények esetén a potenciális ellátási 
hiányok kezelése érdekében élni lehet a 
TRIPS-megállapodásban rögzített 
rugalmassággal;

Or. en

Módosítás 31
Andrey Kovatchev

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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3. hangsúlyozza, hogy az EU a 
gyógyszerészeti termékek terén vezető 
exportőr a világban; megállapítja, hogy az 
új gyógyszerek és kezelési módok 
kifejlesztése szempontjából a 
szellemitulajdon-jogok védelme és 
érvényesítése kulcsfontosságú a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban és 
a WTO-ban; hangsúlyozza, hogy kivételes 
körülmények esetén a potenciális ellátási 
hiányok kezelése érdekében élni lehet a 
TRIPS-megállapodásban rögzített 
rugalmassággal;

3. hangsúlyozza, hogy az EU a 
gyógyszerészeti termékek terén vezető 
exportőr a világban; megállapítja, hogy az 
új gyógyszerek és kezelési módok 
kifejlesztése, illetve az EU globális 
versenyelőnyének az innováció terén való 
megőrzése szempontjából a 
szellemitulajdon-jogok védelme és 
érvényesítése kulcsfontosságú a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban és 
a WTO-ban; hangsúlyozza, hogy kivételes 
körülmények esetén a potenciális ellátási 
hiányok kezelése érdekében élni lehet a 
TRIPS-megállapodásban rögzített 
rugalmassággal;

Or. en

Módosítás 32
Massimiliano Salini

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU a 
gyógyszerészeti termékek terén vezető 
exportőr a világban; megállapítja, hogy az 
új gyógyszerek és kezelési módok 
kifejlesztése szempontjából a 
szellemitulajdon-jogok védelme és 
érvényesítése kulcsfontosságú a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban és 
a WTO-ban; hangsúlyozza, hogy kivételes 
körülmények esetén a potenciális ellátási 
hiányok kezelése érdekében élni lehet a 
TRIPS-megállapodásban rögzített 
rugalmassággal;

3. hangsúlyozza, hogy az EU a 
gyógyszerészeti termékek terén vezető 
exportőr a világban; megállapítja, hogy az 
új gyógyszerek és kezelési módok 
kifejlesztése, illetve az EU innováció terén 
meglévő versenypozíciója szempontjából a 
szellemitulajdon-jogok védelme és 
érvényesítése kulcsfontosságú a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban és 
a WTO-ban; hangsúlyozza, hogy kivételes 
körülmények esetén a potenciális ellátási 
hiányok kezelése érdekében élni lehet a 
TRIPS-megállapodásban rögzített 
rugalmassággal;

Or. en

Módosítás 33
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU a 
gyógyszerészeti termékek terén vezető 
exportőr a világban; megállapítja, hogy az 
új gyógyszerek és kezelési módok 
kifejlesztése szempontjából a 
szellemitulajdon-jogok védelme és 
érvényesítése kulcsfontosságú a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban és 
a WTO-ban; hangsúlyozza, hogy kivételes 
körülmények esetén a potenciális ellátási 
hiányok kezelése érdekében élni lehet a 
TRIPS-megállapodásban rögzített 
rugalmassággal;

3. hangsúlyozza, hogy az EU a 
gyógyszerészeti termékek terén vezető 
exportőr a világban; megállapítja, hogy az 
új gyógyszerek és kezelési módok 
kifejlesztése szempontjából a 
szellemitulajdon-jogok védelme és 
érvényesítése kulcsfontosságú a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban és 
a WTO-ban; hangsúlyozza, hogy kivételes 
körülmények esetén a potenciális ellátási 
hiányok kezelése érdekében élni kell a 
TRIPS-megállapodásban rögzített 
rugalmassággal;

Or. en

Módosítás 34
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, 
Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 a. elismeri, hogy az EU közelmúltbeli 
kereskedelmi megállapodásai egyértelmű 
szabályokat tartalmaznak a szellemi 
tulajdonjogok kereskedelmi 
vonatkozásaira vonatkozóan, és 
általánosságban elismerik a kötelező 
engedélyek TRIPS-megállapodással 
összhangban való kiadását; ugyanakkor 
olyan rendelkezések, mint például az 
adatkizárólagossággal fokozott 
szabadalmi oltalom és az üzleti titok 
védelme, sok ország számára 
megnehezíthetik az ilyen kikötések teljes 
körű alkalmazását; felhívja a Bizottságot, 
hogy készítsen értékelést a Parlament 
számára arról, hogy az EU 
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szabadkereskedelmi megállapodásai és a 
TRIPS milyen szerepet játszhatnak ebben 
a helyzetben, beleértve azt is, hogy a 
Bizottság mérlegel-e olyan 
iránymutatásokat, amelyekben az 
önkéntes engedélyezést ösztönözni lehetne 
az azonnali kötelező engedélyezéssel 
szemben;

