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Módosítás 1
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
-A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-A. mivel az EU-ban már régóta 
problémát jelent a gyógyszerhiány, az 
utóbbi években pedig egyre többször 
fordulnak elő gyógyszerhiánnyal 
kapcsolatos váratlan események az uniós 
tagállamokban;

Or. en

Módosítás 2
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
-A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-Aa. mivel az uniós egészségügyi 
rendszereket kiszolgáltatottá teszi az, hogy 
néhány harmadik országbeli beszállítótól 
függenek, ugyanis az uniós piacra szánt 
gyógyszerek előállításához felhasznált 
kémiai nyersanyagok, kiindulási anyagok 
és gyógyszer-hatóanyagok túlnyomó része 
Indiából és Kínából származik; mivel a 
gyógyszerhiánnyal kapcsolatos legtöbb 
esemény az ellátási lánc korai 
szakaszának megszakadására vezethető 
vissza;

Or. en

Módosítás 3
Jutta Paulus
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
-A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-Ab. mivel a kémiai alapanyagok és a 
kiindulási anyagok, valamint a gyógyszer-
hatóanyagok uniós előállítását 
befolyásolja a legalacsonyabb ár 
kritériumán alapuló pályázati rendszer, 
amely a szóban forgó gyártás harmadik 
országokba történő kiszervezésére 
ösztönöz, ezzel pedig károsítja a magasabb 
szintű normákat alkalmazó európai 
vállalkozásokat; mivel ezekben a 
harmadik országokban egyes 
létesítmények gyakran nem képesek 
érvényt szerezni a szóban forgó anyagok 
és összetevők fenntartható és etikus 
előállítására vonatkozó megfelelő 
előírások betartásának; mivel az egyetlen 
nyertes elvét alkalmazó pályázati 
rendszerek veszélyeztetik a források 
diverzifikációját, és adott esetben 
hiányhoz vezethetnek;

Or. en

Módosítás 4
Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében
Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a koronavírus-világjárvány 
súlyosbította az egész EU-ban növekvő 
gyógyszerhiányt; mivel a globális ellátási 
lánc így bekövetkezett megszakadása 
rámutatott az EU harmadik országoktól 
való függésére a gyógyszerek és a 
gyógyszer-hatóanyagok terén;

A. mivel a koronavírus-világjárvány 
súlyosbította az egész EU-ban növekvő 
gyógyszerhiányt; mivel a globális ellátási 
lánc így bekövetkezett megszakadása 
rámutatott az EU harmadik országoktól 
való függésére a gyógyszerek és a 
gyógyszer-hatóanyagok terén; mivel a 
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generikus gyógyszerek előállításához 
szükséges gyógyszer-hatóanyagokhoz való 
korlátozott hozzáférés különösen kihívást 
jelent, ugyanis az Európában használt 
gyógyszer-hatóanyagok mintegy 70%-át 
harmadik országokból importálják;

Or. en

Módosítás 5
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a koronavírus-világjárvány 
súlyosbította az egész EU-ban növekvő 
gyógyszerhiányt; mivel a globális ellátási 
lánc így bekövetkezett megszakadása 
rámutatott az EU harmadik országoktól 
való függésére a gyógyszerek és a 
gyógyszer-hatóanyagok terén;

A. mivel a koronavírus-világjárvány 
súlyosbította az egész EU-ban növekvő 
gyógyszerhiányt; mivel a globális ellátási 
lánc így bekövetkezett megszakadása 
rámutatott az EU harmadik országoktól 
való függésére a gyógyszerek, a 
gyógyszer-hatóanyagok, a kiindulási 
anyagok és a gyógyszergyártásban 
használt egyéb összetevők terén; mivel az 
új koronavírus-járvány az orvostechnikai 
eszközök, az orvostechnikai felszerelések 
és a védőeszközök hiányára is rávilágított;

Or. en

Módosítás 6
Marc Botenga, Sandra Pereira, Marisa Matias, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a koronavírus-világjárvány 
súlyosbította az egész EU-ban növekvő 
gyógyszerhiányt; mivel a globális ellátási 

A. mivel a koronavírus-világjárvány 
súlyosbította az egész EU-ban növekvő 
gyógyszerhiányt; mivel a globális ellátási 
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lánc így bekövetkezett megszakadása 
rámutatott az EU harmadik országoktól 
való függésére a gyógyszerek és a 
gyógyszer-hatóanyagok terén;

lánc így bekövetkezett megszakadása 
rámutatott a multinacionális vállalkozások 
által irányított kutatás és fejlesztés, 
gyártás és kereskedelem jellemezte piaci 
mechanizmusok hiányosságaira, és az EU 
ezektől való függésére a gyógyszerek és a 
gyógyszer-hatóanyagok terén;

Or. en

Módosítás 7
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a koronavírus-világjárvány 
súlyosbította az egész EU-ban növekvő 
gyógyszerhiányt; mivel a globális ellátási 
lánc így bekövetkezett megszakadása 
rámutatott az EU harmadik országoktól 
való függésére a gyógyszerek és a 
gyógyszer-hatóanyagok terén;

A. mivel a koronavírus-világjárvány 
jól illusztrálta számos ellátási lánc 
sérülékenységét, valamint az EU harmadik 
országoktól való függését a gyógyszerek és 
a gyógyszer-hatóanyagok terén; mivel az, 
hogy az EU ezen a területen behozatalra 
támaszkodik, valamint a diverzifikáció 
hiánya további fenyegetést jelent arra, 
hogy az EU gyorsan és megfelelő módon 
tudjon reagálni az egészségügyi 
vészhelyzetekre;

Or. en

Módosítás 8
Romana Jerković, Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a Szerződések és az Európai 
Unió Alapjogi Chartája szerint 
mindenkinek hozzá kell férnie a megelőző 
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egészségügyi ellátáshoz, és mindenkinek 
joga van a gyógykezeléshez a nemzeti 
jogszabályok és gyakorlatok által 
meghatározott feltételek mellett; mivel ezt 
a jogot minden polgár tekintetében 
érvényesíteni kell, ideértve a kisebb 
tagállamokban és az Unió legkülső 
területein élőket is;

Or. en

Módosítás 9
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a gyógyszerekhez való 
hozzáférés egyre többször jelent problémát 
az EU-ban, általában magas 
gyógyszerárakkal jár együtt, és 
akadályozza az európai polgárok 
egészségügyi ellátáshoz való jogát; mivel a 
koronavírus-világjárvány 
következményeként várhatóan romlik 
majd a szocioökonómiai helyzet, és 
rosszabbodnak a kiszolgáltatott 
állampolgárok életkörülményei is;

Or. en

Módosítás 10
Patrizia Toia, Miriam Dalli, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Romana Jerković

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a nemzeti szinten hozott, 
összehangolatlan kezdeményezések, 
például a készletfelhalmozás és a 
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szankciók fokozhatják a gyógyszerhiány 
kockázatát, ugyanakkor viszont – ahogy 
azt a Covid19 okozta válság is bizonyította 
– alapvető fontosságú egy páneurópai 
szinten összehangolt megközelítés és az 
érintett felek közötti szoros párbeszéd a 
gyógyszerhiány enyhítése és megelőzése 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 11
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a gyógyszerhiány kezelése 
érdekében európai szintű koordinációra 
és párbeszédre van szükség, és mivel 
közismert, hogy a gyógyszerhiány alapvető 
okai több tényezőre vezethetők vissza: 
gazdasági okok, szabályozási terhek, előre 
nem látható keresletnövekedések, az 
ellátási lánc – többek között harmadik 
országoktól való – kölcsönös függőségei, 
valamint gyártási problémák;

Or. en

Módosítás 12
Gianna Gancia

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a Covid19-világjárvány 
során kiderült, hogy számos tagállam 
nemzeti kormánya vált csalás áldozatává, 
és kapott hibás orvosi felszereléseket és 
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kellékeket harmadik országbeli – 
különösen kínai – vállalkozásoktól;

Or. en

Módosítás 13
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a gyógyszerek 
hatóanyagainak 60–80%-át, azaz a 
terápiás hatást biztosító anyagot Európán 
kívül, főleg Kínában és Indiában 
gyártják; mivel ez az arány 30 évvel ezelőtt 
20% volt;

Or. en

Módosítás 14
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. A. mivel a gyógyszerhiány mögött 
összetett, többdimenziós okok állnak, 
amelyek a gyártási problémákhoz, ipari 
kvótákhoz, a jogszerű párhuzamos 
kereskedelemhez, valamint gazdasági 
szempontokhoz, például az árképzéshez is 
kapcsolódnak;

Or. en

Módosítás 15
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a párhuzamos kereskedelem 
és export tilalma befolyásolhatja a 
gyógyszerek rendelkezésre állását egyes 
tagállamokban; mivel a Bizottság 
vizsgálatot indított a párhuzamos 
kereskedelem hatásáról;

Or. en

Módosítás 16
Pietro Fiocchi

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a nemzeti szinten hozott, 
összehangolatlan intézkedések 
bizonyítottan nem képesek hatékonyan 
küzdeni a Covid19 okozta válság ellen, 
ugyanakkor viszont páneurópai szintű 
koordinációra és párbeszédre van 
szükség;

Or. en

Módosítás 17
Marc Botenga, Sandra Pereira, Marisa Matias, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. felismeri, hogy alkalmanként 
mesterségesen teremtenek 
gyógyszerhiányt azok a gyógyszergyárak, 
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amelyek szívesebben gyártanak 
nyereségesebb gyógyszereket a kevésbé 
jövedelmezők helyett;

Or. en

Módosítás 18
Katalin Cseh

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a 2001/83/EK irányelv1a 
81. cikke intézkedéseket sürget a 
gyógyszerek hiányának vagy forgalmazási 
problémáinak a megelőzésére a 
tagállamokban;
_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve (2001. november 6.) az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
közösségi kódexéről (HL L 311., 
2001.11.28. 67. o.). 

Or. en

Módosítás 19
Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében
Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel rendkívül fontos a 
gyógyszerhiány megelőzése és az, hogy 
bekövetkezte esetén enyhíteni kell a 
következményeit;

Or. en
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Módosítás 20
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel alapvetően fontos a 
gyógyszerhiány megelőzése és az, hogy 
bekövetkezte esetén enyhíteni kell; a 
gyógyszerhiány a fenntarthatatlan 
stratégiák tünete, bőséges tudományos 
bizonyíték támasztja alá, hogy a 
gyógyszerhiánynak számos kiváltó oka 
van: konkrétan gazdasági okok, fokozódó 
szabályozási terhek, előre nem látható 
keresletnövekedések, az ellátási lánc 
kölcsönös függőségei, valamint gyártási és 
minőségi problémák;

Or. en

Módosítás 21
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a Bizottság iránymutatásokat 
adott ki az optimális és észszerű 
gyógyszerellátásról a Covid19-
világjárvány idején fellépő 
gyógyszerhiányok elkerülése érdekében; 
mivel ezekben az iránymutatásokban a 
Bizottság elismeri, hogy egyetlen ország 
sem önellátó az egészségügyi rendszer 
megfelelő működéséhez szükséges 
alapanyagok, gyógyszer-hatóanyagok, 
köztes termékek vagy kész gyógyszerek 
szempontjából;
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Or. en

Módosítás 22
Pietro Fiocchi

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a költségcsökkentő 
intézkedések, a piac 
kiszámíthatatlanságának hiánya, valamint 
a megterhelő és merev szabályozási keret 
együttesen egy fenntarthatatlan 
környezetet teremtenek az európai 
gyógyszeripar számára a működéshez és 
ahhoz, hogy továbbra is katalizálni tudják 
a betegek gyógyszerekhez való 
fenntartható hozzáférését;

Or. en

Módosítás 23
Katalin Cseh

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel az Európai Parlament 2011. 
március 8-i állásfoglalásában, a Tanács 
pedig 2010. szeptember 13-i 
következtetéseiben hangsúlyozta, hogy be 
kell vezetni az orvosi ellenintézkedések és 
különösen a világjárványok elleni oltások 
közös beszerzésére vonatkozó közös 
eljárást;

Or. en

Módosítás 24



PE652.374v01-00 14/82 AM\1205469HU.docx

HU

Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a koronavírus-világjárvány 
bizonyította, hogy az egészségügyi 
veszélyek leküzdése céljából európai 
szintű összehangolásra és 
együttműködésre van szükség, szemben az 
egyéni és összehangolatlan nemzeti szintű 
intézkedésekkel;

Or. en

Módosítás 25
Pietro Fiocchi

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel a gyógyszerhiány a 
fenntarthatatlan stratégiák tünete, és 
bőséges tudományos bizonyíték támasztja 
alá, hogy a gyógyszerhiánynak 
többtényezős kiváltó okai vannak: 
konkrétan gazdasági okok, fokozódó 
szabályozási terhek, előre nem látható 
keresletnövekedések, az ellátási lánc 
kölcsönös függőségei, valamint gyártási és 
minőségi problémák;

Or. en

Módosítás 26
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel a Bizottság szerint a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
indokolta és továbbra is indokolja mind a 
gyógyszer-hatóanyagok, mind a 
gyógyszerek előállításának jelentős 
növekedését az EU-ban, és mivel ez a 
helyzet szükségessé teszi az ellátási láncok 
és a gyártósorok átszervezését;

Or. en

Módosítás 27
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel válsághelyzetben a következő 
két kulcsfontosságú tendencia a 
gyógyszer-hatóanyag előállítási helyéhez 
képest erősebben befolyásolja a kínálat 
folytonosságát: az Unión belüli határok 
bezárása és a különböző szinteken, vagyis 
a betegek, a gyógyszertárak és a 
forgalmazók szintjén bekövetkező túlzott 
készletfelhalmozás;

Or. en

Módosítás 28
Katalin Cseh

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel az 1082/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi határozat1b arra 
ösztönzi a tagállamokat, hogy használják 
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ki a közös beszerzési eljárások előnyeit, 
feltéve hogy a szóban forgó eljárásokat a 
részt vevő tagállamok közös beszerzési 
megállapodása előzi meg;
_________________
1b Az Európai Parlament és a Tanács 
1082/2013/EU határozata (2013. október 
22.) a határokon átterjedő súlyos 
egészségügyi veszélyekről (HL L 293., 
2013.11.5., 1–15. o.).

