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Predlog spremembe 1
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava -A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-A. ker je pomanjkanje zdravil v EU že 
dalj časa predstavlja težavo, število 
incidentov, povezanih s pomanjkanjem 
posameznih zdravil v državah članicah, pa 
v zadnjih letih raste;

Or. en

Predlog spremembe 2
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava -A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-Aa. ker so zdravstveni sistemi EU 
ranljivi zaradi odvisnosti od dobaviteljev iz 
majhnega števila tretjih držav, pri čemer 
daleč največji delež kemičnih surovin, 
vhodnih snovi in zdravilnih učinkovin, ki 
se uporabljajo za proizvodnjo zdravil za 
trg EU, prihaja iz Indije ali Kitajske; ker 
je mogoče vzroke za večino incidentov, 
povezanih s pomanjkanjem zdravil, 
povezati z motnjami v zgodnjih fazah 
dobavnih verig;

Or. en

Predlog spremembe 3
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
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Uvodna izjava -A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-Ab. ker je na proizvodnjo kemičnih 
surovin, vhodnih snovi in zdravilnih 
učinkovin vplival sistem javnega 
naročanja, ki temelji na merilu najnižje 
cene, kar spodbuja oddajanje tovrstne 
proizvodnje v zunanje izvajanje v tretje 
države in zato škodi evropskim podjetjem z 
višjimi standardi; ker nekateri obrati v teh 
tretjih državah pogosto nimajo 
zmogljivosti, da bi zagotavljali 
izpolnjevanje ustreznih standardov 
trajnostne in etične proizvodnje teh 
materialov in sestavin; ker sistemi javnih 
razpisov, kjer se izbere samo en ponudnik, 
ogrožajo diverzifikacijo virov in 
povzročajo morebitna pomanjkanja;

Or. en

Predlog spremembe 4
Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je med pandemijo covida-19 
problem pomanjkanja zdravil v EU postal 
še bolj pereč; ker se je ob motnjah v 
svetovni dobavni verigi, do katerih je prišlo 
v tem obdobju, pokazalo, da je EU glede 
zdravil in zdravilnih učinkovin odvisna od 
tretjih držav;

A. ker je med pandemijo covida-19 
problem pomanjkanja zdravil v EU postal 
še bolj pereč; ker se je ob motnjah v 
svetovni dobavni verigi, do katerih je prišlo 
v tem obdobju, pokazalo, da je EU glede 
zdravil in zdravilnih učinkovin odvisna od 
tretjih držav; ker je omejen dostop do 
zdravilnih učinkovin, ki so potrebne za 
proizvodnjo generičnih zdravil, poseben 
izziv, saj se okoli 70 % vseh zdravilnih 
učinkovin, ki se uporabljajo v Evropi, 
uvaža iz tretjih držav;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je med pandemijo covida-19 
problem pomanjkanja zdravil v EU postal 
še bolj pereč; ker se je ob motnjah v 
svetovni dobavni verigi, do katerih je prišlo 
v tem obdobju, pokazalo, da je EU glede 
zdravil in zdravilnih učinkovin odvisna od 
tretjih držav;

A. ker je med pandemijo covida-19 
problem pomanjkanja zdravil v EU postal 
še bolj pereč; ker se je ob motnjah v 
svetovni dobavni verigi, do katerih je prišlo 
v tem obdobju, pokazalo, da je EU glede 
zdravil, zdravilnih učinkovin, vhodnih 
snovi in drugih komponent, ki se 
uporabljajo pri proizvodnji zdravil, 
odvisna od tretjih držav; ker je pandemija 
novega koronavirusa tudi razkrila 
pomanjkanje medicinskih naprav, 
medicinskih proizvodov in zaščitne 
opreme;

Or. en

Predlog spremembe 6
Marc Botenga, Sandra Pereira, Marisa Matias, Manuel Bompard, Jorgos Jeorjiu 
(Giorgos Georgiou), Sira Rego

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je med pandemijo covida-19 
problem pomanjkanja zdravil v EU postal 
še bolj pereč; ker se je ob motnjah v 
svetovni dobavni verigi, do katerih je prišlo 
v tem obdobju, pokazalo, da je EU glede 
zdravil in zdravilnih učinkovin odvisna od 
tretjih držav;

A. ker je med pandemijo covida-19 
problem pomanjkanja zdravil v EU postal 
še bolj pereč; ker se je ob motnjah v 
svetovni dobavni verigi, do katerih je prišlo 
v tem obdobju, pokazalo, da obstajajo 
pomanjkljivosti v tržnih mehanizmih, kjer 
razvoj, proizvodnjo in trgovino 
nadzorujejo multinacionalna podjetja, in 
da je EU glede zdravil in zdravilnih 
učinkovin odvisna od teh podjetij;
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Or. en

Predlog spremembe 7
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je med pandemijo covida-19 
problem pomanjkanja zdravil v EU postal 
še bolj pereč; ker se je ob motnjah v 
svetovni dobavni verigi, do katerih je 
prišlo v tem obdobju, pokazalo, da je EU 
glede zdravil in zdravilnih učinkovin 
odvisna od tretjih držav;

A. ker je pandemija covida-19 
razkrila ranljivosti številnih dobavnih 
verig ter dejstvo, da je EU glede zdravil in 
zdravilnih učinkovin odvisna od tretjih 
držav; ker sta odvisnost EU od uvoza na 
tem področju in pomanjkljiva 
diverzifikacija dodatno ogrozili 
zmogljivost EU, da se hitro in ustrezno 
odzove na izredne razmere na področju 
zdravstva;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker je v Pogodbah in Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah 
navedeno, da ima vsak dostop do 
preventivnega zdravstvenega varstva in 
pravico do zdravljenja pod pogoji, ki jih 
določata nacionalna zakonodaja in 
praksa; ker bi bilo treba to pravico 
izvrševati za vse državljane, tudi tiste, ki 
živijo v manjših državah članicah in v 
najbolj obrobnih območjih Unije;

Or. en
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Predlog spremembe 9
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker je dostop do zdravil v EU vse 
večji problem, običajno povezan z višjo 
ceno zdravil, kar omejuje pravico 
evropskih državljanov do dostopa do 
zdravstvenega varstva; ker se pričakuje, 
da se bodo socialno-ekonomske razmere 
zaradi pandemije koronavirusa 
poslabšale, s tem pa se bodo poslabšale 
tudi življenjske razmere za ranljive 
državljane;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker bi lahko neusklajene pobude 
na nacionalni ravni, kot so ustvarjanje 
zalog in kazni, povečale tveganje za 
pomanjkanje zdravil, vseevropski usklajen 
pristop in tesen dialog med vsemi 
zadevnimi akterji pa je bistvenega pomena 
za preprečevanje pomanjkanja zdravil, kot 
je pokazala pandemija covida-19;

Or. en

Predlog spremembe 11
Sara Skyttedal
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v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker sta za preprečevanje 
pomanjkanja zdravil potrebna evropsko 
usklajevanje in dialog in ker je znano, da 
pomanjkanje zdravil povzročajo 
mnogoteri vzroki, in sicer: ekonomski 
vzroki, upravno breme, nepredvideno 
povečanje povpraševanja, vzajemne 
odvisnosti v dobavnih verigah, tudi 
odvisnosti od tretjih držav, in proizvodni 
izzivi;

Or. en

Predlog spremembe 12
Gianna Gancia

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker je med izbruhom covida-19 več 
vlad držav članic bilo žrtev goljufije in so 
od podjetij iz tretjih držav, zlasti kitajskih, 
prejele neustrezno zdravstveno opremo in 
zaloge;

Or. en

Predlog spremembe 13
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker se 60 do 80 odstotkov 
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zdravilnih učinkovin v zdravilih, torej 
snovi z zdravilnim učinkom, proizvede 
zunaj Evrope, predvsem na Kitajskem in v 
Indiji; ker je pred 30 leti ta delež znašal 
20 %;

Or. en

Predlog spremembe 14
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. A. ker so temeljni vzroki za 
pomanjkanje zdravil kompleksni in 
večplastni ter povezani s proizvodnimi 
težavami, industrijskimi kvotami, zakonito 
vzporedno trgovino, pa tudi z 
gospodarskimi vidiki, kot je določanje 
cen;