Or. en

Módosítás 35
Enikő Győri

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 a. üdvözli a Bizottság 
elkötelezettségét annak biztosításában, 
hogy a Covid19 hatásainak kezelésére 
kidolgozott sürgősségi intézkedések 
célirányosak, arányosak, átláthatók, 
átmeneti jellegűeknek és a WTO 
szabályaival összhangban állók legyenek;

Or. en

Módosítás 36
Danuta Maria Hübner

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
kiterjedt hálózata egy működő többoldalú 
kereskedelmi rendszerrel együtt jelentik a 
legszilárdabb biztosítékot arra, hogy az 
alapvető gyógyszerek beszerzése több 
gyártóhelyről történhessen, a szabályozási 
normák pedig globálisan közeledjenek 

4. hangsúlyozza, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
kiterjedt hálózata egy működő többoldalú 
kereskedelmi rendszerrel együtt jelentik a 
legszilárdabb biztosítékot arra, hogy az 
alapvető gyógyszerek beszerzése több 
gyártóhelyről történhessen, a szabályozási 
normák pedig globálisan közeledjenek 
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egymáshoz; egymáshoz; hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy az Egyesült Királyság és 
az EU között létrejövő jövőbeni 
megállapodás lehetővé tegye mindkét fél 
számára a felmerülő egészségügyi 
veszélyekre való reagálást, ugyanakkor a 
gyógyszerek és egészségügyi termékek 
szállításának a lehető legjobb módon 
történő biztosítását is;

Or. en

Módosítás 37
Roman Haider

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
kiterjedt hálózata egy működő többoldalú 
kereskedelmi rendszerrel együtt jelentik a 
legszilárdabb biztosítékot arra, hogy az 
alapvető gyógyszerek beszerzése több 
gyártóhelyről történhessen, a szabályozási 
normák pedig globálisan közeledjenek 
egymáshoz;

4. hangsúlyozza, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
kiterjedt hálózata egy működő többoldalú 
kereskedelmi rendszerrel együtt fontos 
biztosítékot képviselnek arra, hogy az 
alapvető gyógyszerek beszerzése több 
gyártóhelyről történhessen, a szabályozási 
normák pedig globálisan közeledjenek 
egymáshoz; az EU egészségügyi stratégiai 
önállósága biztosításának másik módja 
bizonyos termékek, például a penicillin 
gyógyszergyártását, amelyet jelenleg az 
EU-ban csak a Novartis készít Kundlban 
(Ausztria), belefoglalja a közös európai 
érdeket szolgáló fontos projekt 
programba;

Or. en

Módosítás 38
Andrey Kovatchev

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
kiterjedt hálózata egy működő többoldalú 
kereskedelmi rendszerrel együtt jelentik a 
legszilárdabb biztosítékot arra, hogy az 
alapvető gyógyszerek beszerzése több 
gyártóhelyről történhessen, a szabályozási 
normák pedig globálisan közeledjenek 
egymáshoz;

4. hangsúlyozza, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
kiterjedt hálózata egy működő többoldalú 
kereskedelmi rendszerrel együtt jelentik a 
legszilárdabb biztosítékot arra, hogy az 
alapvető gyógyszerek beszerzése több 
gyártóhelyről történhessen, a szabályozási 
normák pedig globálisan közeledjenek 
egymáshoz; emlékeztet arra, hogy a 
gyógyszerekre vonatkozó szabályozási 
keretek és szabványok közötti különbségek 
akadályt jelenthetnek a kereskedelem 
számára; ösztönzi nemzetközi szabványok 
elfogadását a behozott végleges vagy 
köztes gyógyszerek minőségének és 
biztonságának biztosítása érdekében, 
továbbá ösztönzi szigorú szabályozási 
együttműködési rendelkezések beépítését 
az EU kétoldalú kereskedelmi 
megállapodásaiba annak biztosítása 
érdekében, hogy az európai piacra szánt 
összes gyógyszer megfeleljen az 
alkalmazandó minőségi előírásoknak;