Or. en

Módosítás 29
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel a világjárvány után globális 
gazdasági válság várható, és ez problémát 
jelent majd a gyógyszerekhez való 
igazságosabb hozzáférés és az ipari 
szektor versenyképessége tekintetében;

Or. en

Módosítás 30
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
A d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ad. mivel a gyógyszerek és más 
egészségügyi termékek gyártása kihívást 
jelent, és rendkívül kifinomult 
létesítményeket, eljárásokat és magasan 
képzett személyzetet igényel a gyógyszerek 
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minőségének, biztonságának és 
hatékonyságának biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 31
Katalin Cseh

Véleménytervezet
A d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ad. mivel a gyógyszerhiány súlyosan 
veszélyezteti a betegeket, és aláássa az 
Unió-szerte működő közegészségügyi 
rendszerek ellenálló képességét és 
hatékonyságát;

Or. en

Módosítás 32
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Véleménytervezet
A d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ad. mivel a Bizottság bejelentette azt a 
szándékát, hogy 2020 végéig közzéteszi a 
jövőbeli uniós gyógyszerészeti stratégiára 
vonatkozó ajánlásokat;

Or. en

Módosítás 33
Pietro Fiocchi

Véleménytervezet
A d preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ad. mivel egy hatékony stratégiának a 
gyógyszerhiány enyhítésére, valamint 
annak megelőzésére irányuló 
intézkedésekre is ki kell terjednie;

Or. en

Módosítás 34
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Véleménytervezet
A e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ae. mivel Stella Kyriakides biztos az 
Európai Parlament Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságának (ENVI) képviselőivel 
április 22-én tartott megbeszélésén tett 
nyilatkozataiban hangsúlyozta a 
gyógyszergyártás és az innováció szintje 
fokozásának szükségességét az EU-n 
belül;

Or. en

Módosítás 35
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
A e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ae. mivel a gyógyszerek és más 
gyógyászati termékek minőségének az EU 
szigorú szabályozási előírásainak kell 
megfelelnie, márpedig ezek jelenleg a 
világ legmagasabb szintű szabványai közé 
tartoznak;
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Or. en

Módosítás 36
Katalin Cseh

Véleménytervezet
A e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ae. mivel a gyógyszerhiány korai 
felismerését, nyomon követését és 
bejelentését javítani kell, és a 
gyógyszerhiányra vonatkozóan 
átláthatóbb és elérhetőbb adatokkal kell 
alátámasztani;

Or. en

Módosítás 37
Katalin Cseh

Véleménytervezet
A f preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Af. mivel a válság idején 
elengedhetetlen a hatékony uniós szintű 
koordináció az egyoldalú határlezárások 
és az exporttilalmak elkerülése érdekében, 
amelyek súlyosbítják a gyógyszerhiányt, és 
veszélyeztetik az ellátási láncok és az 
értékesítési csatornák ellenálló 
képességét;

Or. en

Módosítás 38
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Véleménytervezet
A f preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Af. mivel egyelőre nem kötelező a 
gyógyszereken és gyógyszer-
hatóanyagokon a származásukra és a 
gyártó országra vonatkozóan, a 
betegek/ügyfelek által látható módon 
címkét vagy címkézést elhelyezni;

Or. en

Módosítás 39
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
A f preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Af. mivel a hiányok kiváltó gazdasági 
oka többek között, de nem kizárólag az a 
tény, hogy az európai piacok gyakran 
monopóliumok, ahol a vevő egyben az ár 
meghatározója is;

Or. en

Módosítás 40
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
A g preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ag. mivel az ellátási lánc összetettsége, 
a különböző érintett szereplők gazdasági 
kapcsolatai, valamint a gyógyszerek 
gyártásának, tárolásának, 
forgalmazásának és kiadásának 
összetettsége miatt előfordulhat, hogy a 
szóban forgó tényezők valamely 
problémája miatt gyógyszerhiány merül 
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fel;

Or. en

Módosítás 41
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Véleménytervezet
A g preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ag. mivel a meglévő adózási 
mechanizmusok és ösztönzők európai és 
tagállami szinten megvalósíthatók a 
stratégiai ipari ágazatok tekintetében;

Or. en

Módosítás 42
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
A h preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ah. mivel a koronavírus-világjárvány 
után Európának gazdasági válsággal kell 
szembenéznie, amely további problémákat 
okoz majd a gyógyszerekhez való 
hozzáférésben és az európai gyógyszeripar 
versenyképességében;

Or. en

Módosítás 43
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Véleménytervezet
A h preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ah. mivel az EU-ban a 
gyógyszergyártás minőségének ellenőrzése 
magas szintű;

Or. en

Módosítás 44
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Véleménytervezet
A i preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ai. mivel valamennyi kicsi és közepes 
méretű gyógyszerészeti laboratórium 
megőrzendő érték, és a kutatás és a 
találmányok támogatandó terét képviseli, 
mivel részt vehet a gyógyszerhiány 
megelőzésében;

Or. en

Módosítás 45
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
A i preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ai. mivel alapvetően fontos a 
gyógyszerhiány megelőzése és – 
bekövetkeztük esetén – azok hatásainak 
enyhítése;

Or. en

Módosítás 46
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani
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Véleménytervezet
A j preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aj. mivel a gyógyszergyártó egységek 
áthelyezésével várhatóan megnőnek az 
említett termékek gyártási költségei; mivel 
a vásárlókra, különösen a kórházi 
gyógyszertárakra költségvetési 
korlátozások vonatkoznak, amelyek 
nagyon gyakran csak pénzügyi 
kritériumok figyelembevételét írják elő 
számukra, minőségi vagy eredettel 
kapcsolatos kritériumokét azonban nem;

Or. en

Módosítás 47
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
A j preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aj. mivel a gyógyszeripar Európában 
765 000 főt foglalkoztat, és körülbelül 
2,7 millió munkahelyet támogat az EU-
ban;

Or. en

Módosítás 48
Romana Jerković, Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Dan Nica

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. felhívja a Bizottságot, hogy további 
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késlekedés nélkül tegye közzé az EU 
gyógyszerészeti stratégiájára vonatkozó 
ütemtervet, amely meghatározza a 
gyógyszerhiány kiváltó okait; sürgeti a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot 
ambiciózus és konkrét szabályozási 
intézkedésekre annak érdekében, hogy a 
gyógyszerek rendelkezésre álljanak, 
megfizethetők, fenntarthatók és 
egyformán hozzáférhetők legyenek; 
felhívja a Bizottságot, hogy támogassa 
azokat az intézkedéseket, amelyek növelik 
az EU gyógyszerellátásának biztonságát, 
és csökkentik a harmadik országoktól való 
függést;

Or. en

Módosítás 49
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. ragaszkodik ahhoz, hogy a 
Bizottság sürgősen indítson többoldalú 
konzultációt az ellátási lánc meghatározó 
problémáinak feltárására, amelyek 
közvetlenül okozzák vagy növelik a 
gyógyszerhiány kockázatát; felhívja a 
Bizottságot, hogy e problémák kezelése 
céljából tegyen javaslatot tervezett 
gyógyszerstratégiája keretében ambiciózus 
és konkrét fellépésekre;

1. ragaszkodik ahhoz, hogy a 
Bizottság sürgősen indítson többoldalú 
konzultációt az ellátási lánc meghatározó 
problémáinak feltárására, amelyek 
közvetlenül okozzák vagy növelik a 
gyógyszerhiány kockázatát; hozzon létre 
állandó, konkrét és cselekvésorientált 
párbeszédet az EMA-val, az illetékes 
nemzeti hatóságokkal, a tagállamokkal, a 
gyógyszeriparral és a gyógyszer-ellátási 
lánc minden szereplőjével; teremtsen 
hatékony európai szakpolitikai keretet a 
gyógyszerhiány hosszú távon történő 
megelőzésére az információk megosztása, 
a várható hiányok bejelentése és az 
ellátási lánc átláthatóságának javítása 
révén; felhívja a Bizottságot, hogy e 
problémák kezelése céljából tegyen 
javaslatot tervezett gyógyszerstratégiája 
keretében ambiciózus és konkrét 
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fellépésekre;

Or. en

Módosítás 50
Marc Botenga, Sandra Pereira, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, 
Sira Rego

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. ragaszkodik ahhoz, hogy a 
Bizottság sürgősen indítson többoldalú 
konzultációt az ellátási lánc meghatározó 
problémáinak feltárására, amelyek 
közvetlenül okozzák vagy növelik a 
gyógyszerhiány kockázatát; felhívja a 
Bizottságot, hogy e problémák kezelése 
céljából tegyen javaslatot tervezett 
gyógyszerstratégiája keretében ambiciózus 
és konkrét fellépésekre;

1. ragaszkodik ahhoz, hogy a 
Bizottság sürgősen indítson többoldalú 
konzultációt az ellátási lánc meghatározó 
problémáinak feltárására, amelyek 
közvetlenül okozzák vagy növelik a 
gyógyszerhiány kockázatát; felhívja a 
Bizottságot, hogy e problémák kezelése 
céljából tegyen javaslatot tervezett 
gyógyszerstratégiája keretében ambiciózus 
és konkrét fellépésekre, többek között 
ideértve egy olyan mechanizmust, amely 
arra kötelezi a szabadalommal rendelkező 
vállalatokat, hogy akkor is gyártsák le a 
szükséges gyógyszereket, ha azok kevésbé 
jövedelmezőek, valamint lehetőséget arra, 
hogy kötelező engedélyeket írjanak elő a 
legszükségesebb termékek vagy vakcinák 
gyártása korlátozás nélkül történő 
fokozásának érdekében;

Or. en

Módosítás 51
Katalin Cseh

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. ragaszkodik ahhoz, hogy a 
Bizottság sürgősen indítson többoldalú 

1. ragaszkodik ahhoz, hogy a 
Bizottság sürgősen indítson többoldalú 
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konzultációt az ellátási lánc meghatározó 
problémáinak feltárására, amelyek 
közvetlenül okozzák vagy növelik a 
gyógyszerhiány kockázatát; felhívja a 
Bizottságot, hogy e problémák kezelése 
céljából tegyen javaslatot tervezett 
gyógyszerstratégiája keretében ambiciózus 
és konkrét fellépésekre;

konzultációt az ellátási lánc meghatározó 
problémáinak feltárására, amelyek 
közvetlenül okozzák vagy növelik a 
gyógyszerhiány kockázatát, valamint 
tegyen kezdeményezéseket az ellátási 
láncokat érintő kockázatok enyhítésére; 
felhívja a Bizottságot, hogy e problémák 
kezelése céljából tegyen javaslatot 
tervezett gyógyszerstratégiája keretében 
ambiciózus és konkrét fellépésekre;