Or. en

Predlog spremembe 15
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker bi lahko vzporedna trgovina in 
prepoved izvoza vplivala na razpoložljivost 
zdravil v nekaterih državah članicah; ker 
je Komisija začela raziskovati učinek 
vzporedne trgovine;

Or. en
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Predlog spremembe 16
Pietro Fiocchi

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker so se neusklajeni ukrepi na 
državni ravni izkazali za neučinkovite v 
boju proti pandemiji covida-19, zato sta 
potrebna vseevropsko usklajevanje in 
dialog;

Or. en

Predlog spremembe 17
Marc Botenga, Sandra Pereira, Marisa Matias, Manuel Bompard, Jorgos Jeorjiu 
(Giorgos Georgiou), Sira Rego

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. priznava, da pomanjkanje zdravil 
včasih umetno povzročijo farmacevtska 
podjetja, ki raje proizvajajo bolj 
dobičkonosna zdravila, pri tem pa 
zanemarjajo manj dobičkonosna;

Or. en

Predlog spremembe 18
Katalin Cseh

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker se v členu 81 Direktive 
2001/83/ES1a poziva k ukrepom za 
preprečevanje pomanjkanja zdravil ali 
težav pri distribuciji zdravil v državah 
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članicah;
_________________
1a Direktiva 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini, 
UL L 311, 28.11.2001 str. 67

Or. en

Predlog spremembe 19
Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker je izjemno pomembno 
preprečevati pomanjkanje zdravil oziroma 
ublažiti posledice takšnega pomanjkanja, 
če nastopi;

Or. en

Predlog spremembe 20
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker je izjemno pomembno 
preprečevati pomanjkanje zdravil ter 
ublažiti takšno pomanjkanje, če nastopi; 
pomanjkanja zdravil so simptom 
nevzdržnih politik, obsežni znanstveni 
dokazi pa kažejo, da pomanjkanje zdravil 
povzročajo številni temeljni vzroki, 
predvsem gospodarski vzroki, vse večje 
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upravno breme, nepredvideno povečanje 
povpraševanja, vzajemne odvisnosti v 
dobavnih verigah ter proizvodni izzivi in 
izzivi, povezani s kakovostjo;

Or. en

Predlog spremembe 21
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker je Komisija izdala smernice za 
optimalno in racionalno oskrbo z zdravili, 
da bi preprečila pomanjkanje zdravil med 
pandemijo covida-19; ker Komisija v teh 
smernicah priznava, da nobena država ni 
samozadostna pri oskrbi s surovinami ali 
zdravilnimi učinkovinami, vmesnimi 
izdelki ali končnimi zdravili, ki so 
potrebni za pravilno delovanje 
zdravstvenega sistema;

Or. en

Predlog spremembe 22
Pietro Fiocchi

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker kombinacija ukrepov za 
zajezitev stroškov, nepredvidljivosti trga 
ter zahtevnega in togega regulativnega 
okvira ustvarja nevzdržno okolje za 
evropsko farmacevtsko industrijo, v 
katerem mora obratovati ter še naprej 
delovati kot katalizator in pacientom 
omogočati trajnostni dostop do zdravil;
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Or. en

Predlog spremembe 23
Katalin Cseh

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker sta Evropski parlament v 
resoluciji z dne 8. marca 2011 in Svet v 
sklepih z dne 13. septembra 2010 
poudarila, da je treba uvesti skupen 
postopek za skupno javno naročanje 
zdravstvenih protiukrepov, zlasti cepiv 
proti pandemijam;

Or. en

Predlog spremembe 24
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker je pandemija koronavirusa 
pokazala, da sta za boj proti nevarnostim 
za zdravje potrebna evropsko usklajevanje 
in sodelovanje namesto posameznih in 
neusklajenih ukrepov na državni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 25
Pietro Fiocchi

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ac. ker so pomanjkanja zdravil 
simptom nevzdržnih politik, obsežni 
znanstveni dokazi pa kažejo, da 
pomanjkanje zdravil povzročajo 
mnogoteri temeljni vzroki, in sicer: 
gospodarski vzroki, vse večje upravno 
breme, nepredvideno povečanje 
povpraševanja, vzajemne odvisnosti v 
dobavnih verigah ter proizvodni izzivi in 
izzivi, povezani s kakovostjo;

Or. en

Predlog spremembe 26
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ac. ker je po mnenju Komisije 
pandemija covida-19 upravičila in še 
upravičuje znatno povečanje proizvodnje 
zdravilnih učinkovin in zdravil v EU in 
ker je zaradi tega treba preurediti dobavne 
verige in proizvodne linije;

Or. en

Predlog spremembe 27
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ac. ker sta zaprtje mej v EU in 
čezmerno kopičenje zalog na različnih 
ravneh, in sicer pri pacientih, v lekarnah 
in pri distributerjih, ključna trenda, ki v 



AM\1205469SL.docx 15/77 PE652.374v01-00

SL

času pandemije veliko bolj vplivata na 
kontinuiteto oskrbe kot kraj proizvodnje 
zdravilnih učinkovin;

Or. en

Predlog spremembe 28
Katalin Cseh

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ac. ker Sklep št. 1082/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta1b 
spodbuja države članice k uporabi 
skupnih postopkov javnega naročanja, če 
ti postopki temeljijo na predhodnem 
sporazumu o skupnem javnem naročanju 
med udeleženimi državami članicami;
_________________
1b Sklep št. 1082/2013/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 
2013 o resnih čezmejnih nevarnostih za 
zdravje, UL L 293, 5.11.2013, str. 1–15

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ac. ker se pričakuje, da bo pandemiji 
sledila svetovna gospodarska kriza, ki bo 
še večji izziv za enak dostop do zdravil in 
konkurenčnost industrijskega sektorja;

Or. en
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Predlog spremembe 30
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ad. ker je proizvodnja zdravil in 
drugih medicinskih proizvodov zahtevna 
in si zanjo potrebni sofisticirani obrati, 
postopki in visoko usposobljeno osebje, da 
bi zagotovili kakovost, varnost in 
učinkovitost zdravil;

Or. en

Predlog spremembe 31
Katalin Cseh

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ad. ker pomanjkanja zdravil resno 
ogrožajo paciente in spodkopavajo 
odpornost in učinkovitost sistemov 
javnega zdravstva po Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 32
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ad. ker je Komisija napovedala, da 
namerava do konca leta 2020 objaviti 
priporočila za prihodnjo farmacevtsko 
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strategijo EU;

Or. en

Predlog spremembe 33
Pietro Fiocchi

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ad. ker bi morala učinkovita strategija 
zajemati ukrepe za blažitev pomanjkanja 
zdravil, pa tudi za preprečevanje, da bi do 
pomanjkanja prišlo;

Or. en

Predlog spremembe 34
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ae. ker je komisarka Stela Kiriakides v 
izjavah na srečanju s člani Odbora 
Evropskega parlamenta za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane 22. aprila 
poudarila, da je treba povečati 
proizvodnjo zdravil in raven inovacij v 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 35
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A e (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ae. ker mora kakovost zdravil in 
drugih medicinskih proizvodov 
izpolnjevati stroge regulativne standarde 
EU, ki so med najstrožjimi obstoječimi 
standardi na svetu;

Or. en

Predlog spremembe 36
Katalin Cseh

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ae. ker bi bilo treba zgodnje 
odkrivanje in spremljanje pomanjkanja 
zdravil ter poročanje o tem izboljšati in 
opreti na preglednejše in razpoložljive 
podatke o pomanjkanju zdravil;

Or. en

Predlog spremembe 37
Katalin Cseh

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Af. ker je učinkovito usklajevanje na 
ravni EU v času krize bistveno za 
preprečevanje enostranskih zapor meje in 
prepovedi izvoza, ki zaostrujejo 
pomanjkanje zdravil in ogrožajo 
odpornost dobavnih verig in 
distribucijskih kanalov;

Or. en
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Predlog spremembe 38
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Af. ker doslej oznake oziroma 
označevanje zdravstvenih izdelkov in 
aktivnih snovi, kar zadeva njihovo poreklo 
in državo proizvodnje, ni bilo obvezno, da 
bi ga bolniki/stranke videli;