Or. en

Módosítás 39
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
kiterjedt hálózata egy működő többoldalú 
kereskedelmi rendszerrel együtt jelentik a 
legszilárdabb biztosítékot arra, hogy az 
alapvető gyógyszerek beszerzése több 
gyártóhelyről történhessen, a szabályozási 
normák pedig globálisan közeledjenek 
egymáshoz;

4. üdvözli a belső piacért felelős 
biztosnak a stratégiai ellátási láncok 
hazatelepítéséről szóló nyilatkozatait; 
megjegyzi, hogy egy működő többoldalú 
kereskedelmi rendszer, amely garantálja, 
hogy az alapvető gyógyszerek beszerzése 
több gyártóhelyről történhessen, 
kiegészítheti az európai gyártást;

Or. en
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Módosítás 40
Massimiliano Salini

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
kiterjedt hálózata egy működő többoldalú 
kereskedelmi rendszerrel együtt jelentik a 
legszilárdabb biztosítékot arra, hogy az 
alapvető gyógyszerek beszerzése több 
gyártóhelyről történhessen, a szabályozási 
normák pedig globálisan közeledjenek 
egymáshoz;

4. hangsúlyozza, hogy a szellemi 
tulajdon összetevőit figyelembe vevő 
szabadkereskedelmi megállapodások 
kiterjedt hálózata egy működő többoldalú 
kereskedelmi rendszerrel együtt jelentik a 
legszilárdabb biztosítékot arra, hogy az 
alapvető gyógyszerek beszerzése több 
gyártóhelyről történhessen, a szabályozási 
normák pedig globálisan közeledjenek 
egymáshoz, annak érdekében, hogy 
Európában és a világban egy olyan erős 
innovációs keretet lehessen fenntartani, 
amely képes ellenállni a jövőbeli 
egészségügyi válságoknak;

Or. en

Módosítás 41
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
kiterjedt hálózata egy működő többoldalú 
kereskedelmi rendszerrel együtt jelentik a 
legszilárdabb biztosítékot arra, hogy az 
alapvető gyógyszerek beszerzése több 
gyártóhelyről történhessen, a szabályozási 
normák pedig globálisan közeledjenek 
egymáshoz;

4. hangsúlyozza, hogy egy működő 
többoldalú kereskedelmi rendszer jelenti a 
legszilárdabb biztosítékot arra, hogy az 
alapvető gyógyszerek beszerzése több 
gyártóhelyről történhessen, és könnyen 
ellenőrizhetők lehessenek minden 
hamisítás tekintetében, hogy teljes 
mértékben megfeleljenek az Európában és 
világszerte érvényes szabályozási 
normáknak;

Or. en
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Módosítás 42
Barry Andrews, Nicola Danti, Dita Charanzová, Samira Rafaela, Svenja Hahn, Urmas 
Paet

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
kiterjedt hálózata egy működő többoldalú 
kereskedelmi rendszerrel együtt jelentik a 
legszilárdabb biztosítékot arra, hogy az 
alapvető gyógyszerek beszerzése több 
gyártóhelyről történhessen, a szabályozási 
normák pedig globálisan közeledjenek 
egymáshoz;

4. hangsúlyozza, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
kiterjedt hálózata egy teljeskörűen működő 
többoldalú kereskedelmi rendszerrel és a 
Kereskedelmi Világszervezettel, magjában 
egy működő Fellebbezési Testülettel 
együtt jelentik a legszilárdabb biztosítékot 
arra, hogy az alapvető gyógyszerek 
beszerzése több gyártóhelyről történhessen, 
a szabályozási normák pedig globálisan 
közeledjenek egymáshoz;

Or. en

Módosítás 43
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
kiterjedt hálózata egy működő többoldalú 
kereskedelmi rendszerrel együtt jelentik a 
legszilárdabb biztosítékot arra, hogy az 
alapvető gyógyszerek beszerzése több 
gyártóhelyről történhessen, a szabályozási 
normák pedig globálisan közeledjenek 
egymáshoz;