Or. en

Módosítás 52
Katalin Cseh

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. ragaszkodik ahhoz, hogy a 
Bizottság sürgősen indítson többoldalú 
konzultációt az ellátási lánc meghatározó 
problémáinak feltárására, amelyek 
közvetlenül okozzák vagy növelik a 
gyógyszerhiány kockázatát; felhívja a 
Bizottságot, hogy e problémák kezelése 
céljából tegyen javaslatot tervezett 
gyógyszerstratégiája keretében ambiciózus 
és konkrét fellépésekre;

1. ragaszkodik ahhoz, hogy a 
Bizottság sürgősen indítson többoldalú 
konzultációt, valamint piackutatást az 
ellátási lánc meghatározó problémáinak 
feltárása céljából, amelyek közvetlenül 
okozzák vagy növelik a gyógyszerhiány 
kockázatát; felhívja a Bizottságot, hogy e 
problémák kezelése céljából tegyen 
javaslatot tervezett gyógyszerstratégiája 
keretében ambiciózus és konkrét 
fellépésekre;

Or. en

Módosítás 53
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Andris Ameriks

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. ragaszkodik ahhoz, hogy a 1. ragaszkodik ahhoz, hogy a 
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Bizottság sürgősen indítson többoldalú 
konzultációt az ellátási lánc meghatározó 
problémáinak feltárására, amelyek 
közvetlenül okozzák vagy növelik a 
gyógyszerhiány kockázatát; felhívja a 
Bizottságot, hogy e problémák kezelése 
céljából tegyen javaslatot tervezett 
gyógyszerstratégiája keretében ambiciózus 
és konkrét fellépésekre;

Bizottság sürgősen indítson többoldalú 
konzultációt az ellátási láncon belüli és 
kívüli olyan bizonyított mozgatórugók 
feltárására, amelyek közvetlenül okozzák 
vagy növelik a gyógyszerhiány kockázatát; 
felhívja a Bizottságot, hogy e problémák 
kezelése céljából tegyen javaslatot 
tervezett gyógyszerstratégiája keretében 
ambiciózus és konkrét fellépésekre;

Or. en

Módosítás 54
Gianna Gancia

Véleménytervezet
1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

felhívja különösen a Bizottságot, hogy 
tegyen javaslatot átfogó stratégiára az 
európai és tagállami orvosi önellátás 
előmozdítása érdekében;

Or. en

Módosítás 55
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólít az egész EU-ra kiterjedő 
korai előrejelző rendszer felülvizsgálatára, 
amely átfogó képet adhat, és rendszeresen 
és időben figyelmeztetéseket tud 
kibocsátani a lehetséges 
gyógyszerhiányról; kitart amellett, hogy e 
rendszeren belül az ellátási lánc minden 
érdekeltjét, ideértve a párhuzamos 
kereskedőket és a nagykereskedőket is, 
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kötelezni kell arra, hogy időben 
beszámoljanak a lehetséges zavarokról; 
megállapítja, hogy a jelenlegi jelentéstételi 
kötelezettség két hónapos határideje nem 
hagy elegendő időt a cselekvésre, ezért 
felszólít a jogi jelentési kötelezettségek 
megfelelőbb végrehajtására; felszólít arra, 
hogy az Európai Gyógyszerügynökség 
játsszon központibb szerepet az egész EU-
ra kiterjedő korai előrejelző rendszerben, 
amelynek a fent említett érdekelt felek 
mellett kórházi gyógyszerészek és 
betegszövetségek is részei lennének;

Or. en

Módosítás 56
Patrizia Toia, Miriam Dalli, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Romana Jerković

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a Bizottságot, hogy 
hangolja össze a páneurópai reakciót az 
Európai Gyógyszerügynökséggel (EMA), 
az illetékes nemzeti hatóságokkal, a 
tagállamokkal, a gyógyszeriparral és a 
gyógyszer-ellátási lánc összes 
szereplőjével; rendkívül fontos az 
összehangolt uniós reagálás, hogy a 
tagállamok szakpolitikai intézkedéseit 
összehangolják az egyedi, koordinálatlan 
nemzeti intézkedésekkel a gyógyszerhiány 
kiváltó okainak kezelése és hosszú távú 
megelőzése, valamint az alapvető 
gyógyszerekhez a betegek által történő 
egyetemes, méltányos, megfizethető, 
hatékony, biztonságos biztonságos és 
időben történő hozzáférés, továbbá az EU 
közegészségügyi rendszerei 
fenntarthatóságának garantálása 
érdekében;

Or. en
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Módosítás 57
Katalin Cseh

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felismeri, hogy a Covid19 okozta 
válságból le kell vonni a tanulságokat, 
hogy jobban felkészülhessünk a jövőbeli 
világjárványokra, és hatékonyabban 
kezelhessük azokat; ezért kéri a 
Bizottságot, hogy a tagállamokkal szoros 
együttműködésben készítsen és fogadjon 
el a világjárványokra vonatkozó európai 
készültségi tervet az Európa által a 
világjárványokra adandó összehangolt és 
hatékony reagálás biztosítása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy ennek tartalmaznia 
kell az áruk, különösen a gyógyszerek 
szabad mozgásának védelme érdekében 
nyitott határokat biztosító intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 58
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a Bizottságot, hogy az 
ágazat érdekeltjeivel együttműködve 
dolgozzon ki végül egy olyan riasztási 
mechanizmust, amely kész reagálni és 
könnyen aktiválható, hogy a jövőben e 
problémával szembesülő országok 
reagálhassanak és szükség esetén más 
piacok felé fordulhassanak; kitart 
amellett, hogy ezt a mechanizmust 
lehetőség szerint a teljes ellátási láncra ki 
kell terjeszteni, hogy a forgalmazók is 
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kiadhassák a riasztást;

Or. en

Módosítás 59
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a Bizottságot, hogy 
gondoskodjon európai koordinációról a 
gyógyszerhiány kezelése érdekében, és 
hozzon létre egy egységes, összehangolt 
páneurópai bejelentési és értesítési 
rendszert, amely eleinte a kritikus 
termékek páneurópai listájára 
összpontosít, és amely kiterjed mind a 
központosított, mind a nemzeti 
forgalomba hozatali engedélyekre;

Or. en

Módosítás 60
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy gondoskodjanak olyan 
környezetről, amely biztosítja, hogy 
Európa továbbra is vonzó hely legyen a 
gyógyszeriparban a lehetséges igények 
kielégítését célzó kutatási és fejlesztési 
beruházások és ipari fejlesztés számára;

Or. en
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Módosítás 61
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy hozzanak létre olyan 
pénzügyi ösztönzőket, amelyek 
jutalmazzák a gyógyszerek minőségébe és 
az ellátás biztonságába történő 
beruházásokat; konkrétan a 2014/24/EU 
uniós közbeszerzési irányelvvel 
összefüggésben sürgeti a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki külön útmutatásokat a 
gyógyszerek fenntartható beszerzési 
gyakorlatának támogatására, nevezetesen 
arra vonatkozóan, hogy miként lehet a 
legmegfelelőbben végrehajtani a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra 
vonatkozóan az irányelvben 
meghatározott kritériumokat azokon a 
piacokon, ahol pályázati eljárásokat 
alkalmaznak;

Or. en

Módosítás 62
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a zöld sávokon 
keresztül fenn kell tartani a nyitott 
határokat, megkönnyítve a határok 
átlépését azoknak a gyógyszerészeti vagy 
orvostechnikai vállalatoknak, amelyek 
gyógyszereket és/vagy egyéni 
védőeszközöket forgalmaznak és 
szállítanak, hogy elkerülhető legyen az 
esetleges gyógyszerhiány;
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Or. en

Módosítás 63
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. jogorvoslatokra szólít fel az 
egyetlen nyertes elvét és kritériumként 
kizárólag az árat alkalmazó pályázatokkal 
szemben, amelyek súlyos áremelkedést 
okoznak, csökkentik a piaci beszállítók 
számát, gyakran rövid átfutási időt 
eredményeznek, és szigorú szankciók 
alkalmazását kéri azokra a vállalatokra, 
amelyek viszont növelik az egészségügyi 
termékek hiányának kockázatát;

Or. en

Módosítás 64
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. támogatja a Bizottság valamennyi 
tagállamra vonatkozó felhívását, miszerint 
a belső piacon fel kell számolni a 
gyógyszerek kivitelére vonatkozó 
tilalmakat, mivel az exporttilalmak 
kedvezőtlenül érintik a gyógyszerek 
rendelkezésre állását az európai betegek 
számára; továbbá a gyógyszerek, köztes 
termékek vagy gyógyszer-hatóanyagok 
vagy azok gyártása lefoglalását 
eredményező intézkedéseket nem szabad a 
lehetőségek között számon tartani, 
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különösen ha azokat gyógyszer-
hatóanyagokra vagy köztes termékekre 
alkalmazzák, mert ezek kritikus 
jelentőségűek a gyógyszeripari termelés 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 65
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
megfontolás tárgyává gyógyszeripari 
követelményekre irányuló javaslatokat az 
ellátási lánc diverzifikálásának biztosítása 
érdekében, továbbá dolgozzon ki 
kockázatcsökkentésre irányuló tervet a 
gyógyszerhiányok tekintetében, az ellátási 
lánc sérülékenységének orvoslása, illetve 
bármiféle azt fenyegető kockázat kezelése 
végett;

2. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
megfontolás tárgyává a forgalmazási 
engedélyezési keret olyan módosításaira 
vonatkozó javaslatokat, amelyek a 
gyógyszeripart az ellátási lánc 
diverzifikálásának biztosítására kötelezik, 
az ellátási lánc minden egyes alkotóeleme 
esetében meghatározva az alternatívákat a 
villamosenergia-hálózatok működtetése 
során alkalmazott N-1 redundancia 
elvéhez hasonlóan, továbbá dolgozzon ki 
kötelező kockázatcsökkentésre irányuló 
tervet a gyógyszerhiányok tekintetében, az 
ellátási lánc sérülékenységének orvoslása, 
illetve bármiféle azt fenyegető kockázat 
kezelése végett, és ezeket a terveket 
nyújtsa be az illetékes hatóságoknak; 
felhívja a Bizottságot, hogy törekedjen az 
ilyen követelmények harmonizációjára és 
érvényesítésére az egész Unióban;

Or. en

Módosítás 66
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet



PE652.374v01-00 34/82 AM\1205469HU.docx

HU

2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
megfontolás tárgyává gyógyszeripari 
követelményekre irányuló javaslatokat az 
ellátási lánc diverzifikálásának biztosítása 
érdekében, továbbá dolgozzon ki 
kockázatcsökkentésre irányuló tervet a 
gyógyszerhiányok tekintetében, az ellátási 
lánc sérülékenységének orvoslása, illetve 
bármiféle azt fenyegető kockázat kezelése 
végett;

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
biztosítson ösztönzőket a gyógyszeripar 
számára az ellátási lánc uniós szintű 
diverzifikálásának és kielégítő 
működésének biztosítása érdekében, 
továbbá dolgozzon ki 
kockázatcsökkentésre irányuló tervet a 
nélkülözhetetlen gyógyszerek hiánya 
tekintetében, az ellátási lánc 
sérülékenységének orvoslása, illetve 
bármiféle azt fenyegető kockázat kezelése 
végett; a kockázatcsökkentési tervnek 
tartalmaznia kell a gyógyszerek stratégiai 
tárolására vonatkozó megoldásokat az 
ellátás észszerű időtartamon belül történő 
biztosítása érdekében; kiemeli a K+F-
beruházások fontosságát annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
gyógyszeripar képes legyen kielégíteni a 
holnap igényeit;

Or. en

Módosítás 67
Katalin Cseh

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
megfontolás tárgyává gyógyszeripari 
követelményekre irányuló javaslatokat az 
ellátási lánc diverzifikálásának biztosítása 
érdekében, továbbá dolgozzon ki 
kockázatcsökkentésre irányuló tervet a 
gyógyszerhiányok tekintetében, az ellátási 
lánc sérülékenységének orvoslása, illetve 
bármiféle azt fenyegető kockázat kezelése 
végett;

2. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
megfontolás tárgyává gyógyszeripari 
követelményekre irányuló javaslatokat az 
ellátási lánc diverzifikálásának biztosítása 
érdekében, továbbá dolgozzon ki 
kockázatcsökkentésre irányuló tervet a 
gyógyszerhiányok tekintetében, az ellátási 
lánc sérülékenységének orvoslása, illetve 
bármiféle azt fenyegető kockázat kezelése 
végett; kiemeli, hogy egy ilyen tervnek 
átlátható jelentési mechanizmusokat kell 
tartalmaznia állandó kommunikációs 
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csatornákkal, amelyek révén a betegek és 
az egészségügyi szakemberek bejelenthetik 
és előre jelezhetik a hiányokat.