Or. en

Predlog spremembe 39
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Af. ker gospodarski izvirni vzroki 
pomanjkanja vključujejo, a niso omejeni 
na dejstvo, da so evropski trgi pogosto 
monopoli, na katerih je kupec tisti, ki 
določa tudi ceno;

Or. en

Predlog spremembe 40
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ag. ker je zaradi kompleksnosti 
dobavne verige in ekonomskih odnosov 
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med različnimi sodelujočimi akterji ter 
proizvodnje, skladiščenja, distribucije in 
predpisovanja zdravil mogoče, da 
pomanjkanje zdravil nastopi kot posledica 
napak pri katerem koli od teh dejavnikov;

Or. en

Predlog spremembe 41
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ag. ker je mogoče obstoječe davčne 
mehanizme in spodbude za strateške 
industrijske sektorje izvajati na evropski 
ravni in na ravni držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 42
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ah. ker se bo morala Evropa po 
pandemiji koronavirusa soočiti z 
gospodarsko krizo, ki bo predstavljala še 
večji izziv, kar zadeva dostop do zdravil in 
konkurenčnost evropske farmacevtske 
industrije;

Or. en

Predlog spremembe 43
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava A h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ah. ker je v EU v veljavi visoka raven 
nadzora nad kakovostjo proizvodnje 
zdravil;

Or. en

Predlog spremembe 44
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ai. ker vsi majhni in srednje veliki 
farmacevtski laboratoriji predstavljajo 
bogastvo, ki ga je treba ohraniti, ter 
plodno podlago za raziskave in odkritja, ki 
jo je treba podpirati, prispevajo namreč 
lahko k preprečevanju pomanjkanja 
zdravil; 

Or. en

Predlog spremembe 45
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ai. ker je izjemno pomembno 
preprečevati pomanjkanje zdravil oziroma 
ublažiti takšno pomanjkanje, če nastopi;

Or. en
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Predlog spremembe 46
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A j (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aj. ker je verjetno, da selitev obratov 
za proizvodnjo zdravstvenih izdelkov 
spremlja dvig stroškov proizvodnje teh 
izdelkov; ker so proračuni kupcev, zlasti 
lekarn v bolnišnicah, omejeni, zaradi 
česar pogosto upoštevajo zgolj finančna 
merila, ne pa kakovosti ali porekla;

Or. en

Predlog spremembe 47
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A j (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aj. ker farmacevtska industrija v 
Evropi zaposluje 765.000 ljudi in podpira 
približno 2,7 milijona delovnih mest v EU;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. poziva Komisijo, naj brez 
dodatnega odlašanja objavi načrt za 
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farmacevtsko strategijo EU, ki bo 
opredelila izvirne vzroke pomanjkanja 
zdravil; poziva Komisijo, naj predlaga 
ambiciozne in posebne regulativne 
ukrepe, ki bodo imeli za namen, da 
zagotovilo dostopnost, cenovno ugodnost, 
vzdržnost in enakopravno dostopnost 
zdravil; poziva Komisijo, naj spodbuja 
ukrepe, ki bodo povečali zanesljivost 
oskrbe z zdravili v EU in zmanjšali 
odvisnost od tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 49
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. vztraja, naj Komisija nemudoma 
začne postopek posvetovanja z več 
deležniki, da bi ugotovili, kateri dejavniki 
v dobavni verigi neposredno povzročajo 
pomanjkanje zdravil ali pa je zaradi njih 
bolj verjetno, da bo do pomanjkanja prišlo; 
poziva Komisijo, naj v načrtovani 
farmacevtski strategiji predlaga ambiciozne 
in konkretne ukrepe za reševanje težav v 
zvezi s tem;

1. vztraja, naj Komisija nemudoma 
začne postopek posvetovanja z več 
deležniki, da bi ugotovili, kateri dejavniki 
v dobavni verigi neposredno povzročajo 
pomanjkanje zdravil ali pa je zaradi njih 
bolj verjetno, da bo do pomanjkanja prišlo; 
vzpostavi trajen, konkreten in v ukrepe 
usmerjen dialog z Agencijo za zdravila, 
nacionalnimi pristojnimi organi, 
državami članicami, farmacevtsko 
industrijo in vsemi akterji v farmacevtski 
dobavni verigi, vzpostavi učinkovit 
evropski okvir politike za preprečevanje 
dolgoročnega pomanjkanja zdravil prek 
izmenjave informacij, poročanja o 
pričakovanem pomanjkanju zdravil in 
izboljšanja preglednosti dobavne verige; 
poziva Komisijo, naj v načrtovani 
farmacevtski strategiji predlaga ambiciozne 
in konkretne ukrepe za reševanje težav v 
zvezi s tem;

Or. en
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Predlog spremembe 50
Marc Botenga, Sandra Pereira, Marisa Matias, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), 
Manuel Bompard, Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. vztraja, naj Komisija nemudoma 
začne postopek posvetovanja z več 
deležniki, da bi ugotovili, kateri dejavniki 
v dobavni verigi neposredno povzročajo 
pomanjkanje zdravil ali pa je zaradi njih 
bolj verjetno, da bo do pomanjkanja prišlo; 
poziva Komisijo, naj v načrtovani 
farmacevtski strategiji predlaga ambiciozne 
in konkretne ukrepe za reševanje težav v 
zvezi s tem;

1. vztraja, naj Komisija nemudoma 
začne postopek posvetovanja z več 
deležniki, da bi ugotovili, kateri dejavniki 
v dobavni verigi neposredno povzročajo 
pomanjkanje zdravil ali pa je zaradi njih 
bolj verjetno, da bo do pomanjkanja prišlo; 
poziva Komisijo, naj v načrtovani 
farmacevtski strategiji predlaga ambiciozne 
in konkretne ukrepe za reševanje težav v 
zvezi s tem, med drugim z mehanizmom, s 
katerim bi podjetjem, ki imajo v lasti 
patente, naložili obveznost, da proizvajajo 
potrebna zdravila, čeprav so manj 
dobičkonosna, in z možnostjo nalaganja 
obveznih licenc, da bi olajšali povečanje 
proizvodnje najbolj potrebnih zdravil ali 
cepiv brez omejitev;

Or. en

Predlog spremembe 51
Katalin Cseh

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. vztraja, naj Komisija nemudoma 
začne postopek posvetovanja z več 
deležniki, da bi ugotovili, kateri dejavniki 
v dobavni verigi neposredno povzročajo 
pomanjkanje zdravil ali pa je zaradi njih 
bolj verjetno, da bo do pomanjkanja prišlo; 
poziva Komisijo, naj v načrtovani 
farmacevtski strategiji predlaga ambiciozne 

1. vztraja, naj Komisija nemudoma 
začne postopek posvetovanja z več 
deležniki, da bi ugotovili, kateri dejavniki 
v dobavni verigi neposredno povzročajo 
pomanjkanje zdravil ali pa je zaradi njih 
bolj verjetno, da bo do pomanjkanja prišlo, 
in sproži pobude za zmanjšanje tveganj v 
dobavni verigi; poziva Komisijo, naj v 
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in konkretne ukrepe za reševanje težav v 
zvezi s tem;

načrtovani farmacevtski strategiji predlaga 
ambiciozne in konkretne ukrepe za 
reševanje težav v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 52
Katalin Cseh

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. vztraja, naj Komisija nemudoma 
začne postopek posvetovanja z več 
deležniki, da bi ugotovili, kateri dejavniki 
v dobavni verigi neposredno povzročajo 
pomanjkanje zdravil ali pa je zaradi njih 
bolj verjetno, da bo do pomanjkanja prišlo; 
poziva Komisijo, naj v načrtovani 
farmacevtski strategiji predlaga ambiciozne 
in konkretne ukrepe za reševanje težav v 
zvezi s tem;