4. hangsúlyozza, hogy minden 
lehetőség nyitva tartása a szükséges 
gyógyszerek megfelelő rendelkezésre 
állásának biztosítása érdekében – ideértve 
a külföldön gyártott gyógyszerek kötelező 
engedélyek alapján való behozatalának 
engedélyezését – jelenti a legszilárdabb 
biztosítékot arra, hogy az alapvető 
gyógyszerek beszerzése több gyártóhelyről 
történhessen, a szabályozási normák pedig 
globálisan közeledjenek egymáshoz; 
felhívja az EU-t, hogy az adat- és piaci 
kizárólagosságra vonatkozó európai 
szabályokban biztosítson kivételi 
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záradékokat, hogy a tagállamok 
hatékonyan használhassák a kötelező 
engedélyeket;

Or. en

Módosítás 44
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
kiterjedt hálózata egy működő többoldalú 
kereskedelmi rendszerrel együtt jelentik a 
legszilárdabb biztosítékot arra, hogy az 
alapvető gyógyszerek beszerzése több 
gyártóhelyről történhessen, a szabályozási 
normák pedig globálisan közeledjenek 
egymáshoz;

4. hangsúlyozza, hogy a tisztességes 
és helyesen végrehajtott 
szabadkereskedelmi megállapodások 
kiterjedt hálózata egy működő többoldalú 
kereskedelmi rendszerrel együtt jelentik a 
legszilárdabb biztosítékot arra, hogy az 
alapvető gyógyszerek beszerzése több 
gyártóhelyről történhessen, a szabályozási 
normák pedig globálisan közeledjenek 
egymáshoz;

Or. en

Módosítás 45
Enikő Győri

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 a. hangsúlyozza, hogy a WTO-n belül 
szükség van egy szélesebb körű, 
kereskedelemmel és egészséggel 
kapcsolatos kezdeményezésre, amelynek 
célja az együttműködés fokozása és 
iránymutatások kidolgozása, annak 
érdekében, hogy az alapvető egészségügyi 
felszerelések hiánya esetén összehangolt 
választ lehessen biztosítani;
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Or. en

Módosítás 46
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. határozottan ösztönzi valamennyi 
országot, hogy csatlakozzék a WTO 
gyógyszerészeti vámlebontási 
megállapodásához; felszólít, hogy annak 
hatályát terjesszék ki valamennyi 
gyógyszerészeti és gyógyászati termékre; 
hangsúlyozza, hogy a gyógyászati 
termékeket nem szabad megtorló 
intézkedések céljaira felhasználni a 
kereskedelmi viták során;

5. tudomásul veszi a WTO 
gyógyszerészeti vámlebontási 
megállapodása hatókörének 
kiterjesztésére irányuló javaslatokat; kéri, 
hogy a jövőbeli tárgyalások során tartsák 
tiszteletben valamennyi ország 
szakpolitikai mozgásterét, annak 
érdekében, hogy biztosítsák stratégiai 
önállóságukat és polgáraiknak a 
gyógyszerkészítményekhez és 
gyógyszerekhez való hozzáférését; 
hangsúlyozza, hogy a gyógyászati 
termékeket nem szabad megtorló 
intézkedések céljaira felhasználni a 
kereskedelmi viták során;

Or. en

Módosítás 47
Andrey Kovatchev

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. határozottan ösztönzi valamennyi 
országot, hogy csatlakozzék a WTO 
gyógyszerészeti vámlebontási 
megállapodásához; felszólít, hogy annak 
hatályát terjesszék ki valamennyi 
gyógyszerészeti és gyógyászati termékre; 
hangsúlyozza, hogy a gyógyászati 
termékeket nem szabad megtorló 
intézkedések céljaira felhasználni a 

5. határozottan ösztönzi valamennyi 
országot, hogy csatlakozzék a WTO 
gyógyszerészeti vámlebontási 
megállapodásához; felszólít, hogy annak 
hatályát terjesszék ki valamennyi 
gyógyszerészeti és gyógyászati termékre; 
hangsúlyozza, hogy a gyógyászati 
termékeket és gyógyszereket – többek 
között azok köztes formáit – nem szabad 
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kereskedelmi viták során; megtorló intézkedések céljaira felhasználni 
a kereskedelmi viták során;

Or. en

Módosítás 48
Massimiliano Salini

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. határozottan ösztönzi valamennyi 
országot, hogy csatlakozzék a WTO 
gyógyszerészeti vámlebontási 
megállapodásához; felszólít, hogy annak 
hatályát terjesszék ki valamennyi 
gyógyszerészeti és gyógyászati termékre; 
hangsúlyozza, hogy a gyógyászati 
termékeket nem szabad megtorló 
intézkedések céljaira felhasználni a 
kereskedelmi viták során;