Or. en

Módosítás 68
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
megfontolás tárgyává gyógyszeripari 
követelményekre irányuló javaslatokat az 
ellátási lánc diverzifikálásának biztosítása 
érdekében, továbbá dolgozzon ki 
kockázatcsökkentésre irányuló tervet a 
gyógyszerhiányok tekintetében, az ellátási 
lánc sérülékenységének orvoslása, illetve 
bármiféle azt fenyegető kockázat kezelése 
végett;

2. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
megfontolás tárgyává gyógyszeripari 
követelményekre irányuló javaslatokat az 
ellátási lánc diverzifikálásának biztosítása 
érdekében, továbbá dolgozzon ki 
kockázatcsökkentésre irányuló tervet a 
gyógyszerhiányok tekintetében, az ellátási 
lánc sérülékenységének orvoslása, illetve 
bármiféle azt fenyegető kockázat kezelése 
végett; rámutat arra, hogy az iparnak 
képesnek kell lennie a gyártás bővítésére, 
hogy megfelelhessen a kritikus helyzetek 
miatt felmerülő hirtelen 
keresletnövekedéseknek;

Or. en

Módosítás 69
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
megfontolás tárgyává gyógyszeripari 
követelményekre irányuló javaslatokat az 
ellátási lánc diverzifikálásának biztosítása 
érdekében, továbbá dolgozzon ki 
kockázatcsökkentésre irányuló tervet a 

2. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
gyógyszeripari követelményekre irányuló 
javaslatokat az ellátási lánc 
diverzifikálásának biztosítása érdekében, 
továbbá dolgozzon ki 
kockázatcsökkentésre irányuló tervet a 
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gyógyszerhiányok tekintetében, az ellátási 
lánc sérülékenységének orvoslása, illetve 
bármiféle azt fenyegető kockázat kezelése 
végett;

gyógyszerhiányok tekintetében, az ellátási 
láncban mutatkozó esetleges 
sérülékenység, megszakadás vagy szűk 
keresztmetszet kezelése végett;

Or. en

Módosítás 70
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Andris Ameriks

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
megfontolás tárgyává gyógyszeripari 
követelményekre irányuló javaslatokat az 
ellátási lánc diverzifikálásának biztosítása 
érdekében, továbbá dolgozzon ki 
kockázatcsökkentésre irányuló tervet a 
gyógyszerhiányok tekintetében, az ellátási 
lánc sérülékenységének orvoslása, illetve 
bármiféle azt fenyegető kockázat kezelése 
végett;

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
ösztönözze a gyógyszeripart az ellátási lánc 
kockázatcsökkentésre irányuló terv 
kidolgozására a létfontosságú gyógyszerek 
hiánya tekintetében, az ellátási lánc 
sérülékenységének orvoslása, illetve 
bármiféle azt fenyegető kockázat kezelése 
végett;

Or. en

Módosítás 71
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot, hogy a 
gyógyszeripar érdekelt feleivel együtt 
vizsgálja meg a rendelkezésre álló 
gyógyszerkészletek mennyiségét; e 
tekintetben emlékeztet arra, hogy a 
forgalmazók által bevezetett 
készletmennyiségi kvóták gyakran 
szűkösek, lassulást és hiányt okoznak, 
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valamint hogy minden szinten hiányos a 
készletek átláthatósága;

Or. en

Módosítás 72
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központnak (ECDC) modellezési adatokat 
kellene közzétennie a világjárvány egyes 
tagállamokban történő várható 
alakulásáról, annak érdekében, hogy 
előre lehessen számolni az igényekkel a 
gyártási kapacitás és a forgalmazási 
csatornák kiigazítása céljából, hogy a 
szükséges gyógyszereket a megfelelő 
időben a megfelelő területekre 
szállíthassák;

Or. en

Módosítás 73
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli, hogy egyes hiányosságok 
a szabályozási követelmények 
teljesítéséhez szükséges idővel függnek 
össze, ideértve a szabályozás lemaradását 
és a nemzeti követelményeket is; felhívja a 
Bizottságot, hogy hangolja össze a 
gyógyszerhiánnyal kapcsolatos európai 
reagálást, hogy biztosítsa a 
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gyógyszerekhez való méltányos és 
fenntartható hozzáférést;

Or. en

Módosítás 74
Patrizia Toia, Miriam Dalli, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Romana Jerković

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot, hogy őrizze 
meg a versenyképes, kutatáson alapuló 
gyógyszeripart, figyelembe véve azt, hogy 
az EU messze világelső a szabadalommal 
védett gyógyszerek hatóanyagainak 
gyártásában;

Or. en

Módosítás 75
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kitart amellett, hogy a Bizottság 
tervezett új gyógyszerészeti stratégiájának 
egyik pilléreként a gyógyszerhiányt 
határozza meg; 

Or. en

Módosítás 76
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
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2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a kizárólag 
kiadásokon alapuló gyógyszerárak nem 
teszik lehetővé az árkorrekciókat, amelyek 
tükrözhetnék az áruk, a gyártás, a 
szabályozási eljárások és a forgalmazás 
változásait, és kedvezőtlen hatással 
vannak az ellátás megbízhatóságára;

Or. en

Módosítás 77
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a kritikus 
gyógyszerekre vonatkozó orvosi felügyelet 
mellett megfelelő, a tagállamok közötti 
szolidaritáson alapuló, uniós szintű 
felkészülési terveket kell kidolgozni 
világjárványok esetére, biztosítva, hogy a 
nem a világjárvánnyal kapcsolatos 
gyógyszerek továbbra is eljutnak a 
rászoruló betegekhez;

Or. en

Módosítás 78
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felhívja a Bizottságot, hogy a 
jövőbeni gyógyszerstratégián keresztül 
szervezze meg az európai jogalkotási keret 
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felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a 
tagállamok átláthatósági intézkedéseket 
hajthassanak végre a gyakorlatban;

Or. en

Módosítás 79
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felhívja a Bizottságot, hogy 
erősítse meg a gyógyszerhiánynak az 
EMA és a HMA közös munkacsoportja 
által 2019-ben javasolt összehangolt 
meghatározását;

Or. en

Módosítás 80
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. kiemeli, hogy a párhuzamos 
kereskedelem miatt eltérés mutatkozik az 
egy adott piacon a gyártók által 
forgalomba hozott mennyiség, az export 
és import mennyisége, valamint az említett 
piacon a betegek tényleges igényei között, 
és ez hiányt okozhat; elismeri, hogy a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
által az egészségügyi termékek 
forgalmazására alkalmazott szállítási 
kvótákat több paraméter határozza meg, 
ideértve a nemzeti betegszükségletekre 
vonatkozó becsléseket is;
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Or. en

Módosítás 81
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
hozzon létre méltányos árképzési modellt 
az alapvető gyógyszerek vonatkozásában, 
figyelembe véve, hogy az áraknak jobban 
összhangban kell lenniük a kutatás és 
fejlesztés költségeivel, és figyelembe kell 
venniük a hozzáadott terápiás értéket;

Or. en

Módosítás 82
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. felhívja a Bizottságot, hogy 
foglalkozzon a gyógyszergyártók által 
meghatározott ellátási kvótákkal, amelyek 
hozzájárulnak a gyógyszerhiányhoz;

Or. en

Módosítás 83
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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3. hangsúlyozza, hogy az EU-nak 
sürgősen csökkentenie kell kisszámú 
országtól való túlzott függését a 
gyógyszergyártás és a gyógyszer-
hatóanyagok származása terén;

3. hangsúlyozza, hogy az EU-nak 
sürgősen meg kell védenie erőteljes 
gyógyszeripari bázisát, ugyanakkor át kell 
gondolnia az ellátásbiztonságát, hogy 
csökkenthesse kisszámú országtól való 
túlzott függését a gyógyszergyártás és a 
gyógyszer-hatóanyagok származása terén; 
felhívja az érdekelt feleket, hogy 
diverzifikálják ellátási láncaikat a 
kiszolgáltatottság csökkentése érdekében; 
e célból felhívja a Bizottságot, hogy 
alaposan vizsgálja meg az európai 
importfüggőség hatását többek között az 
olyan harmadik országokból – különösen 
Kínából és más olyan országokból, ahol az 
állam jelentős piaci befolyást gyakorol – 
származó orvostechnikai felszerelésekre, 
légzőkészülékekre, vegyszerekre és 
alapanyagokra vonatkozóan, és a tervezett 
gyógyszerészeti stratégiában 
szerepeltessen a globális értékláncok 
esetleges zavarainak kezelésére irányuló 
intézkedéseket, különös tekintettel a 
fokozott uniós szintű koordinációra és a 
stratégiai globális partnerségekre;

Or. en

Módosítás 84
Katalin Cseh

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU-nak 
sürgősen csökkentenie kell kisszámú 
országtól való túlzott függését a 
gyógyszergyártás és a gyógyszer-
hatóanyagok származása terén;

3. hangsúlyozza, hogy az EU-nak 
sürgősen csökkentenie kell kisszámú 
országtól való túlzott függését a 
gyógyszergyártás és a gyógyszer-
hatóanyagok származása terén; felhívja a 
Bizottságot, hogy gondoskodjon európai 
közös stratégiai tartalékok létrehozásáról, 
a rescEU készleteivel kapcsolatos 
kezdeményezésre építve, és vezessen be új 
pénzügyi ösztönzőket a termelési 
helyszínek harmadik országokból 
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Európába történő áthelyezésének 
támogatására, amelyet a kutatási és 
fejlesztési képességekbe és 
infrastruktúrába, például egyetemekbe 
történő nagyobb beruházások 
támogatnának;

Or. en

Módosítás 85
Marc Botenga, Sandra Pereira, Marisa Matias, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU-nak 
sürgősen csökkentenie kell kisszámú 
országtól való túlzott függését a 
gyógyszergyártás és a gyógyszer-
hatóanyagok származása terén;

3. hangsúlyozza, hogy az EU-nak 
sürgősen csökkentenie kell kisszámú 
országtól való túlzott függését a 
gyógyszergyártás és a gyógyszer-
hatóanyagok származása terén; ezért 
felhívja az EU-t, hogy tegye lehetővé egy 
olyan nyilvános európai gyógyszerészeti 
központ létrehozását, amelynek feladata a 
nélkülözhetetlen gyógyszerek és vakcinák 
előállítása, valamint költségáron történő 
rendelkezésre bocsátása a tagállamok 
egészségügyi minisztériumai számára;

Or. en

Módosítás 86
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU-nak 
sürgősen csökkentenie kell kisszámú 
országtól való túlzott függését a 

3. hangsúlyozza, hogy az EU-nak 
sürgősen csökkentenie kell a kémiai 
nyersanyagok és kiindulási anyagok, 
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gyógyszergyártás és a gyógyszer-
hatóanyagok származása terén;

valamint gyógyszer-hatóanyagok néhány 
Unión kívüli gyártójától és szállítójától 
való túlzott függését; és további 
óvintézkedéseket szorgalmaz annak 
biztosítására, hogy az EU piacára belépő 
anyagokat és összetevőket megfelelő 
társadalmi és környezetvédelmi 
normákkal összhangban állítsák elő; 
javasolja a fent említett szabványok 
beépítését a helyes gyártási gyakorlat 
keretébe;

Or. en

Módosítás 87
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU-nak 
sürgősen csökkentenie kell kisszámú 
országtól való túlzott függését a 
gyógyszergyártás és a gyógyszer-
hatóanyagok származása terén;

3. hangsúlyozza, hogy az EU-nak 
sürgősen csökkentenie kell kisszámú 
országtól való túlzott függését a 
gyógyszergyártás és a kulcsfontosságú 
kiindulási anyagok, köztes anyagok és 
gyógyszer-hatóanyagok származása terén;

Or. en

Módosítás 88
Sandra Pereira

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 a. hangsúlyozza, hogy sürgősen 
biztosítani kell, hogy a szabadalmak ne 
akadályozzák az ellátás biztosítását 
járványok kitörésekor; hangsúlyozza, 
hogy járványok jelenlegi és jövőbeli 
kitörése esetén felül kell bírálni az olyan 
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gyógyszerek, vakcinák és orvostechnikai 
felszerelések szabadalmait, amelyek a 
kritikus ellátás biztosításához 
szükségesek, engedélyezve az állami 
laboratóriumok és az ágazat számára, 
hogy a márkanévvel védett termékekből 
generikus gyógyszereket állítsanak elő a 
szabadalom jogosultjával való tárgyalás 
nélkül;