1. vztraja, naj Komisija nemudoma 
začne postopek posvetovanja z več 
deležniki in tržno raziskavo, da bi 
ugotovili, kateri dejavniki v dobavni verigi 
neposredno povzročajo pomanjkanje 
zdravil ali pa je zaradi njih bolj verjetno, da 
bo do pomanjkanja prišlo; poziva 
Komisijo, naj v načrtovani farmacevtski 
strategiji predlaga ambiciozne in konkretne 
ukrepe za reševanje težav v zvezi s tem;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. vztraja, naj Komisija nemudoma 
začne postopek posvetovanja z več 
deležniki, da bi ugotovili, kateri dejavniki 
v dobavni verigi neposredno povzročajo 
pomanjkanje zdravil ali pa je zaradi njih 
bolj verjetno, da bo do pomanjkanja prišlo; 
poziva Komisijo, naj v načrtovani 
farmacevtski strategiji predlaga ambiciozne 
in konkretne ukrepe za reševanje težav v 

1. vztraja, naj Komisija nemudoma 
začne postopek posvetovanja z več 
deležniki, da bi ugotovili in dokazali, 
kateri dejavniki v dobavni verigi in drugod 
neposredno povzročajo pomanjkanje 
zdravil ali pa je zaradi njih bolj verjetno, da 
bo do pomanjkanja prišlo; poziva 
Komisijo, naj v načrtovani farmacevtski 
strategiji predlaga ambiciozne in konkretne 
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zvezi s tem; ukrepe za reševanje težav v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 54
Gianna Gancia

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Komisijo poziva zlasti, naj predlaga 
celovito strategijo za spodbujanje 
samaozadostnosti Evrope in njenih držav 
članic na področju zdravil;

Or. en

Predlog spremembe 55
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva k prenovi vseevropskega 
sistema zgodnjega opozarjanja, ki bi 
zagotavljal celovito sliko in redno in 
pravočasno opozarjal na morebitno 
pomanjkanje zdravil; vztraja, da bi morali 
biti v okviru tega sistema vsi deležniki v 
dobavni verigi, vključno z vzporednimi 
trgovci in trgovci na debelo, dolžni, da 
pravočasno poročajo o morebitnih 
motnjah; meni, da sedanji dvomesečni rok 
za obveznost poročanja ne omogoča 
dovolj časa za ukrepanje; poziva k 
boljšemu izvrševanju pravnih obveznosti 
poročanja; poziva k vidnejši vlogi 
Evropske agencije za zdravila v 
vseevropskem sistemu zgodnjega 
opozarjanja, ki poleg prej omenjenih 
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deležnikov vključuje tudi bolnišnične 
farmacevte in združenja bolnikov;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, naj usklajuje 
vseevropski odziv skupaj z Agencijo za 
zdravila, nacionalnimi pristojnimi organi, 
državami članicami, farmacevtsko 
industrijo in vsemi akterji v farmacevtski 
dobavni verigi; usklajen odziv EU je 
izredno pomemben za usklajevanje 
ukrepov v okviru politik držav članic, 
posameznih in neusklajenih nacionalnih 
ukrepov, da bi odpravili temeljne vzroke 
pomanjkanja zdravil in ga dolgoročno 
preprečevali, pacientom pa tudi 
zagotavljali pravico do univerzalnega, 
pravičnega, cenovno dostopnega, 
učinkovitega, varnega in pravočasnega 
dostopa do osnovnih zdravil, pa tudi, da bi 
zagotavljali vzdržnost javnozdravstvenega 
sistema EU;

Or. en

Predlog spremembe 57
Katalin Cseh

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. priznava pomen upoštevanja 
izkušenj, pridobljenih med krizo covida-
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19, da bi bili bolje pripravljeni na 
prihodnje pandemije in bi se z njimi 
učinkoviteje spoprijemali; zato poziva 
Komisijo, naj v tesnem sodelovanju z 
državami članicami zasnuje in sprejme 
evropski načrt za pripravljenost na 
pandemije in tako zagotovi usklajeno in 
učinkovito evropsko odzivanje na 
pandemije; poudarja, da bi morali biti v 
njem zajeti ukrepi za odprte meje, da bi 
ohranili prosti pretok blaga, zlasti pa 
zdravil;

Or. en

Predlog spremembe 58
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, naj v sodelovanju 
z deležniki v sektorju končno razvije 
mehanizem za opozarjanje na 
pomanjkanje zdravil, ki bi bil odziven in 
zlahka aktiviran, da bi se lahko države, ki 
bi se v prihodosti soočale s tem 
problemom, lahko hitro odzvale in se po 
potrebi obrnile na druge trge; vztraja, naj 
se ta mehanizem karseda razširi na 
celotno dobavno verigo, da bi lahko 
opozorilo sprožili tudi distributerji;

Or. en

Predlog spremembe 59
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, naj zagotovi 
usklajevanje za reševanje problema 
pomanjkanja zdravil na ravni vse Evrope 
in vzpostavi enotni vseevropski usklajeni 
sistem poročanja in obveščanja, ki bi se v 
začetni fazi osredotočal na vseevropski 
seznam kritičnih proizvodov in bi pokrival 
tako centralizirana kot nacionalna 
dovoljenja za promet;

Or. en

Predlog spremembe 60
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo in države članice, 
naj vzpostavijo okolje, ki bo Evropi 
omogočilo, da bo še naprej atraktivna 
destinacija za naložbe v raziskave in 
razvoj ter industrijski razvoj v 
farmacevtski industriji, da bi se odzvali na 
morebitne potrebe;

Or. en

Predlog spremembe 61
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva Komisijo in države članice, 
naj vzpostavijo finančne spodbude, ki 
bodo nagrajevale naložbe v kakovost 
zdravil in zanesljivo oskrbo; glede na 
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direktivo 2014/24/EU o javnem naročanju 
EU zlasti poziva Komisijo, naj razvije 
posebne smernice za podporo trajnostnim 
praksam javnega naročanja za zdravila, 
zlasti o tem, kako čim bolje izvajati 
ekonomsko najugodnejša merila, kot so 
opredeljena v direktivi, na trgih, na 
katerih se uporabljajo prakse naročanja;

Or. en

Predlog spremembe 62
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da je treba ohraniti 
odprte meje prek zelenih voznih pasov, da 
bi olajšali prehajanje mej farmacevtskim 
ali zdravstvenim podjetjem, ki 
distribuirajo ali dobavljajo zdravila in/ali 
osebno zaščitno opremo, da bi se izognili 
morebitnemu pomanjkanju zdravil;

Or. en

Predlog spremembe 63
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poziva k preprečevanju razpisov z 
enim samim izbranim dobaviteljem, ki 
temeljijo samo na ceni in povzročajo 
veliko nižanje cen, zmanjšujejo število 
dobaviteljev na trgu, pogosto pomenijo 
premalo časa za pripravo in nalagajo 
stroge kazni podjetjem, kar povečuje 
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tveganje pomanjkanja zdravil;

Or. en

Predlog spremembe 64
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. podpira poziv Komisije vsem 
državam članicam, naj odpravijo prepoved 
izvoza zdravil na notranjem trgu, saj te 
prepovedi ogrožajo razpoložljivost zdravil 
za evropske paciente, poleg tega pa 
ukrepov, ki povzročajo zaseganje zdravil, 
vmesnih sestavin ali zdravilnih učinkovin 
ali zaustavitev njihove proizvodnje ne bi 
smeli obravnavati kot možnosti, predvsem 
kar zadeva zdravilne učinkovine ali 
vmesne sestavine, saj so te bistvenega 
pomena za rezultate zdravstvene 
industrije;

Or. en

Predlog spremembe 65
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj razmisli o 
predlogu, da bi od farmacevtske industrije 
zahtevali, naj diverzificira svojo dobavno 
verigo in uvede načrt za zmanjšanje 
tveganja v zvezi s pomanjkanjem zdravil, 
da bi lahko obvladovala vse problematične 
vidike in tveganja v dobavni verigi;

2. poziva Komisijo, naj razmisli o 
spremembah okvira dovoljenj za promet z 
zdravili, da bi od farmacevtske industrije 
zahtevali, naj diverzificira svojo dobavno 
verigo, najde alternative za vsako 
sestavino v dobavni verigi v skladu z 
načelom redundantnosti N-1 v delovanju 
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električnega omrežja in uvede obvezen 
načrt za zmanjšanje tveganja v zvezi s 
pomanjkanjem zdravil, da bi lahko 
obvladovala vse problematične vidike in 
tveganja v dobavni verigi, ter naj te načrte 
predloži pristojnim organom; poziva 
Komisijo, naj si prizadeva za 
harmonizacijo in izvrševanje teh zahtev v 
vsej Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 66
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj razmisli o 
predlogu, da bi od farmacevtske industrije 
zahtevali, naj diverzificira svojo dobavno 
verigo in uvede načrt za zmanjšanje 
tveganja v zvezi s pomanjkanjem zdravil, 
da bi lahko obvladovala vse problematične 
vidike in tveganja v dobavni verigi;