5. határozottan ösztönzi valamennyi 
országot, hogy csatlakozzék a WTO 
gyógyszerészeti vámlebontási 
megállapodásához; felszólít, hogy annak 
hatályát terjesszék ki valamennyi 
gyógyszerészeti és gyógyászati termékre; 
hangsúlyozza, hogy a gyógyászati 
termékeket és gyógyszereket – többek 
között azok köztes formáit – nem szabad 
megtorló intézkedések céljaira felhasználni 
a kereskedelmi viták során;

Or. en

Módosítás 49
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. határozottan ösztönzi valamennyi 
országot, hogy csatlakozzék a WTO 
gyógyszerészeti vámlebontási 
megállapodásához; felszólít, hogy annak 
hatályát terjesszék ki valamennyi 
gyógyszerészeti és gyógyászati termékre; 
hangsúlyozza, hogy a gyógyászati 
termékeket nem szabad megtorló 
intézkedések céljaira felhasználni a 
kereskedelmi viták során;

5. határozottan ösztönzi valamennyi 
országot, hogy csatlakozzék a WTO 
gyógyszerészeti vámlebontási 
megállapodásához; felszólít, hogy annak 
hatályát terjesszék ki valamennyi 
gyógyszerészeti és gyógyászati termékre; 
hangsúlyozza, hogy a gyógyászati 
termékeket nem szabad megtorló 
intézkedések céljaira felhasználni a 
kereskedelmi viták során, továbbá 
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könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük;

Or. en

Módosítás 50
Barry Andrews, Nicola Danti, Samira Rafaela, Svenja Hahn, Urmas Paet

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. határozottan ösztönzi valamennyi 
országot, hogy csatlakozzék a WTO 
gyógyszerészeti vámlebontási 
megállapodásához; felszólít, hogy annak 
hatályát terjesszék ki valamennyi 
gyógyszerészeti és gyógyászati termékre; 
hangsúlyozza, hogy a gyógyászati 
termékeket nem szabad megtorló 
intézkedések céljaira felhasználni a 
kereskedelmi viták során;

5. határozottan ösztönzi valamennyi 
országot, hogy csatlakozzék a WTO 
gyógyszerészeti vámlebontási 
megállapodásához; sürgeti, hogy annak 
hatályát terjesszék ki valamennyi 
gyógyszerészeti és gyógyászati termékre; 
hangsúlyozza, hogy a gyógyászati 
termékeket semmikor nem szabad 
megtorló intézkedések céljaira felhasználni 
a kereskedelmi viták során;

Or. en

Módosítás 51
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, 
Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. megjegyzi, hogy az egész világ 
küzd a Covid19 világjárvány ellen, mivel 
még nem találtak a betegséget leküzdő 
gyógyszert; felhívja a Bizottságot, hogy 
működjön együtt a WTO-val és a WHO-
val, annak érdekében, hogy minden 
ország, és különösen a fejlődő országok 
egyenlő hozzáféréssel rendelkezzenek 
bármilyen áttörést jelentő gyógyszer 
esetében; ösztönzi valamennyi tagállamot, 
hogy tegyenek erőfeszítéseket a Covid19-
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technológiákra vonatkozó szabadalmi 
jogok együttesének létrehozására a WHO-
ban;

Or. en

Módosítás 52
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. felhívja továbbá az EU-t, hogy 
egyoldalúan és ideiglenesen szüntesse 
meg a gyógyászati termékekre és 
gyógyszerekre vonatkozó tarifákat, e 
termékek behozatalának megkönnyítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 53
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az 
egészségügyi termékek ellátási láncainak 
teljes hazatelepítése a globális 
gazdaságban nem lehetséges; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
működjenek együtt az EU partnereivel, a 
WHO-val és a WTO-val egy olyan 
nemzetközi keret megteremtése céljából, 
amely egészségügyi válságok idején képes 
megelőzni az ellátási láncok összeomlását 
és fékezni protekcionista intézkedések 
alkalmazását.

törölve

Or. en
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Módosítás 54
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az 
egészségügyi termékek ellátási láncainak 
teljes hazatelepítése a globális gazdaságban 
nem lehetséges; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy működjenek együtt az 
EU partnereivel, a WHO-val és a WTO-
val egy olyan nemzetközi keret 
megteremtése céljából, amely 
egészségügyi válságok idején képes 
megelőzni az ellátási láncok összeomlását 
és fékezni protekcionista intézkedések 
alkalmazását.