Or. en

Módosítás 89
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 a. felszólítja a Bizottságot, hogy az 
EU felkészültségének növelése, 
ugyanakkor a nemzeti készletekkel 
összefüggő költségek minimalizálása 
érdekében segítse a tagállamokat nemzeti 
készletfelhalmozási stratégiák 
kidolgozásában; elismeri, hogy a fontos 
gyógyszerek készleteinek problémáját, és 
az egyes különösen fontos gyógyszerek 
gyártására való felkészültség növelésének 
lehetőségét hosszabb távú perspektívából 
kell nézni;

Or. en

Módosítás 90
Romana Jerković, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Dan Nica, Josianne Cutajar

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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3 a. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell 
a belső piac zavartalan működését annak 
érdekében, hogy a gyógyszerekhez, az 
orvostechnikai eszközökhöz és 
védőfelszerelésekhez való hozzáférés előtt 
álló akadályok valamennyi polgár 
számára megszűnjenek, különös 
tekintettel az olyan tagállamokban élőkre, 
amelyek kis méretük vagy távoli 
elhelyezkedésük miatt nagymértékben 
függenek az importtól, és nem férnek 
könnyen hozzá az ellátási lánchoz;

Or. en

Módosítás 91
Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében
Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 a. hangsúlyozza, hogy a 
gyógyszerhiányok kiváltó okainak 
kezelésére hozott intézkedések bevezetése 
tekintetében egy közös és összehangolt 
páneurópai megközelítésre van szükség, 
mivel az olyan eseti jellegű megoldások, 
mint a készletfelhalmozásra vonatkozó 
követelmények az EU alacsony gyártási 
kapacitása és a tagállamok közötti 
gazdasági különbségek miatt 
hozzájárulhatnak a tagállamok közötti 
egyenlőtlenségek növekedéséhez;

Or. en

Módosítás 92
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3 a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a készletfelhalmozás 
helyett a páciensek és a kórházak igényei 
alapján állítsa helyre a készletek 
egyensúlyát; megjegyzi, hogy az igazságos 
elosztás európai szinten történő 
biztosításához a gyógyszerek 
felhasználására vonatkozó közös 
protokollok alapján ki kell alakítani a 
gyógyszerek méltányos elosztását annak 
érdekében, hogy azok élvezzenek 
elsőbbséget, akiknek az adott 
gyógyszerekre sürgősen szükségük van;

Or. en

Módosítás 93
Romana Jerković, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Dan Nica, Josianne Cutajar

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. mivel a koronavírus-világjárvány 
rámutatott, hogy Európa az alapvető 
gyógyszerek és orvostechnikai eszközök – 
egyebek mellett a gyógyszer-hatóanyagok 
– gyártása tekintetében függ a harmadik 
országoktól, felszólítja a Bizottságot, hogy 
az Európai horizont és egyéb uniós 
programok keretében biztosítson 
megfelelő pénzügyi forrásokat a 
kulcsfontosságú ipari ágazatokban, 
például a gyógyszeriparban történő 
gyártást támogató uniós kutatási és 
innovációs tevékenységek 
megerősítéséhez; felszólítja a Bizottságot, 
hogy csökkentse az Unión belül a kutatás 
és innováció terén fennálló szakadékot 
azáltal, hogy széles földrajzi lefedettséget, 
illetve a kutatás és innováció tekintetében 
rosszul teljesítő tagállamok számára 
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részvételt biztosít az együttműködésen 
alapuló projektekben; kiemeli, hogy az 
Európai horizontnak és az egyéb uniós 
programoknak támogatniuk kell a ritka 
betegségek kezelését a fokozott kutatások, 
a klinikai vizsgálatok, a bevált 
gyakorlatok megosztása és a gyógyszerek 
fejlesztése révén; hangsúlyozza, hogy a 
ritka betegségekkel kapcsolatos 
kutatásokat, bevált gyakorlatokat, klinikai 
vizsgálatokat és gyógyszereket az összes 
tagállam polgárai javára hozzáférhetővé 
kell tenni;

Or. en

Módosítás 94
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. felszólítja a Bizottságot, hogy 
támogassa a tagállamokat a fontos 
gyógyszerek készleteinek létrehozásában, 
amelyért az állami és magánszektornak 
közösen kell vállalnia a felelősséget; 
hangsúlyozza, hogy az ilyen vészhelyzeti 
gyógyszerkészletek rendszerének 
kidolgozása a tervezett gyógyszerészeti 
stratégia részét kell, hogy képezze, és ki 
kell terjednie arra is, hogy a 
készletgazdálkodást miként lehet a 
gyógyszerfejlesztésnek megfelelően 
naprakészen tartani; felszólítja a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg a RescEU 
rendszeren keresztül megvalósítható uniós 
szintű készletfelhalmozás lehetőségeit; 
hangsúlyozza, hogy a gyógyszerhiány 
nemzetbiztonsági kérdés, és hogy a 
kritikus tagállami egészségügyi 
infrastruktúrák ellenálló képességének 
javításával az EU általános kitartása is 
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nő;

Or. en

Módosítás 95
Sandra Pereira

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy a gyógyszerek 
és az orvostechnikai eszközök iránti 
sürgős igény nem mehet az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek és 
egészségügyi termékek minőségének, 
biztonságának, hatásosságának és 
költséghatékonyságának rovására, 
ideértve a kozmetikai és higiéniai célra 
szánt egészségügyi eszközöket és 
termékeket;

Or. en

Módosítás 96
Sandra Pereira

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. emlékeztet arra, hogy a 
gyógyszerekkel folytatott klinikai 
vizsgálatok engedélyezésére, valamint az 
ilyen vizsgálatok elvégzése során a helyes 
klinikai gyakorlatok betartásának 
ellenőrzésére vonatkozó szabályoknak 
való megfelelést a közegészség védelmével 
kapcsolatos legmagasabb szintű előírások 
alapján továbbra is szabályozni és 
felügyelni kell annak garantálása 
érdekében, hogy az egészségügyi 
szakemberek és a polgárok hozzáférjenek 
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a minőségi, hatásos és biztonságos 
gyógyszerekhez és egészségügyi 
termékekhez;

Or. en

Módosítás 97
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. felszólítja a Bizottságot az uniós és 
a tagállami szintű készletfelhalmozás 
összehangolására annak garantálása 
érdekében, hogy a tagállamok a nemzeti 
szintű készletfelhalmozást koordinált 
módon hajtsák végre, hogy válságok 
és/vagy konfliktusok esetében biztosítható 
legyen az európai társadalmak ellenálló 
képessége és kitartása;

Or. en

Módosítás 98
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal szoros együttműködésben 
dolgozzon ki és fogadjon el egy, a 
világjárványokra való felkészültségre 
vonatkozó európai tervet a 
világjárványokra való összehangolt és 
hatékony európai reagálás biztosítása 
érdekében; hangsúlyozza, hogy az áruk, 
és különösen a gyógyszerek szabad 
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mozgásának védelme érdekében ennek a 
tervnek tartalmaznia kell a nyitott határok 
biztosítására irányuló intézkedéseket is;

Or. en

Módosítás 99
Sandra Pereira

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. emlékeztet az ENSZ Főtitkárának 
szavaira, aki nemrég azt nyilatkozta, hogy 
a Covid19 kezelési módja olyan 
„közkincs” lesz, amelyet mindenki 
számára hozzáférhetővé kell tenni; 
figyelmeztet arra, hogy a közegészség 
védelme nem összeegyeztethető a 
vélelmezett nyereséggel, amelyet mindig 
az emberek szenvedésének árán szereznek 
meg;

Or. en

Módosítás 100
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3e. felszólítja a Bizottságot, hogy 
őrizze meg az aktív kutatáson alapuló 
gyógyszeripart Európában, figyelembe 
véve azt is, hogy az EU továbbra is a világ 
vezető régiója a szabadalmaztatott 
gyógyszerek hatóanyagainak gyártása 
terén, ahogy azt a Bizottság elnöke, 
Ursula von der Leyen is megfogalmazta 
Stella Kyriakides biztosnak adott 
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megbízólevelében;

Or. en

Módosítás 101
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
javasoljon intézkedéseket – beleértve 
pénzügyi ösztönzőket is – a 
gyógyszergyártásban használt stratégiailag 
fontos vegyi anyagok zöld gyártásának 
előmozdítására; sürgeti a Bizottságot, hogy 
javasoljon továbbá intézkedéseket – a 
váratlan sokkok jobb kezelése céljából – az 
uniós kis- és középvállalkozások 
gyógyszerellátási láncba történő szélesebb 
körű bevonásának ösztönzésére, tekintettel 
kulcsfontosságú szerepükre a kutatásban és 
az innovációban, valamint arra, hogy eleve 
képesek a gyors termékváltásra;

4. sürgeti a Bizottságot, hogy tervezett 
gyógyszerészeti stratégiájában javasoljon 
intézkedéseket – beleértve pénzügyi 
ösztönzőket is – a gyógyszergyártásban 
használt stratégiailag fontos vegyi anyagok 
zöld gyártásának előmozdítására; felhívja a 
Tagállamokat, hogy a fenntartható, etikus 
és minőségi gyártás jutalmazása 
érdekében vizsgálják felül a pályáztatási 
rendszereiket; ösztönzi a gyógyszerészeti 
hatóanyagokkal foglalkozó szövetség 
létrehozását az EU-s gyártók globális 
versenyképességének megerősítése, 
valamint annak elősegítése érdekében, 
hogy az értéklánc az EU irányába 
mozduljon el; sürgeti a Bizottságot, hogy 
javasoljon továbbá intézkedéseket – a 
váratlan sokkok jobb kezelése céljából – az 
uniós kis- és középvállalkozások 
gyógyszerellátási láncba történő szélesebb 
körű bevonásának ösztönzésére, tekintettel 
kulcsfontosságú szerepükre a kutatásban és 
az innovációban, valamint arra, hogy eleve 
képesek a gyors termékváltásra;

Or. en

Módosítás 102
Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében
Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
javasoljon intézkedéseket – beleértve 
pénzügyi ösztönzőket is – a 
gyógyszergyártásban használt stratégiailag 
fontos vegyi anyagok zöld gyártásának 
előmozdítására; sürgeti a Bizottságot, hogy 
javasoljon továbbá intézkedéseket – a 
váratlan sokkok jobb kezelése céljából – az 
uniós kis- és középvállalkozások 
gyógyszerellátási láncba történő szélesebb 
körű bevonásának ösztönzésére, tekintettel 
kulcsfontosságú szerepükre a kutatásban és 
az innovációban, valamint arra, hogy eleve 
képesek a gyors termékváltásra;

4. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
javasoljon intézkedéseket – beleértve 
pénzügyi ösztönzőket és a közbeszerzésre 
vonatkozó célzott iránymutatásokat is – a 
gyógyszergyártásban használt stratégiailag 
fontos vegyi anyagok, különösen a 
hatóanyagok és a közbenső termékek zöld 
gyártásának előmozdítására; sürgeti a 
Bizottságot, hogy javasoljon továbbá 
intézkedéseket – a váratlan sokkok jobb 
kezelése céljából – az uniós kis- és 
középvállalkozások gyógyszerellátási 
láncba történő szélesebb körű bevonásának 
ösztönzésére, tekintettel kulcsfontosságú 
szerepükre a kutatásban és az 
innovációban, valamint arra, hogy eleve 
képesek a gyors termékváltásra; megjegyzi, 
hogy jelenleg különösen a kis- és 
középvállalkozásokat sújtják a rendeletek 
végrehajtására vonatkozó, nem hatékony 
mechanizmusokból eredő aránytalan 
költségek;

Or. en

Módosítás 103
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Andris Ameriks

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
javasoljon intézkedéseket – beleértve 
pénzügyi ösztönzőket is – a 
gyógyszergyártásban használt stratégiailag 
fontos vegyi anyagok zöld gyártásának 
előmozdítására; sürgeti a Bizottságot, hogy 
javasoljon továbbá intézkedéseket – a 
váratlan sokkok jobb kezelése céljából – az 

4. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
javasoljon intézkedéseket – beleértve 
pénzügyi ösztönzőket is – a 
gyógyszergyártásban használt stratégiailag 
fontos vegyi anyagok zöld gyártásába és a 
gyógyszerek értékláncába történő 
beruházások előmozdítására; sürgeti a 
Bizottságot, hogy javasoljon továbbá 
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uniós kis- és középvállalkozások 
gyógyszerellátási láncba történő szélesebb 
körű bevonásának ösztönzésére, tekintettel 
kulcsfontosságú szerepükre a kutatásban és 
az innovációban, valamint arra, hogy eleve 
képesek a gyors termékváltásra;

intézkedéseket – a váratlan sokkok jobb 
kezelése céljából – az uniós kis- és 
középvállalkozások gyógyszerellátási 
láncba történő szélesebb körű bevonásának 
ösztönzésére, tekintettel kulcsfontosságú 
szerepükre a kutatásban és az 
innovációban, valamint arra, hogy eleve 
képesek a gyors termékváltásra;

Or. en

Módosítás 104
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
javasoljon intézkedéseket – beleértve 
pénzügyi ösztönzőket is – a 
gyógyszergyártásban használt stratégiailag 
fontos vegyi anyagok zöld gyártásának 
előmozdítására; sürgeti a Bizottságot, hogy 
javasoljon továbbá intézkedéseket – a 
váratlan sokkok jobb kezelése céljából – az 
uniós kis- és középvállalkozások 
gyógyszerellátási láncba történő szélesebb 
körű bevonásának ösztönzésére, tekintettel 
kulcsfontosságú szerepükre a kutatásban és 
az innovációban, valamint arra, hogy eleve 
képesek a gyors termékváltásra;

4. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
javasoljon intézkedéseket – beleértve 
pénzügyi ösztönzőket is – a gyógyszerek és 
a gyógyszergyártásban használt 
stratégiailag fontos vegyi anyagok zöld 
gyártásának előmozdítására; sürgeti a 
Bizottságot, hogy javasoljon továbbá 
intézkedéseket – a váratlan sokkok jobb 
kezelése céljából – az uniós kis- és 
középvállalkozások gyógyszerellátási 
láncba történő szélesebb körű bevonásának 
ösztönzésére, tekintettel kulcsfontosságú 
szerepükre a kutatásban és az 
innovációban, valamint arra, hogy eleve 
képesek a gyors termékváltásra;

Or. en

Módosítás 105
Pietro Fiocchi

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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4. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
javasoljon intézkedéseket – beleértve 
pénzügyi ösztönzőket is – a 
gyógyszergyártásban használt stratégiailag 
fontos vegyi anyagok zöld gyártásának 
előmozdítására; sürgeti a Bizottságot, hogy 
javasoljon továbbá intézkedéseket – a 
váratlan sokkok jobb kezelése céljából – az 
uniós kis- és középvállalkozások 
gyógyszerellátási láncba történő szélesebb 
körű bevonásának ösztönzésére, tekintettel 
kulcsfontosságú szerepükre a kutatásban és 
az innovációban, valamint arra, hogy eleve 
képesek a gyors termékváltásra;

4. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
javasoljon intézkedéseket – beleértve 
pénzügyi ösztönzőket is – a 
gyógyszergyártásban használt stratégiailag 
fontos vegyi anyagok gyártásába történő 
beruházások előmozdítására; sürgeti a 
Bizottságot, hogy javasoljon továbbá 
intézkedéseket – a váratlan sokkok jobb 
kezelése céljából – az uniós kis- és 
középvállalkozások gyógyszerellátási 
láncba történő szélesebb körű bevonásának 
ösztönzésére, tekintettel kulcsfontosságú 
szerepükre a kutatásban és az 
innovációban, valamint arra, hogy eleve 
képesek a gyors termékváltásra;

Or. en

Módosítás 106
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
javasoljon intézkedéseket – beleértve 
pénzügyi ösztönzőket is – a 
gyógyszergyártásban használt stratégiailag 
fontos vegyi anyagok zöld gyártásának 
előmozdítására; sürgeti a Bizottságot, hogy 
javasoljon továbbá intézkedéseket – a 
váratlan sokkok jobb kezelése céljából – az 
uniós kis- és középvállalkozások 
gyógyszerellátási láncba történő szélesebb 
körű bevonásának ösztönzésére, tekintettel 
kulcsfontosságú szerepükre a kutatásban és 
az innovációban, valamint arra, hogy eleve 
képesek a gyors termékváltásra;

4. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
javasoljon intézkedéseket – beleértve 
pénzügyi ösztönzőket is – a 
gyógyszergyártásban használt stratégiailag 
fontos vegyi anyagok gyártásának 
előmozdítására; sürgeti a Bizottságot, hogy 
javasoljon továbbá intézkedéseket – a 
váratlan sokkok jobb kezelése céljából – az 
uniós kis- és középvállalkozások 
gyógyszerellátási láncba történő szélesebb 
körű bevonásának ösztönzésére, tekintettel 
kulcsfontosságú szerepükre a kutatásban és 
az innovációban, valamint arra, hogy eleve 
képesek a gyors termékváltásra;

Or. en

Módosítás 107



PE652.374v01-00 56/82 AM\1205469HU.docx

HU

Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Josianne Cutajar, Miriam 
Dalli

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 a. az európai adatstratégiára és az 
egészségügy digitalizációjára tekintettel 
sürgeti a Bizottságot, hogy mozdítsa elő az 
interoperábilis technológiáknak a 
tagállamok egészségügyi ágazataiban 
történő megvalósítását, amelyek elő fogják 
segíteni az innovatív egészségügyi 
megoldások biztosítását a páciensek 
számára; ösztönzi egy teljes mértékben 
működőképes európai egészségügyi 
adattér létrehozását, amely olyan 
irányítási kerettel rendelkezik, amely 
elősegíti egy innovatív adatvezérelt 
ökoszisztéma létrehozását és ösztönzi az 
információk és kritikus adatok Unió-
szerte történő megosztását; kéri a 
Bizottságot, hogy támogassa az innovatív 
termékek és szolgáltatások kutatására és 
fejlesztésére alkalmas adatok tárolására 
és feldolgozására szolgáló szabványok, 
eszközök és infrastruktúrák következő 
generációját, és ezzel egyidőben biztosítsa, 
hogy a páciensek személyes adatainak 
kezelése az európai adatvédelmi 
keretrendszerrel összhangban történjen;

Or. en

Módosítás 108
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 a. felhívja a Bizottságot a gyártási 
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engedély jogosultjai által nyomon követett 
és az illetékes nemzeti hatóságok és/vagy 
az Európai Gyógyszerügynökség felé 
jelentett „hiányok” központosított és 
harmonizált fogalommeghatározásának 
bevezetésére a hiányok tagállamok közötti 
kommunikálásának és az uniós szintű 
nyomon követésnek az elősegítése 
érdekében; ezenkívül a „hiány 
kockázatának” egyértelmű meghatározása 
elengedhetetlen az illetékes hatóságok felé 
történő bejelentési folyamat 
támogatásához; kéri továbbá, hogy 
vizsgálják meg az EMVS (Európai 
Gyógyszer-ellenőrzési Rendszer) 
adattárainak összesített szinten, a hiányok 
felügyeletére szolgáló eszközként történő 
használatának lehetőségét;

Or. en

Módosítás 109
Patrizia Toia, Miriam Dalli, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 a. hangsúlyozza, hogy egy, a célnak 
megfelelő szabályozási környezet 
biztosítása a közegészség védelmének, a 
minőségi gyógyszerekhez való hozzáférés 
biztosításának, és a hiányok 
megelőzéséhez való hozzájárulásnak 
kulcsfontosságú eleme. Az 
információtechnológiai rendszerek 
megfelelő használata Európa-szerte 
javítani fogja a szabályozás 
hatékonyságát; ezért a Bizottságnak 
optimalizálnia kell az európai 
szabályozási keretet az adatok minőségére, 
interoperabilitására és kölcsönös 
függőségére összpontosító adatközlés-
szabályozási projektek összehangolásával;
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Or. en

Módosítás 110
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 a. elismeri, hogy a párhuzamos 
forgalmazás gyógyszerhiányt okozhat; 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy az összes gyógyszer – különös 
tekintettel a súlyos betegségek kezeléséhez 
szükséges gyógyszerekre – teljes mértékű 
rendelkezésre állásának és hozzáférésének 
garantálása érdekében az emberi jogokra 
vonatkozó legmagasabb szintű 
előírásokon alapuló intézkedések 
elfogadásával kezeljék megfelelően a 
gyógyszerekkel az EU-ban folytatott 
párhuzamos kereskedelemmel kapcsolatos 
problémákat;

Or. en

Módosítás 111
Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében
Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 a. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
magas tudományos színvonal fenntartása 
mellett optimalizálja a szabályozási 
folyamatokat a „módosításokkal” 
összefüggő adminisztrációs feladatok 
egyszerűsítése, a páciensek és 
egészségügyi szakemberek 
információkhoz való hozzáférésének 
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javítása, valamint hiány esetén a 
gyógyszerek tagállamok közötti 
mozgásának egyszerűbbé tétele 
érdekében;

Or. en

Módosítás 112
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 a. kiemeli a párhuzamos forgalmazás 
és a kiviteli tilalmak hatásainak a 
páciensek általi hozzáférés szempontjából 
történő értékelése jelentőségét; felszólítja 
a Bizottságot, hogy szükség szerint 
dolgozzon ki további iránymutatásokat a 
tagállamok számára a párhuzamos 
exportról; hangsúlyozza, hogy figyelembe 
kell venni a beteg- és fogyasztói csoportok 
szempontjait és tapasztalatait;

Or. en

Módosítás 113
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 a. sürgeti a Bizottságot, hogy tegye 
lehetővé a tagállamok számára, hogy 
minden szükséges erőfeszítést 
megtehessenek annak érdekében, hogy a 
gyógyszerészeti kis- és középvállalkozások 
folytathassák vagy újrakezdhessék 
kutatási tevékenységeiket, és 
elősegíthessék a gyártás változatosságát és 
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az ahhoz kapcsolódó munkahelyek 
fenntartását;

Or. en

Módosítás 114
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 a. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
kezelnie kell a jogszerű párhuzamos 
forgalmazás problémáját az olyan 
hiányok megelőzése érdekében, amelyek 
egy adott gyógyszer árának tekintetében a 
tagállamok között fennálló nagy 
különbségek miatti exportból adódóan 
jönnek létre;

Or. en

Módosítás 115
Romana Jerković, Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Miriam Dalli

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felszólítja a Bizottságot, hogy 
vegye számba a koronavírus által az 
iparra és a kkv-kra gyakorolt hatásokat, 
és nyújtson be egy megújított uniós 
iparstratégiát; úgy véli, hogy Európa 
iparának helyreállításához kiemeltként 
kell kezelni a társadalom digitális és 
ökológiai átállását és a külső 
sokkhatásokkal szembeni ellenálló 
képesség fejlesztését; hangsúlyozza a köz- 
és magánszféra közötti partnerségek 
előmozdításának fontosságát az olyan 



AM\1205469HU.docx 61/82 PE652.374v01-00

HU

innovatív és magas hozzáadott értéket 
képviselő ágazatokban, mint például a 
gyógyszeripar; hangsúlyozza a 
munkahelyteremtést, a növekedést és a 
versenyképességet szolgáló gyártás 
jelentőségét;

Or. en

Módosítás 116
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
tagállamok közötti, a termékbejegyzési 
eljárás típusától független koordinációra, 
és ki kell dolgozni az olyan alapvető 
gyógyszerek fogalommeghatározását, 
amelyeket hiányok esetén kiemeltként kell 
kezelni; ezenfelül ki kell dolgozni egy, 
észszerű és megfelelő biztonsági 
intézkedéseket, ösztönzőket és szankciókat 
magában foglaló egyéni megközelítést az 
ellátás elmulasztásának esetére;

Or. en

Módosítás 117
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
gyógyszerhiányok kezelésére hozzon létre 
egy együttműködési mechanizmust az 
uniós és a nemzeti politikák 
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összehangolása érdekében; kiemeli, hogy 
szoros együttműködésre van szükség az 
intézmények és a tagállamok között a 
hiányok kockázatának csökkentése, és az 
olyan továbbgyűrűző hatások elkerülése 
érdekében, amelyek úgy alakulnak ki, 
hogy valamely tagállam politikája egy 
másik tagállamban ellátási problémákat 
okoz; hangsúlyozza továbbá, hogy a 
hiányok uniós szintű nyomon követése 
elengedhetetlen a probléma 
együttműködésen alapuló kezelésére 
irányuló erőfeszítések észszerűsítéséhez;

Or. en

Módosítás 118
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. elismeri, hogy a gyógyszerek 
tagállamok közötti mozgását a 
párhuzamos forgalmazás miatt nem 
kizárólag a gyógyszeripari cégek 
ellenőrzik;