2. poziva Komisijo, naj zagotovi 
spodbude, da bi farmacevtska industrija 
diverzificirala svojo dobavno verigo in 
zagotovila zadostnost te verige na ravni 
EU in uvede načrt za zmanjšanje tveganja 
v zvezi s pomanjkanjem esencialnih 
zdravil, da bi lahko obvladovala vse 
problematične vidike in tveganja v dobavni 
verigi; načrt za zmanjšanje tveganja bi 
moral vsebovati rešitve za strateško 
shranjevanje zdravil, da bi zagotovili 
zalogo za razumno obdobje; poudarja 
pomen raziskav in razvoja, da bi 
zagotovili, da se bo farmacevtska 
industrija lahko odzvala na prihodnje 
potrebe;

Or. en

Predlog spremembe 67
Katalin Cseh

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj razmisli o 
predlogu, da bi od farmacevtske industrije 
zahtevali, naj diverzificira svojo dobavno 
verigo in uvede načrt za zmanjšanje 
tveganja v zvezi s pomanjkanjem zdravil, 
da bi lahko obvladovala vse problematične 
vidike in tveganja v dobavni verigi;

2. poziva Komisijo, naj razmisli o 
predlogu, da bi od farmacevtske industrije 
zahtevali, naj diverzificira svojo dobavno 
verigo in uvede načrt za zmanjšanje 
tveganja v zvezi s pomanjkanjem zdravil, 
da bi lahko obvladovala vse problematične 
vidike in tveganja v dobavni verigi; 
poudarja, da bi moral tak načrt vsebovati 
mehanizme za pregledno poročanje s 
stalnimi kanali komuniciranja, prek 
katerih bi lahko pacienti in zdravstveni 
delavci poročali o pomanjkanju zdravil in 
ga predvideli;

Or. en

Predlog spremembe 68
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj razmisli o 
predlogu, da bi od farmacevtske industrije 
zahtevali, naj diverzificira svojo dobavno 
verigo in uvede načrt za zmanjšanje 
tveganja v zvezi s pomanjkanjem zdravil, 
da bi lahko obvladovala vse problematične 
vidike in tveganja v dobavni verigi;

2. poziva Komisijo, naj razmisli o 
predlogu, da bi od farmacevtske industrije 
zahtevali, naj diverzificira svojo dobavno 
verigo in uvede načrt za zmanjšanje 
tveganja v zvezi s pomanjkanjem zdravil, 
da bi lahko obvladovala vse problematične 
vidike in tveganja v dobavni verigi; 
ugotavlja, da mora biti industrija 
sposobna povečati svojo proizvodnjo, da bi 
se lahko odzvala na nenadno povečanje 
povpraševanja v kritičnih razmerah;

Or. en

Predlog spremembe 69
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Osnutek mnenja
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Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj razmisli o 
predlogu, da bi od farmacevtske industrije 
zahtevali, naj diverzificira svojo dobavno 
verigo in uvede načrt za zmanjšanje 
tveganja v zvezi s pomanjkanjem zdravil, 
da bi lahko obvladovala vse problematične 
vidike in tveganja v dobavni verigi;

2. poziva Komisijo, naj predlaga, da 
bi od farmacevtske industrije zahtevali, naj 
diverzificira svojo dobavno verigo in uvede 
načrt za zmanjšanje tveganja v zvezi s 
pomanjkanjem zdravil, da bi lahko 
obvladovala in preprečila ranljivost, 
motnje ali zastoje v dobavni verigi;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj razmisli o 
predlogu, da bi od farmacevtske industrije 
zahtevali, naj diverzificira svojo dobavno 
verigo in uvede načrt za zmanjšanje 
tveganja v zvezi s pomanjkanjem zdravil, 
da bi lahko obvladovala vse problematične 
vidike in tveganja v dobavni verigi;

2. poziva Komisijo, naj spodbudi 
farmacevtsko industrijo k uvedbi načrta 
za zmanjšanje tveganja v zvezi s 
pomanjkanjem esencialnih zdravil, da bi 
lahko obvladovala vse problematične 
vidike in tveganja v dobavni verigi;

Or. en

Predlog spremembe 71
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj skupaj z 
deležniki iz farmacevtske industrije 
razmisli o obsegu zalog zdravil; v zvezi s 
tem opozarja, da so kvote za obseg zalog, 
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ki jih določijo distributerji, pogosto nizke 
in povzročajo upočasnitev dobave ali 
pomanjkanje ter da na vseh ravneh 
primanjkuje preglednosti glede zalog;

Or. en

Predlog spremembe 72
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da bi moral Evropski center 
za preprečevanje in obvladovanje bolezni 
objaviti modelirane podatke za verjetno 
širjenje pandemije za vsako državo 
članico posebej, da bi lahko napovedali 
povpraševanje ter prilagodili proizvodno 
zmogljivost in distribucijske verige in bi s 
tem potrebna zdravila pravočasno dobavili 
regijam, ki jih potrebujejo; 

Or. en

Predlog spremembe 73
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da so primeri 
pomanjkanja povezani s časom, ki je 
potreben za izpolnitev regulativnih zahtev, 
vključno z regulativno zakasnitvijo in 
nacionalnimi zahtevami; poziva Komisijo, 
naj uskladi evropski odziv na 
pomanjkanje zdravil, da bi zagotovili 
pravičen in trajnosten dostop do zdravil; 
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Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj ohrani 
konkurenčno farmacevtsko industrijo, ki 
temelji na raziskavah, pri čemer naj 
upošteva, da je EU na svetovni ravni še 
vedno daleč pred drugimi regijami, ki 
proizvajajo aktivne sestavine za 
patentirana zdravila;

Or. en

Predlog spremembe 75
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. vztraja, naj Komisija pomanjkanje 
zdravil določi kot enega od stebrov svoje 
nove načrtovane farmacevtske strategije; 

Or. en

Predlog spremembe 76
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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2b. poudarja, da politike 
farmacevtskega določanja cen, ki 
vsebujejo zgolj izdatke, ne omogočajo 
prilagajanja cen, ki bi odražalo 
spremembe v cenah dobrin, proizvodnje, 
regulativnih postopkov in distribucije, in 
negativno vplivajo na zanesljivost dobave;

Or. en

Predlog spremembe 77
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da je treba pod 
zdravniškim nadzorom pripraviti ustrezne 
načrte za pripravljenost na pandemije za 
kritična zdravila na ravni EU, in sicer na 
podlagi solidarnosti med državami 
članicami, in zagotoviti, da zdravila, ki 
niso povezana s pandemijo, še vedno 
pridejo do pacientov, ki jih potrebujejo;

Or. en

Predlog spremembe 78
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva Komisijo, naj prek 
prihodnje farmacevtske strategije 
organizira revizijo evropskega 
zakonodajnega okvira, da bi državam 
članicam omogočili izvajanje ukrepov 
glede preglednosti;

Or. en
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Predlog spremembe 79
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva Komisijo, naj okrepi 
uporabo harmonizirane opredelitve 
pomanjkanja zdravil, ki jo je leta 2019 
predlagala skupna projektna skupina 
Evropske agencije za zdravila in vodij 
agencij za zdravila;

Or. en

Predlog spremembe 80
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. opozarja, da zaradi vzporedne 
trgovine prihaja do odstopanj med 
količino, ki jo proizvajalci proizvedejo, 
obsegom izvoza in uvoza ter dejanskimi 
potrebami pacientov na določenem trgu, 
kar lahko privede do pomanjkanja 
zdravil; priznava, da so dobavne kvote, ki 
jih imetniki dovoljenja za promet z 
zdravilom uporabljajo za distribucijo 
zdravstvenih proizvodov, določene na 
podlagi več parametrov, vključno z 
ocenami nacionalnih potreb pacientov;