6. hangsúlyozza, hogy az 
egészségügyi termékek ellátási láncainak 
teljes hazatelepítése a globális gazdaságban 
nem lehetséges; kéri olyan európai 
irányelv kidolgozását, amely lehetővé teszi 
a tagállamok számára, hogy öt éven belül 
kvótákat kényszerítsenek ki a különféle 
gyógyszerek (például olyan alapvető 
gyógyszerek, mint az acetaminofen vagy 
antibiotikumok, valamint az intenzív 
osztályokon szükséges anyagok, például 
opiátok vagy érzéstelenítők), a 
gyártásukhoz szükséges nyersanyagok, az 
orvostechnikai eszközök és az 
egészségügyi munkaruházat belföldi 
gyártására vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 55
Roman Haider

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az 
egészségügyi termékek ellátási láncainak 
teljes hazatelepítése a globális gazdaságban 
nem lehetséges; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy működjenek együtt az 
EU partnereivel, a WHO-val és a WTO-val 
egy olyan nemzetközi keret megteremtése 
céljából, amely egészségügyi válságok 
idején képes megelőzni az ellátási láncok 
összeomlását és fékezni protekcionista 

6. hangsúlyozza, hogy mivel az 
egészségügyi termékek ellátási láncainak 
teljes hazatelepítése a globális gazdaságban 
nem lehetséges; a stratégiai 
gyógyszergyártás fokozatos hazatelepítése 
biztosítja az gyógyászati termékek 
raktárkészletét az EU-ban, válság idején 
is, és megerősíti az EU külföldi gyártóktól 
való függetlenségét, akik protekcionista 
intézkedéseket vezethetnek be; sürgeti a 
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intézkedések alkalmazását. Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
működjenek együtt az EU partnereivel, a 
WHO-val és a WTO-val egy olyan 
nemzetközi keret megteremtése céljából, 
amely egészségügyi válságok idején képes 
megelőzni az ellátási láncok összeomlását 
és fékezni protekcionista intézkedések 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 56
Emmanouil Fragkos, Geert Bourgeois

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az 
egészségügyi termékek ellátási láncainak 
teljes hazatelepítése a globális 
gazdaságban nem lehetséges; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
működjenek együtt az EU partnereivel, a 
WHO-val és a WTO-val egy olyan 
nemzetközi keret megteremtése céljából, 
amely egészségügyi válságok idején képes 
megelőzni az ellátási láncok összeomlását 
és fékezni protekcionista intézkedések 
alkalmazását.

6. hangsúlyozza, hogy az 
egészségügyi termékek ellátási láncainak 
teljes hazatelepítése nem lehetséges és 
nem is kívánatos, mivel a globális 
egészségügyi piacok és a globális 
szakosodás az EU javát szolgálja; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
működjenek együtt az EU partnereivel, a 
WHO-val és a WTO-val egy olyan 
nemzetközi keret megteremtése céljából, 
amely egészségügyi válságok idején képes 
megelőzni az ellátási láncok összeomlását 
és fékezni protekcionista intézkedések 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 57
Barry Andrews, Nicola Danti, Samira Rafaela, Svenja Hahn, Urmas Paet

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az 6. hangsúlyozza, hogy az 
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egészségügyi termékek ellátási láncainak 
teljes hazatelepítése a globális gazdaságban 
nem lehetséges; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy működjenek együtt az 
EU partnereivel, a WHO-val és a WTO-val 
egy olyan nemzetközi keret megteremtése 
céljából, amely egészségügyi válságok 
idején képes megelőzni az ellátási láncok 
összeomlását és fékezni protekcionista 
intézkedések alkalmazását.

egészségügyi termékek ellátási láncainak 
teljes hazatelepítése a globális gazdaságban 
nem lehetséges és nem is kívánatos; 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy működjenek együtt az EU 
partnereivel, a WHO-val és a WTO-val egy 
olyan nemzetközi keret megteremtése 
céljából, amely egészségügyi válságok 
idején képes megelőzni az ellátási láncok 
összeomlását és fékezni protekcionista 
intézkedések alkalmazását; felhívja a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg annak a 
lehetőségét, hogy a rescEU-készlet 
kezdeményezés alapján létrehozzanak egy 
közös uniós stratégiai gyógyszertartalékot.