Or. en

Módosítás 119
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4e. kiemeli, hogy egyes esetekben a 
párhuzamos forgalmazás egyes 
tagállamok keresletének akár 80–90%-át 
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is fedezi, ami az ellátási lánc 
sérülékenységéhez vezet; továbbá, a piac 
lefedéséhez szükséges 
gyógyszermennyiség másfél-kétszeresének 
biztosítása ellenére egyes páciensek 
továbbra sem férnek hozzá az alapvető 
gyógyszerekhez, mivel a párhuzamos 
forgalmazással foglalkozó kereskedők az 
európai piac más részei felé terelik el 
őket;

Or. en

Módosítás 120
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4f. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
kezelnie kell a jogszerű párhuzamos 
forgalmazás problémáját az olyan 
hiányok megelőzése érdekében, amelyek 
egy adott gyógyszer árának tekintetében a 
tagállamok között fennálló nagy 
különbségek miatti exportból adódóan 
jönnek létre;

Or. en

Módosítás 121
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 g. felszólítja a Bizottságot, hogy 
minden tagállamban hozzon létre egy, a 
gyógyszerhiányokkal kapcsolatos valós 
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idejű riasztási rendszert, amely az Európai 
Gyógyszerügynökség integrált ügyintézési 
pontjainak hálózatán alapul, és amelynek 
célja, hogy Unió-szerte adatokat gyűjtsön 
az alapvető életmentő gyógyszerek 
hiányával kapcsolatban, és hogy a hiány 
helyreállításáig ideiglenesen korlátozza a 
párhuzamos forgalmazást;

Or. en

Módosítás 122
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat, hogy a Horizont 2020-ból 
már jelentős számú, egészségügyi 
kutatással és innovációval kapcsolatos 
tevékenység kapott pénzügyi támogatást; 
felhív az Európai horizont által biztosított 
finanszírozás növelésére gyógyszerkutatási 
ökoszisztémák létrehozása és támogatása 
céljából.

5. rámutat, hogy a Horizont 2020-ból 
már jelentős számú, egészségügyi 
kutatással és innovációval kapcsolatos 
tevékenység kapott pénzügyi támogatást; 
hangsúlyozza, hogy a koronavírussal 
kapcsolatos kutatás finanszírozása nem 
lehet hatással a Horizont 2020 egyéb 
egészségügyi prioritásaira; szorgalmazza, 
hogy a finanszírozás feltételeként 
határozzák meg az egészségügyi 
vészhelyzetek esetében elengedhetetlen 
kutatási-fejlesztési termékek széles körű 
rendelkezésre állásának és 
megfizethetőségének biztosítását, ideértve 
a nem kizárólagos engedélyezés 
előírásának lehetőségét; felhív az Európai 
horizont által biztosított finanszírozás 
növelésére gyógyszerkutatási 
ökoszisztémák létrehozása és támogatása 
céljából;

Or. en

Módosítás 123
Sara Skyttedal
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az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat, hogy a Horizont 2020-ból 
már jelentős számú, egészségügyi 
kutatással és innovációval kapcsolatos 
tevékenység kapott pénzügyi támogatást; 
felhív az Európai horizont által biztosított 
finanszírozás növelésére gyógyszerkutatási 
ökoszisztémák létrehozása és támogatása 
céljából.

5. rámutat, hogy a Horizont 2020-ból 
már jelentős számú, egészségügyi 
kutatással és innovációval kapcsolatos 
tevékenység kapott pénzügyi támogatást; 
felhív az Európai horizont által biztosított 
finanszírozás növelésére gyógyszerkutatási 
ökoszisztémák létrehozása és támogatása 
céljából; hangsúlyozza, hogy egy vezető 
gyógyszerkutatási ökoszisztémához 
készségekre, hálózatokra és a tudományos 
dolgozókkal való kapcsolatokra, 
egészségügyi adatinfrastruktúrára, 
működőképes szabályozási keretre és a 
szellemi tulajdonjogok területén az 
innovációt elősegítő szakpolitikákra van 
szükség;

Or. en

Módosítás 124
Marc Botenga, Sandra Pereira, Marisa Matias, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat, hogy a Horizont 2020-ból 
már jelentős számú, egészségügyi 
kutatással és innovációval kapcsolatos 
tevékenység kapott pénzügyi támogatást; 
felhív az Európai horizont által biztosított 
finanszírozás növelésére gyógyszerkutatási 
ökoszisztémák létrehozása és támogatása 
céljából.

5. rámutat, hogy a Horizont 2020-ból 
már jelentős számú, egészségügyi 
kutatással és innovációval kapcsolatos 
tevékenység kapott pénzügyi támogatást; 
felhív az Európai horizont által biztosított 
finanszírozás növelésére az állami 
tulajdonban lévő gyógyszerkutatás 
létrehozása és támogatása céljából;

Or. en
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Módosítás 125
Katalin Cseh

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat, hogy a Horizont 2020-ból 
már jelentős számú, egészségügyi 
kutatással és innovációval kapcsolatos 
tevékenység kapott pénzügyi támogatást; 
felhív az Európai horizont által biztosított 
finanszírozás növelésére gyógyszerkutatási 
ökoszisztémák létrehozása és támogatása 
céljából.

5. rámutat, hogy a Horizont 2020-ból 
már jelentős számú, egészségügyi 
kutatással és innovációval kapcsolatos 
tevékenység kapott pénzügyi támogatást; 
felhív az Európai horizont által biztosított 
finanszírozás növelésére gyógyszerkutatási 
és innovációs ökoszisztémák létrehozása 
és támogatása céljából.

Or. en

Módosítás 126
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. úgy véli, hogy egyrészt az európai 
gyógyszeripari tevékenységek áthelyezése, 
másrészt a gyógyszeripari cégek 
hajlandósága az európai szervezeti 
egységeikbe történő beruházás 
folytatására részben attól fog függeni, 
hogy képesek leszünk-e olyan fejlett 
hitelesítési és nyomonkövethetőségi 
technológiákat kifejleszteni, amelyek 
biztosítják a termékeik teljes gyártási, 
csomagolási és forgalmazási láncának 
megbízhatóságát; ezt az EMVS (Európai 
Gyógyszer-ellenőrzési Rendszer) 
nyilvántartásából származó adatok 
hatékonyabb felhasználása révén lehetne 
megvalósítani minden egyes doboz 
gyógyszer teljes körű szerializációjának 
elérése érdekében;

Or. en
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Módosítás 127
Romana Jerković, Miriam Dalli, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Robert Hajšel, Łukasz 
Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Josianne Cutajar

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. aggodalommal veszi tudomásul az 
egyes tagállamokban jelen lévő piaci 
hiányosságot, ahol a hatásos és 
megfizethető gyógyszerekhez és 
orvostechnikai eszközökhöz való, 
páciensek általi hozzáférést továbbra is 
veszélyeztetik a nagyon magas és nagyon 
gyakran fenntarthatatlan árszintek, a nem 
szabadalmaztatott termékek piacról való 
visszavonása, vagy az üzleti stratégiákból 
adódóan az új termékek nemzeti piacokra 
történő bevezetésének elmaradása; 
elismeri, hogy a kisebb piacokkal 
rendelkező tagállamok gyógyszerekhez és 
orvostechnikai eszközökhöz való 
hozzáférésére az EU új gyógyszerészeti 
stratégiájában kiemelt figyelmet kell 
fordítani;

Or. en

Módosítás 128
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. ösztönzi a Bizottságot, hogy a 
gyógyszerhiányok megelőzéséhez való 
hozzájárulás érdekében hozza ki a 
legtöbbet az európai szintű, szabályozási 
folyamatokhoz használt digitális és 
telematikai eszközökből (pl. eLeaflet), 
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hogy ezáltal csökkentse az iparág és a 
szabályozók adminisztratív terheit, 
továbbá elősegítse a gazdasági ellenálló 
képesség növelését és ezáltal a 
megfizethető gyógyszerek rendelkezésre 
állását és az ilyen gyógyszerekhez való, 
páciensek általi hozzáférést;

Or. en

Módosítás 129
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks, Romana Jerković

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. annak érdekében, hogy a 
tagállamok támogatást kapjanak a 
gyógyszerhiányok megelőzéséhez, 
felszólítja a Bizottságot, hogy a 
közbeszerzésről szóló 2014/24/EU irányelv 
értelmében vett megfelelő gazdasági 
keretrendszer létrehozása mellett 
dolgozzon ki a gyógyszerek beszerzésére 
vonatkozó célzott uniós iránymutatásokat, 
amelyek célja a hosszú távú 
fenntarthatóság, verseny, és 
ellátásbiztonság biztosítása és a gyártásba 
történő beruházások ösztönzése;

Or. en

Módosítás 130
Pietro Fiocchi

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. felszólítja a Bizottságot és az 
illetékes hatóságokat arra, hogy az 
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esetlegesen előforduló gyógyszerhiányok 
mérséklése céljából biztosítson kellő 
rugalmasságot a szabályozás tekintetében 
olyan célzott intézkedések 
meghozatalával, amelyek nagyobb fokú 
rugalmasságot tesznek lehetővé például a 
többnyelvű csomagok, a különböző 
csomagméretek és az elektronikus 
betegtájékoztatók tekintetében, hogy a 
betegek gyorsabban juthassanak hozzá a 
magas minőségű és biztonságos 
gyógyszerekhez;

Or. en

Módosítás 131
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. emlékeztet arra, hogy az állam 
károsan nagy mértékben függ a 
magánvállalatok életmentő termékek 
kifejlesztésére való hajlandóságától; 
szorgalmazza a ritka betegségek 
kezelésére használt gyógyszerek 
kutatásának ösztönzésére létrehozott 
támogatások felülvizsgálatát annak 
megállapítása érdekében, hogy sikeresek-
e, és új ösztönzők létrehozására szólít fel 
abban az esetben, ha a felülvizsgálat a 
meglévők hatástalanságát állapítja meg;

Or. en

Módosítás 132
Katalin Cseh

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5 a. hangsúlyozza, hogy állandó jellegű 
közös közbeszerzési mechanizmusokat kell 
létrehozni a vakcinák, a vírusellenes 
szerek, illetve a magas költséggel járó és 
az alapvető gyógyszerek beszerzésére, 
mivel a közbeszerzés területén folytatott 
együttműködés fokozása elősegíti a 
fenntartható hozzáférést, a 
kiegyensúlyozottabb árképzést és a 
gyógyszerekkel kapcsolatos hatékonyabb 
információmegosztást;

Or. en

Módosítás 133
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. üdvözli Reynders biztos 
kezdeményezését, miszerint 2021-ben 
javaslatot kell tenni a vállalkozások 
átvilágításáról szóló jogszabályra; 
felszólítja a Bizottságot, hogy ebbe a 
javaslatba építsen be a gyógyszerészeti 
ágazatra vonatkozó intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 134
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. felhívja a Bizottságot, hogy tegye 
meg az első lépéseket a gyógyszerkutatási 
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és -fejlesztési költségek átláthatóságának 
fokozása érdekében;

Or. en

Módosítás 135
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. a célzott uniós iránymutatásoknak 
az alábbiakra vonatkozó pontosításokat és 
a tagállamoknak szóló ajánlásokat kell 
tartalmazniuk: a több sikeres pályázóval 
kötött keretmegállapodások 
végrehajtásának módja, a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó 
kritériumok alkalmazása, az európai 
ellátásbiztonságba történő beruházások 
elismerése; elegendő gyártási átfutási idők 
bevezetése a páciensek folyamatos 
gyógyszerellátásának biztosítása 
érdekében; szankciók arányos 
alkalmazása, amelyek nem ellensúlyozzák 
a nyertes ajánlattevők leendő 
jutalmazását; a pályázati eljárásban a 
szokatlanul alacsony ajánlatok 
kivizsgálása és kizárásuk mérlegelése; 
kellő időben végrehajtott közbeszerzési 
folyamatok biztosítása a több forrásból 
beszerzett gyógyszerek közötti verseny 
biztosítása érdekében azok rendelkezésre 
állásától kezdődően;

Or. en

Módosítás 136
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5b. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal szorosan együttműködve a 
gyógyszerek árának megállapítása, 
ártámogatása és beszerzése tekintetében 
mozdítsa elő a nyilvánosság számára való 
nagyobb láthatóságot, illetve az 
információk és a bevált gyakorlatok 
megosztását; szorgalmazza, hogy a 
89/105/EGK irányelvet egy új 
átláthatósági irányelv váltsa fel, amelynek 
célja a gyógyszerek árainak 
meghatározására és ártámogatására a 
tagállamokban alkalmazott eljárások 
hatékony ellenőrzésének és teljes 
átláthatóságának biztosítása;