Or. en

Predlog spremembe 81
Marian-Jean Marinescu
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. spodbuja Komisijo, naj oblikuje 
pošten model za določanje cen za 
esencialna zdravila, pri čemer naj 
upošteva, da bi morale biti cene bolj 
usklajene s stroški raziskav in razvoja in 
upoštevati dodano terapevtsko vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 82
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. poziva Komisijo, naj obravnava 
dobavne kvote, ki jih nalagajo 
farmacevtski proizvajalci in ki prispevajo 
k pomanjkanju zdravil;

Or. en

Predlog spremembe 83
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je EU glede 
proizvodnje zdravil in virov zdravilnih 
učinkovin preveč odvisna od peščice tretjih 
držav in da mora to odvisnost nujno 
zmanjšati;

3. poudarja, da mora EU nujno 
zaščititi svojo močno farmacevtsko 
industrijsko bazo, obenem pa ponovno 
preučiti zanesljivost oskrbe, da bi 
zmanjšala prekomerno odvisnost od 
peščice tretjih držav glede proizvodnje 
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zdravil in virov zdravilnih učinkovin; 
poziva deležnike, naj diverzificirajo svoje 
dobavne verige, da bi zmanjšali ranljivost; 
zato poziva Komisijo, naj natančno preuči 
učinek evropske odvisnosti od uvoza, med 
drugim medicinske opreme, respiratorjev, 
kemikalij in surovin iz tretjih držav, 
predvsem s Kitajske in drugih držav, kjer 
ima država velik vpliv na trg, ter naj v 
načrtovano farmacevtsko strategijo 
vključi ukrepe za obravnavanje motenj v 
svetovnih dobavnih verigah, predvsem z 
večjim usklajevanjem v EU in s 
svetovnimi strateškimi partnerstvi;

Or. en

Predlog spremembe 84
Katalin Cseh

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je EU glede 
proizvodnje zdravil in virov zdravilnih 
učinkovin preveč odvisna od peščice tretjih 
držav in da mora to odvisnost nujno 
zmanjšati;

3. poudarja, da je EU glede 
proizvodnje zdravil in virov zdravilnih 
učinkovin preveč odvisna od peščice tretjih 
držav in da mora to odvisnost nujno 
zmanjšati; poziva Komisijo, naj na podlagi 
pobude rescEU glede zalog predvidi 
vzpostavitev skupne evropske strateške 
rezerve in naj uvede nove finančne 
spodbude za podporo preselitvi 
proizvodnje iz tretjih držav v Evropo, ki bi 
jih morali podpreti z dodatnimi naložbami 
v zmogljivosti in infrastrukturo za 
raziskave in razvoj, vključno z 
univerzami; 

Or. en

Predlog spremembe 85
Marc Botenga, Sandra Pereira, Marisa Matias, Manuel Bompard, Jorgos Jeorjiu 
(Giorgos Georgiou), Sira Rego



AM\1205469SL.docx 41/77 PE652.374v01-00

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je EU glede 
proizvodnje zdravil in virov zdravilnih 
učinkovin preveč odvisna od peščice tretjih 
držav in da mora to odvisnost nujno 
zmanjšati;

3. poudarja, da je EU glede 
proizvodnje zdravil in virov zdravilnih 
učinkovin preveč odvisna od peščice tretjih 
držav in da mora to odvisnost nujno 
zmanjšati; zato poziva, naj EU omogoči 
vzpostavitev evropskega javnega 
farmacevtskega vozlišča, katerega naloga 
bo zagotoviti proizvodnjo esencialnih 
zdravil in cepiv ter jih dati na voljo 
zdravstvenim sistemom držav članic po 
neto ceni;

Or. en

Predlog spremembe 86
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je EU glede 
proizvodnje zdravil in virov zdravilnih 
učinkovin preveč odvisna od peščice 
tretjih držav in da mora to odvisnost nujno 
zmanjšati;

3. poudarja, da mora EU nujno 
zmanjšati preveliko odvisnost od peščice 
proizvajalcev in dobaviteljev kemičnih 
surovin in vhodnih sestavin ter zdravilnih 
učinkovin iz držav, ki niso članice EU, in 
poziva k določitvi dodatnih varoval, da bi 
zagotovili, da bodo materiali in sestavine, 
ki vstopajo na trg EU, proizvedeni v 
skladu z ustreznimi socialnimi in 
okoljskimi standardi; predlaga, naj se 
omenjeni standardi vključijo v okvir dobre 
proizvodne prakse; 

Or. en

Predlog spremembe 87
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Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je EU glede 
proizvodnje zdravil in virov zdravilnih 
učinkovin preveč odvisna od peščice 
tretjih držav in da mora to odvisnost nujno 
zmanjšati;

3. poudarja, da mora EU nujno 
zmanjšati preveliko odvisnost od peščice 
tretjih držav, ko gre za proizvodnjo zdravil 
in dobavo bistvenih vhodnih sestavin, 
vmesnih materialov in zdravilnih 
učinkovin;

Or. en

Predlog spremembe 88
Sandra Pereira

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je nujno treba 
zagotoviti, da patenti ne bodo ovira za 
zagotavljanje oskrbe v času pandemij; 
poudarja, da je treba po potrebi 
razveljaviti patente za zdravila, cepiva in 
medicinsko opremo, da bi zagotovili 
kritične zaloge v času epidemije, sedanje 
in prihodnjih, in sicer tako, da bi javnim 
laboratorijem in industriji dali licence za 
pripravo generičnih kopij zdravil z 
blagovno znamko, ne da bi se morale 
pogajati z imetniki patenta;

Or. en

Predlog spremembe 89
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj državam 
članicam pomaga oblikovati nacionalne 
strategije za rezerve , da bi se povečala 
pripravljenost EU, obenem pa bi se 
zmanjšali stroški, povezani z nacionalno 
rezervo; priznava, da je treba vprašanje 
inventarja pomembnih zdravil in možnost 
povečanja proizvodne pripravljenosti za 
nekaj posebej pomembnih zdravil 
obravnavati kot dolgoročnejšo 
perspektivo;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba zagotoviti 
nemoteno delovanje notranjega trga, da bi 
odpravili ovire pri dostopu do zdravil, 
medicinskih naprav in zaščitne opreme za 
vse državljane, predvsem za tiste, ki živijo 
v državah članicah, ki so zaradi svoje 
majhnosti ali geografske oddaljenosti 
močno odvisne od uvoza in nimajo 
dostopa do dobavne verige;

Or. en

Predlog spremembe 91
Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je potreben skupen 
vseevropski pristop k uvedbi ukrepov za 
obravnavanje temeljnih vzrokov za 
pomanjkanje zdravil, saj bi ad-hoc rešitve, 
kot so zahteve glede kopičenja zalog, 
zaradi nizke proizvodne zmogljivosti EU 
in gospodarskih razlik med državami 
članicami lahko prispevale k še večjim 
razlikam med državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 92
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo in države članice, 
naj namesto kopičenja zalog ponovno 
uravnovesijo zaloge na podlagi potreb 
pacientov in bolnišnic; ugotavlja, da je 
potrebno pošteno dodeljevanje na 
evropski ravni, da bi zagotovili pošteno 
distribucijo zdravil na podlagi skupnih 
protokolov o uporabi zdravil in s tem dali 
prednost tistim, ki zdravila nujno 
potrebujejo;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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3b. ker je pandemija koronavirusa 
poudarila odvisnost Evrope od tretjih 
držav, kar zadeva proizvodnjo esencialnih 
zdravil in medicinskih naprav, vključno z 
zdravilnimi učinkovinami, poziva 
Komisijo, naj zagotovi ustrezna finančna 
sredstva v okviru programa Obzorje 
Evropa in drugih programov EU, da bi 
okrepili dejavnosti Unije na področju 
raziskav in inovacij, na katerih temelji 
proizvodnja v ključnih industrijskih 
panogah, kot je farmacevtska industrija; 
poziva Komisijo, naj zmanjša vrzeli na 
področju raziskav in inovacij v Uniji, tako 
da zagotovi široko geografsko pokritost in 
sodelovanje držav članic z manjšo 
uspešnostjo na področju raziskav in 
inovacij pri skupnih projektih; poudarja, 
da morajo program Obzorje Evropa in 
drugi programi EU z večjim obsegom 
raziskav, kliničnih preskušanj, izmenjavo 
primerov dobre prakse in razvojem zdravil 
podpreti redke bolezni; vztraja, da morajo 
biti raziskave, primeri dobre prakse, 
klinični preskusi in zdravila za redke 
bolezni dostopni vsem državljanom iz vseh 
držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 94
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva Komisijo, naj državam 
članicam pomaga zagotoviti zaloge 
pomembnih zdravil v okviru javno-
zasebne odgovornosti, poudarja, da bi 
moralo biti oblikovanje sistema za takšen 
inventar za nujne primere del načrtovane 
farmacevtske strategije in bi moralo 
vsebovati tudi navodila za posodabljanje 
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inventarja v skladu z medicinskim 
razvojem; poziva Komisijo, naj preuči 
možnosti za oblikovanje zalog na ravni 
EU prek rescEU; poudarja, da je 
pomanjkanje zdravil vprašanje 
nacionalne varnosti in da se z 
izboljšanjem odpornosti kritične 
zdravstvene infrastrukture držav članic 
poveča skupna vzdržljivost EU;