Or. en

Módosítás 58
Danuta Maria Hübner

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az 
egészségügyi termékek ellátási láncainak 
teljes hazatelepítése a globális gazdaságban 
nem lehetséges; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy működjenek együtt az 
EU partnereivel, a WHO-val és a WTO-val 
egy olyan nemzetközi keret megteremtése 
céljából, amely egészségügyi válságok 
idején képes megelőzni az ellátási láncok 
összeomlását és fékezni protekcionista 
intézkedések alkalmazását.

6. hangsúlyozza, hogy az 
egészségügyi termékek ellátási láncainak 
teljes hazatelepítése a globális gazdaságban 
nem lehetséges; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy működjenek együtt az 
EU többoldalú partnereivel, a WHO-val és 
a WTO-val egy olyan nemzetközi keret 
megteremtése céljából, amely 
egészségügyi válságok idején képes 
megelőzni az ellátási láncok összeomlását 
és fékezni az egyes államokat 
protekcionista intézkedések – például a 
behozatalra és/vagy a kivitelre vonatkozó 
korlátozások – alkalmazásában;

Or. en

Módosítás 59
Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az 
egészségügyi termékek ellátási láncainak 
teljes hazatelepítése a globális gazdaságban 
nem lehetséges; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy működjenek együtt az 
EU partnereivel, a WHO-val és a WTO-val 
egy olyan nemzetközi keret megteremtése 
céljából, amely egészségügyi válságok 
idején képes megelőzni az ellátási láncok 
összeomlását és fékezni protekcionista 
intézkedések alkalmazását.

6. hangsúlyozza, hogy az 
egészségügyi termékek valamennyi ellátási 
láncának teljes hazatelepítése a globális 
gazdaságban nem lehetséges; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
működjenek együtt az EU partnereivel, a 
WHO-val és a WTO-val egy olyan 
nemzetközi keret megteremtése céljából, 
amely egészségügyi válságok idején képes 
megelőzni az ellátási láncok összeomlását 
és fékezni protekcionista intézkedések 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 60
Urmas Paet

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az 
egészségügyi termékek ellátási láncainak 
teljes hazatelepítése a globális gazdaságban 
nem lehetséges; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy működjenek együtt az 
EU partnereivel, a WHO-val és a WTO-val 
egy olyan nemzetközi keret megteremtése 
céljából, amely egészségügyi válságok 
idején képes megelőzni az ellátási láncok 
összeomlását és fékezni protekcionista 
intézkedések alkalmazását.

6. hangsúlyozza, hogy az 
egészségügyi termékek ellátási láncainak 
teljes hazatelepítése a globális gazdaságban 
nem lehetséges; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy szorosabban 
működjenek együtt egymással, az EU 
partnereivel, a WHO-val és a WTO-val egy 
olyan nemzetközi keret megteremtése 
céljából, amely egészségügyi válságok 
idején képes megelőzni az ellátási láncok 
összeomlását és fékezni protekcionista 
intézkedések alkalmazását;

Or. en

Módosítás 61
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Enikő Győri

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az 
egészségügyi termékek ellátási láncainak 
teljes hazatelepítése a globális gazdaságban 
nem lehetséges; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy működjenek együtt az 
EU partnereivel, a WHO-val és a WTO-val 
egy olyan nemzetközi keret megteremtése 
céljából, amely egészségügyi válságok 
idején képes megelőzni az ellátási láncok 
összeomlását és fékezni protekcionista 
intézkedések alkalmazását.

6. hangsúlyozza, hogy az 
egészségügyi termékek ellátási láncainak 
teljes hazatelepítése a globális gazdaságban 
nem lehetséges és nem is lehet cél; sürgeti 
a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
működjenek együtt az EU partnereivel, a 
WHO-val és a WTO-val egy olyan 
nemzetközi keret megteremtése céljából, 
amely egészségügyi válságok idején képes 
megelőzni az ellátási láncok összeomlását 
és fékezni protekcionista intézkedések 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 62
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az 
egészségügyi termékek ellátási láncainak 
teljes hazatelepítése a globális gazdaságban 
nem lehetséges; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy működjenek együtt az 
EU partnereivel, a WHO-val és a WTO-val 
egy olyan nemzetközi keret megteremtése 
céljából, amely egészségügyi válságok 
idején képes megelőzni az ellátási láncok 
összeomlását és fékezni protekcionista 
intézkedések alkalmazását.