Or. en

Módosítás 137
Romana Jerković, Dan Nica, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. figyelembe véve, hogy a 
gyógyszerhiányok időben történő 
bejelentése elengedhetetlen az alternatív 
egészségügyi kezelések biztosításához és 
az ellátásbiztonságra gyakorolt negatív 
hatások mérsékléséhez, felszólítja a 
Bizottságot, hogy vezesse be a forgalomba 
hozatali engedély jogosultjaira vonatkozó 
azon kötelezettséget, miszerint a 
gyógyszerhiányokat legalább két hónappal 
előre be kell jelenteniük az illetékes 
hatóságoknak;

Or. en

Módosítás 138
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Katalin Cseh

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. szorgalmazza egy, az egész EU-ra 
kiterjedő és összekapcsolt korai előrejelző 
rendszer létrehozását, amely megköveteli 
a gyártóktól, hogy előre értesítsék a 
Bizottságot és az Európai 
Gyógyszerügynökséget a közvetlen 
gyógyszerhiányokról, valamint a 
gyógyszerek ellátásában és 
forgalmazásában bekövetkező ideiglenes 
vagy állandó zavarokról;

Or. en

Módosítás 139
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felszólítja a Bizottságot, hogy 
minden tagállamban hozzon létre egy, a 
gyógyszerhiányokkal kapcsolatos valós 
idejű riasztási rendszert, amely az Európai 
Gyógyszerügynökség integrált ügyintézési 
pontjainak hálózatán alapul, és amelynek 
célja, hogy Unió-szerte adatokat gyűjtsön 
az alapvető életmentő gyógyszerek 
hiányával kapcsolatban, és hogy a hiány 
helyreállításáig ideiglenesen korlátozza a 
párhuzamos forgalmazást;

Or. en

Módosítás 140
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. úgy véli, hogy a mostani Covid19-
válság megmutatta, hogy nagyobb európai 
szintű együttműködésre és több uniós 
hatáskörre van szükség az egészségügyi 
ágazatban; kéri a rescEU 
költségvetésének megemelését a 
gyógyszerek, vakcinák, orvostechnikai 
eszközök és védőfelszerelések jövőbeli 
közös európai közbeszerzésének 
elősegítése érdekében;

Or. en

Módosítás 141
Sara Skyttedal
az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felszólítja a Bizottságot, hogy 
módosítsa az egyes gyógyszerkészítmények 
forgalomba hozatali engedélyére 
vonatkozó feltételek módosításairól szóló 
1234/2008/EK rendeletet1c és a módosítási 
kategóriákra vonatkozó iránymutatásokat 
a jelenlegi módosítási rendszer 
korszerűsítése, továbbá a technológiai 
fejlődés és valamennyi érintett fél 
szabályozási igényeinek figyelembe vétele 
érdekében;
_________________
1c A Bizottság 1234/2008/EK rendelete 
(2008. november 24.) az emberi, illetve 
állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítmények forgalomba 
hozatali engedélyére vonatkozó feltételek 
módosításainak vizsgálatáról (HL L 334., 
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2008.12.12., 7. o.). 

Or. en

Módosítás 142
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. ezért felhívja a Bizottságot, hogy 
különböző eszközökkel ösztönözze a 
gyártókat a gyógyszerek és hatóanyagok 
származási és gyártási helyére vonatkozó 
– a páciensek/fogyasztók számára látható 
és azonosítható – címkézési rendszer 
használatára;

Or. en

Módosítás 143
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. kiemeli a környezetvédelmi 
előírásoknak a gyártás során történő 
figyelmen kívül hagyásával járó 
veszélyeket, például a mérgező anyagokat 
tartalmazó szennyvíz illegális kiengedése 
nemcsak a környezetet károsítja, hanem 
súlyos egészségügyi veszélyekkel is járhat; 
emlékeztet az egyre növekvő 
antimikrobiális rezisztencia súlyos 
veszélyére, ami úgy alakul ki, hogy a 
nagyüzemi gyártás, valamint a megfelelő 
hulladék-, illetve szennyvízkezelés nélküli 
hatóanyaggyártás révén antibiotikumok 
ellenőrizhetetlen módon kerülnek a 
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környezetbe; emlékeztet az antimikrobiális 
rezisztencia leküzdése érdekében 
kialakított egységes egészségügyi 
megközelítésre vonatkozó európai uniós 
cselekvési tervre; hangsúlyozza, hogy 
Európa globális felelősséggel tartozik az 
antimikrobiális rezisztencia korlátozása 
iránt, és a környezetvédelmi előírások be 
nem tartását kizárási kritériumként kell 
meghatározni a hatóanyag- és 
vegyszergyártók számára;

Or. en

Módosítás 144
Romana Jerković, Miriam Dalli, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Robert Hajšel, Łukasz 
Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Josianne Cutajar

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
gyógyszerhiányra adott közös európai 
választ terjessze ki az összes kifejlesztett 
vakcinával, gyógyszerrel, orvostechnikai 
eszközzel és gyógyászati technológiával 
kapcsolatos közös közbeszerzési 
tevékenységekre; hangsúlyozza, hogy 
ennek a közös válasznak elsősorban a 
világjárvány utáni időszakra kell 
koncentrálnia, és könnyen 
hozzáférhetőnek kell lennie minden 
tagállam polgárai számára, különös 
tekintettel azokra a tagállamokra, amelyek 
távoli elhelyezkedésükből vagy kis 
méretükből adódóan közegészségügyi és 
gazdasági szempontból kifejezetten 
kiszolgáltatott helyzetben vannak;

Or. en

Módosítás 145
Sara Skyttedal
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az EPP képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. felszólítja a Bizottságot egy olyan 
környezet megteremtésére, amelyben a 
kutatásalapú gyógyszeripart a 
kielégítetlen gyógyászati igényekhez, 
például az antimikrobiális rezisztencia 
elleni küzdelemhez nyújtott megoldások 
kifejlesztésére ösztönzik; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a kidolgozás alatt álló 
európai gyógyszerészeti stratégia 
keretében építse ki a szellemi 
tulajdonjogok stabil európai rendszerét az 
európai kutatás-fejlesztés és gyártás 
ösztönzésére annak biztosítása érdekében, 
hogy Európa megtartsa innovátorként és 
globális vezetőként betöltött szerepét;

Or. en

Módosítás 146
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
jövőbeli uniós gyógyszerészeti stratégia 
keretében mozdítsa elő a szuverenitás 
paradigmáját a gyógyszer- és 
hatóanyaggyártás területén; e tekintetben 
szorgalmazza a tagállamokkal 
összehangolt terv kidolgozását az összes 
alapvető és stratégiai jelentőségű 
gyógyszer és hatóanyag gyártósorának az 
EU-n belüli sürgős áthelyezésére;

Or. en
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Módosítás 147
Patrizia Toia, Miriam Dalli, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andris Ameriks

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. felszólítja a Bizottságot és az 
illetékes hatóságokat arra, hogy az 
esetlegesen előforduló gyógyszerhiányok 
mérséklése céljából biztosítson kellő 
rugalmasságot a szabályozás tekintetében 
olyan célzott intézkedések 
meghozatalával, amelyek nagyobb fokú 
rugalmasságot tesznek lehetővé például a 
többnyelvű csomagok, a különböző 
csomagméretek és az elektronikus 
betegtájékoztatók tekintetében, hogy a 
betegek gyorsabban juthassanak hozzá a 
magas minőségű és biztonságos 
gyógyszerekhez;

Or. en

Módosítás 148
Katalin Cseh

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
termékek iránti igény gyógyszerhiányok 
során jelentkező növekedése megnöveli a 
tisztességtelen árazási gyakorlatok 
kockázatát a hiánnyal érintett régiókban, 
valamint az olyan esetekben is, amikor az 
alternatív gyógyszerészeti termékek 
helyettesíthetik a hiányzó gyógyszereket;

Or. en
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Módosítás 149
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
jövedelmekre és életkörülményekre 
vonatkozó közösségi statisztikát (EU-
SILC) egészítse ki a gyógyszerekhez való 
hozzáférés iránti, saját bevallás szerinti 
teljesítetlen igényekre vonatkozó 
adatokkal, mivel az EU-SILC ez idáig 
nem mérte a gyógyszerekhez való 
hozzáférést;

Or. en

Módosítás 150
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. felszólítja a Bizottságot, hogy 
szigorítsa a behozott gyógyszerek, illetve 
hatóanyagok megfelelőségével 
kapcsolatos határellenőrzéseket, 
különösen ott, ahol az ilyen behozatalok 
lenyomják a belső piaci árakat, torzítják a 
versenyt, és a gyártósorok EU-n kívülre 
történő áthelyezéséhez vezetnek;

Or. en

Módosítás 151
Katalin Cseh

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5d. szorgalmazza a gyógyszerészeti 
ágazatban alkalmazott tisztességtelen 
gyakorlatoktól és üzleti stratégiáktól, 
például a „pay for delay” (a gyógyszerek 
piacra lépését kifizetés ellenében 
késleltető megállapodásoktól) és a 
párhuzamos forgalmazástól visszatartó 
intézkedések és közszolgálati 
kötelezettségek bevezetését az ellátás 
ellenálló képességének a tagállamok 
piacain történő biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 152
Katalin Cseh

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. felszólít arra, hogy a jövőbeli 
gyógyszerhiányok hatékonyabb 
mérséklése céljából hozzanak létre a 
gyártókra és a forgalmazókra vonatkozó 
megelőző jellegű kötelezettségeket, 
például az ellátási hiányok 
kockázatértékelésének elkészítését, amely 
kiterjed a termékfejlesztésre vonatkozó 
információk megosztására;

Or. en

Módosítás 153
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. felszólítja a Bizottságot és a 
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tagállamokat, hogy végezzenek 
stresszteszteket a gyógyszerek és 
hatóanyagok rendelkezésre állásával és 
gyártási kapacitásával kapcsolatban a 
jövőbeli világjárványok során előforduló 
egészségügyi válsághelyzetekkel szembeni 
védelem biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 154
Katalin Cseh

Véleménytervezet
5 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5f. emlékeztet arra, hogy egyre több 
tagállam törekszik az egészségügyi 
felszerelések nemzeti készleteinek 
létrehozására; elismeri, hogy az ennek 
eredményeként megemelkedő kereslet 
meghaladná a járványügyi igényeken 
alapuló jelenlegi kereslet-előrejelzéseket; 
elismeri továbbá, hogy a kereslet hirtelen 
bekövetkező és nagymértékű, ugrásszerű 
megnövekedései jelentős nyomást 
helyeznek a beszállítókra, és további 
kihívásokat okoznak a kereslet kielégítése 
tekintetében; ezért felhívja a 
tagállamokat, hogy a Bizottsággal és a 
többi érintett érdekelt féllel szoros 
együttműködésben vizsgálják meg a 
megfelelő készletek biztosításával 
kapcsolatos alternatív megközelítéseket, 
ideértve például a meglévő szabályozási 
követelmények hatékony nemzeti szintű 
érvényesítését az ellátási lánc valamennyi 
szereplőjével szemben, valamint az ellátási 
láncon belüli átláthatóságot fokozó 
intézkedéseket;

Or. en
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Módosítás 155
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Véleménytervezet
5 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5f. felszólítja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki beruházási intézkedéseket az 
innovatív kutatási projektekre és az 
élvonalbeli gyógyszerészeti technológiák 
kifejlesztésére; e tekintetben arra ösztönzi 
a Bizottságot, hogy ezeket a 
beruházásokat – kiemeltként kezelve – a 
gyógyszerészeti ágazatban tevékenykedő 
szaklaboratóriumok és európai kis- és 
középvállalkozások felé irányítsa annak 
érdekében, hogy a gyógyszeripari 
óriásokkal szemben helyreállítsa a 
kapacitásbeli egyenlőség egy formáját;

Or. en

Módosítás 156
Katalin Cseh

Véleménytervezet
5 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5g. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
kidolgozás alatt álló európai 
gyógyszerészeti stratégia keretében építse 
ki a szellemi tulajdonjogok stabil európai 
rendszerét, ösztönözze az európai kutatás-
fejlesztést és gyártást, biztosítsa, hogy 
Európa megtartja innovátorként és 
globális vezetőként betöltött szerepét, és 
végső soron védje és erősítse Európa 
stratégiai autonómiáját a közegészségügy 
területén;

Or. en