Or. en

Predlog spremembe 95
Sandra Pereira

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da četudi so zdravila in 
medicinska oprema nujno potrebni, to ne 
sme pomeniti slabše kakovosti, varnosti, 
učinkovitosti in stroškovne učinkovitosti 
zdravil za uporabo v humani medicini, in 
enako velja za druge zdravstvene 
proizvode, na primer medicinske 
pripomočke ter kozmetične in higienske 
izdelke;

Or. en

Predlog spremembe 96
Sandra Pereira

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. želi spomniti, da je treba pri 
odobritvah kliničnega preskušanja zdravil 
in pri nadzoru nad spoštovanjem dobre 
klinične prakse pri preskušanju še naprej 
urejati in nadzorovati spoštovanje 
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veljavnih pravil, in sicer po najvišjih 
standardih varovanja javnega zdravja, 
zato da se zdravstvenim delavcem in 
državljanom zagotovi dostop do 
kakovostnih, učinkovitih in varnih zdravil 
in zdravstvenih proizvodov;

Or. en

Predlog spremembe 97
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bo 
dopolnjevanje zalog na ravni EU 
usklajeno z državami članicami, zato da se 
bo na nacionalni ravni koordiniralo tako, 
da bo zagotovljena odpornost in 
vzdržljivost evropskih družb v času kriz 
oziroma konfliktov;

Or. en

Predlog spremembe 98
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3d. poziva Komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju z državami članicami zasnuje 
in sprejme evropski načrt za 
pripravljenost na pandemije in tako 
zagotovi usklajeno in učinkovito evropsko 
odzivanje na pandemije; poudarja, da bi 
morali biti v njem zajeti ukrepi za odprte 
meje, da bi ohranili prosti pretok blaga, 
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zlasti pa zdravil; 

Or. en

Predlog spremembe 99
Sandra Pereira

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3d. želi spomniti na nedavno izjavo 
generalnega sekretarja Združenih 
narodov, ki je menil, da mora biti 
prihodnje zdravilo zoper covid-19 javno 
dobro in na voljo vsem;  svari, da 
varovanje javnega zdravja ni skladno s 
pehanjem za dobičkom, kajti dobiček se 
vedno kuje na račun trpljenje ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 100
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3e. poziva Komisijo, naj v Evropi 
ohrani farmacevtsko industrijo z aktivno 
raziskovalno osnovo in naj upošteva, da je 
EU vodilna regija sveta, ki proizvaja 
zdravilne učinkovine za patentirana 
zdravila, kakor je v svoji poslanici za 
komisarko Stelo Kiriakidis zapisala 
predsednica Komisije Ursula Von Der 
Leyen;

Or. en
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Predlog spremembe 101
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. spodbuja Komisijo, naj predlaga 
ukrepe, vključno s finančnimi spodbudami, 
s katerimi bi v EU spodbudili okolju 
prijazno proizvodnjo strateško pomembnih 
snovi, ki se uporabljajo pri proizvodnji 
zdravil; da bi se bolje odzvali na 
nepričakovane pretrese, Komisijo poziva, 
naj predlaga tudi ukrepe, s katerimi bi mala 
in srednja podjetja v EU spodbudili, da bi 
se bolj vključila v verigo preskrbe z 
zdravili, saj imajo ključno vlogo v 
raziskavah in inovacijah ter so zmožna 
proizvodnjo hitro prilagoditi;

4. poziva Komisijo, naj v načrtovani 
farmacevtski strategiji 
predlaga ukrepe, vključno s finančnimi 
spodbudami, s katerimi bi v EU spodbudili 
okolju prijazno proizvodnjo strateško 
pomembnih snovi, ki se uporabljajo pri 
proizvodnji zdravil; poziva države članice, 
naj pregledajo sisteme javnih naročil, da 
bodo nagrajevali trajnostno, etično in 
kakovostno proizvodnjo; spodbuja k 
ustanovitvi zavezništva za zdravilne 
učinkovine, da bi okrepili svetovno 
konkurenčnost evropskih proizvajalcev in 
farmacevtsko vrednostno verigo 
uravnovesili nazaj proti EU; da bi se bolje 
odzvali na nepričakovane pretrese, 
Komisijo poziva, naj predlaga tudi ukrepe, 
s katerimi bi mala in srednja podjetja v EU 
spodbudili, da bi se bolj vključila v verigo 
preskrbe z zdravili, saj imajo ključno vlogo 
v raziskavah in inovacijah ter so zmožna 
proizvodnjo hitro prilagoditi;

Or. en

Predlog spremembe 102
Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. spodbuja Komisijo, naj predlaga 
ukrepe, vključno s finančnimi spodbudami, 
s katerimi bi v EU spodbudili okolju 

4. spodbuja Komisijo, naj predlaga 
ukrepe, vključno s finančnimi spodbudami 
in ciljno usmerjenimi smernicami za 
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prijazno proizvodnjo strateško pomembnih 
snovi, ki se uporabljajo pri proizvodnji 
zdravil; da bi se bolje odzvali na 
nepričakovane pretrese, Komisijo poziva, 
naj predlaga tudi ukrepe, s katerimi bi mala 
in srednja podjetja v EU spodbudili, da bi 
se bolj vključila v verigo preskrbe z 
zdravili, saj imajo ključno vlogo v 
raziskavah in inovacijah ter so zmožna 
proizvodnjo hitro prilagoditi;

javna naročila, s katerimi bi v EU 
spodbudili okolju prijazno proizvodnjo 
strateško pomembnih snovi, ki se 
uporabljajo pri proizvodnji zdravil, zlasti 
zdravilnih učinkovin in intermediatov; da 
bi se bolje odzvali na nepričakovane 
pretrese, Komisijo poziva, naj predlaga 
tudi ukrepe, s katerimi bi mala in srednja 
podjetja v EU spodbudili, da bi se bolj 
vključila v verigo preskrbe z zdravili, saj 
imajo ključno vlogo v raziskavah in 
inovacijah ter so zmožna proizvodnjo hitro 
prilagoditi; želi opomniti, da ravno mala 
in srednja podjetja najbolj prizadenejo 
nesorazmerni stroški zaradi neučinkovitih 
mehanizmov za izvajanje predpisov;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. spodbuja Komisijo, naj predlaga 
ukrepe, vključno s finančnimi spodbudami, 
s katerimi bi v EU spodbudili okolju 
prijazno proizvodnjo strateško pomembnih 
snovi, ki se uporabljajo pri proizvodnji 
zdravil; da bi se bolje odzvali na 
nepričakovane pretrese, Komisijo poziva, 
naj predlaga tudi ukrepe, s katerimi bi mala 
in srednja podjetja v EU spodbudili, da bi 
se bolj vključila v verigo preskrbe z 
zdravili, saj imajo ključno vlogo v 
raziskavah in inovacijah ter so zmožna 
proizvodnjo hitro prilagoditi;