6. hangsúlyozza, hogy az 
egészségügyi termékek ellátási láncainak 
teljes hazatelepítése a globális gazdaságban 
nem lehetséges; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy működjenek együtt az 
EU partnereivel, a WHO-val és a WTO-val 
egy olyan nemzetközi keret megteremtése 
céljából, amely egészségügyi válságok 
idején képes megelőzni az ellátási láncok 
összeomlását és fékezni káros 
intézkedések alkalmazását;

Or. en

Módosítás 63
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Tiziana Beghin

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az 
egészségügyi termékek ellátási láncainak 
teljes hazatelepítése a globális 
gazdaságban nem lehetséges; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
működjenek együtt az EU partnereivel, a 
WHO-val és a WTO-val egy olyan 
nemzetközi keret megteremtése céljából, 
amely egészségügyi válságok idején képes 
megelőzni az ellátási láncok összeomlását 
és fékezni protekcionista intézkedések 
alkalmazását.

6. sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy működjenek együtt az 
EU partnereivel, a WHO-val és a WTO-val 
egy olyan nemzetközi keret megteremtése 
céljából, amely egészségügyi válságok 
idején képes megelőzni az ellátási láncok 
összeomlását és fékezni protekcionista 
intézkedések alkalmazását, különös 
tekintettel az uniós gyógyszergyártó 
létesítmények hiányára;

Or. en

Módosítás 64
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, 
Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6 a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
gyógyászati termékekből állandó és 
megbízható legyen az ellátás; 
hangsúlyozza, hogy gyógyászati termékek 
fejlesztésének összhangban kell állnia a 
nemzetközi emberi jogi normákkal, meg 
kell felelnie a Párizsi Megállapodásnak, 
és a munkajogoknak meg kell felelniük az 
ILO-egyezményeknek; felhívja a 
Bizottságot, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek belső piacon való 
fenntartása érdekében sürgősen szükség 
van az ellátási láncra vonatkozó kötelező 
erejű szabályozásra irányuló közös 
európai megközelítésre;
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Or. en

Módosítás 65
Andrey Kovatchev

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6 a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a közvetlen 
külföldi befektetések átvilágításáról szóló 
rendelet gyors és teljes körű végrehajtását 
– és szükség esetén felülvizsgálatát –, 
amely rendeletbe az egészségügyi ellátást 
stratégiai ágazatként kell belefoglalni;

Or. en

Módosítás 66
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6 a. kiemeli annak fontosságát, hogy az 
Európai Bizottság minden szükséges 
intézkedést megtegyen a spekuláció, a 
csalás és az árral való visszaélések 
leküzdése érdekében az alapvető orvosi 
anyagok kereskedelme területén;

Or. en

Módosítás 67
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, 
Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6 b. hangsúlyozza gyógyászati 
termékekre vonatkozó európai biztonsági 
előírások fontosságát; sürgeti a 
Bizottságot, hogy ellenőrizze a belső 
piacunkra belépő gyógyászati termékeket, 
hogy megfelelnek-e az európai biztonsági 
előírásoknak; felhívja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa a fogyasztóvédelem prioritását 
az e-kereskedelemről szóló WTO-
tárgyalások során;

Or. en

Módosítás 68
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6 b. felhívja a Bizottságot, hogy 
gyakorolja vezető szerepét globális szinten 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
fejlődő országok garantáltan 
hozzáférhessenek az alapvető 
gyógyszerekhez, és ezekből való ellátásuk 
is garantált legyen, különösen vészhelyzet 
esetén;

Or. en

Módosítás 69
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6 c. hangsúlyozza az oltóanyagokhoz 
és az egészségügyi ellátáshoz való 
egyetemes hozzáférés biztosításának 
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fontosságát, különösen vészhelyzetekben 
és olyan új betegségek esetében, amelyek 
esetében nem létezik kezelési mód, mint 
például a Covid19 esetében; szoros 
együttműködést sürget a WHO és a WTO 
között annak biztosítása érdekében, hogy 
az oltóanyag rendelkezésre álljon, amint 
azt megtalálják; felhívja ugyanakkor a 
Bizottságot, hogy erősítse meg a 
gyógyszerek közös beszerzésére irányuló 
mechanizmusait annak érdekében, hogy 
lakóhelytől függetlenül minden polgár 
számára egyetemes hozzáférést biztosítson 
a kezelési módokhoz.

Or. en