4. spodbuja Komisijo, naj predlaga 
ukrepe za vrednostno verigo zdravil, 
vključno s finančnimi spodbudami, s 
katerimi bi v EU spodbudili naložbe v 
okolju prijazno proizvodnjo strateško 
pomembnih snovi, ki se uporabljajo pri 
proizvodnji zdravil; da bi se bolje odzvali 
na nepričakovane pretrese, Komisijo 
poziva, naj predlaga tudi ukrepe, s katerimi 
bi mala in srednja podjetja v EU 
spodbudili, da bi se bolj vključila v verigo 
preskrbe z zdravili, saj imajo ključno vlogo 
v raziskavah in inovacijah ter so zmožna 
proizvodnjo hitro prilagoditi;

Or. en
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Predlog spremembe 104
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. spodbuja Komisijo, naj predlaga 
ukrepe, vključno s finančnimi spodbudami, 
s katerimi bi v EU spodbudili okolju 
prijazno proizvodnjo strateško pomembnih 
snovi, ki se uporabljajo pri proizvodnji 
zdravil; da bi se bolje odzvali na 
nepričakovane pretrese, Komisijo poziva, 
naj predlaga tudi ukrepe, s katerimi bi mala 
in srednja podjetja v EU spodbudili, da bi 
se bolj vključila v verigo preskrbe z 
zdravili, saj imajo ključno vlogo v 
raziskavah in inovacijah ter so zmožna 
proizvodnjo hitro prilagoditi;

4. spodbuja Komisijo, naj predlaga 
ukrepe, vključno s finančnimi spodbudami, 
s katerimi bi v EU spodbudili okolju 
prijazno proizvodnjo zdravil in strateško 
pomembnih snovi, ki se uporabljajo pri 
proizvodnji zdravil; da bi se bolje odzvali 
na nepričakovane pretrese, Komisijo 
poziva, naj predlaga tudi ukrepe, s katerimi 
bi mala in srednja podjetja v EU 
spodbudili, da bi se bolj vključila v verigo 
preskrbe z zdravili, saj imajo ključno vlogo 
v raziskavah in inovacijah ter so zmožna 
proizvodnjo hitro prilagoditi;

Or. en

Predlog spremembe 105
Pietro Fiocchi

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. spodbuja Komisijo, naj predlaga 
ukrepe, vključno s finančnimi spodbudami, 
s katerimi bi v EU spodbudili okolju 
prijazno proizvodnjo strateško pomembnih 
snovi, ki se uporabljajo pri proizvodnji 
zdravil; da bi se bolje odzvali na 
nepričakovane pretrese, Komisijo poziva, 
naj predlaga tudi ukrepe, s katerimi bi mala 
in srednja podjetja v EU spodbudili, da bi 
se bolj vključila v verigo preskrbe z 
zdravili, saj imajo ključno vlogo v 
raziskavah in inovacijah ter so zmožna 
proizvodnjo hitro prilagoditi;

4. spodbuja Komisijo, naj predlaga 
ukrepe, vključno s finančnimi spodbudami, 
s katerimi bi v EU spodbudili naložbe v 
proizvodnjo strateško pomembnih snovi, ki 
se uporabljajo pri proizvodnji zdravil; da bi 
se bolje odzvali na nepričakovane pretrese, 
Komisijo poziva, naj predlaga tudi ukrepe, 
s katerimi bi mala in srednja podjetja v EU 
spodbudili, da bi se bolj vključila v verigo 
preskrbe z zdravili, saj imajo ključno vlogo 
v raziskavah in inovacijah ter so zmožna 
proizvodnjo hitro prilagoditi;

Or. en



PE652.374v01-00 52/77 AM\1205469SL.docx

SL

Predlog spremembe 106
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. spodbuja Komisijo, naj predlaga 
ukrepe, vključno s finančnimi spodbudami, 
s katerimi bi v EU spodbudili okolju 
prijazno proizvodnjo strateško pomembnih 
snovi, ki se uporabljajo pri proizvodnji 
zdravil; da bi se bolje odzvali na 
nepričakovane pretrese, Komisijo poziva, 
naj predlaga tudi ukrepe, s katerimi bi mala 
in srednja podjetja v EU spodbudili, da bi 
se bolj vključila v verigo preskrbe z 
zdravili, saj imajo ključno vlogo v 
raziskavah in inovacijah ter so zmožna 
proizvodnjo hitro prilagoditi;

4. spodbuja Komisijo, naj predlaga 
ukrepe, vključno s finančnimi spodbudami, 
s katerimi bi v EU proizvodnjo strateško 
pomembnih snovi, ki se uporabljajo pri 
proizvodnji zdravil; da bi se bolje odzvali 
na nepričakovane pretrese, Komisijo 
poziva, naj predlaga tudi ukrepe, s katerimi 
bi mala in srednja podjetja v EU 
spodbudili, da bi se bolj vključila v verigo 
preskrbe z zdravili, saj imajo ključno vlogo 
v raziskavah in inovacijah ter so zmožna 
proizvodnjo hitro prilagoditi;

Or. en

Predlog spremembe 107
Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Josianne Cutajar, Miriam 
Dalli

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. glede na evropsko strategijo za 
podatke in digitalno preobrazbo v 
zdravstvu poziva Komisijo, naj spodbuja k 
uvajanju interoperabilne tehnologije v 
zdravstveni sektor držav članic, s čimer bo 
mogoče pacientom zagotavljati inovativne 
zdravstvene rešitve; spodbuja k 
oblikovanju popolnoma delujočega 
evropskega podatkovnega prostora za 
zdravje s takim upravnim okvirom, ki bo 
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omogočal nastanek inovativnega 
podatkovnega okolja in bo spodbujal k 
deljenju informacij in kritičnih podatkov 
po vsej Uniji; poziva Komisijo, naj 
promovira standarde, orodja in 
infrastrukturo naslednje generacije, da 
bomo lahko hranili in obdelovali podatke, 
primerne za raziskave in razvoj 
inovativnih proizvodov in storitev, obenem 
pa pacientom jamčili, da se bodo njihovi 
osebni podatki obdelovali ob spoštovanju 
evropskega okvira za varstvo podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 108
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj uvede 
centralizirano in harmonizirano 
opredelitev pomanjkanja zdravil, da bodo 
lahko imetniki proizvodnih dovoljenj 
spremljali in o tem poročali pristojnim 
nacionalnim organom in/ali agenciji 
EMA, tako da bo lažje sporočati 
pomanjkanje posameznih zdravil med 
državami članicami in bo olajšano tudi 
spremljanje na ravni EU; poleg tega je 
treba za obveščanje pristojnih organov 
jasno opredeliti, kaj pomeni tveganje 
pomanjkanja zdravil; preučiti je treba tudi 
možnost, ali bi bilo mogoče kot orodje za 
nadzor nad premajhnimi zalogami 
uporabiti združene repozitorije podatkov 
iz evropskega sistema za preverjanje 
avtentičnosti zdravil (EMVS);

Or. en
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Predlog spremembe 109
Patrizia Toia, Miriam Dalli, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je zagotovitev 
ustreznega regulativnega okolja odločilna 
prvina za varovanje javnega zdravja, 
zagotavljanje dostopa do 
visokokakovostnih zdravil in pomoč pri 
preprečevanju pomanjkanja; ustrezna 
uporaba informacijskih sistemov bo 
izboljšala regulativno učinkovitost po vsej 
Evropi; zato bi morala Komisija 
optimalizirati evropski regulativni okvir 
tako, da bi harmonizirala regulativne 
telematske projekte, ki se osredotočajo na 
kakovost podatkov, interoperabilnost in 
soodvisnost;

Or. en

Predlog spremembe 110
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. se zaveda, da lahko vzporedna 
trgovina povzroči pomanjkanje 
posameznih zdravil; poziva Komisijo in 
države članice, naj se z ukrepi na podlagi 
standardov človekovih pravic primerno 
spoprimejo s problemi, ki jih prinaša 
vzporedna trgovina z zdravili v EU, zato 
da bi zagotovile popolno razpoložljivost in 
dostopnost vseh zdravil, predvsem pa 
tistih, ki so potrebna za hude bolezni;

Or. en
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Predlog spremembe 111
Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj optimalizira 
regulativne postopke, a pri tem ohrani 
svoje visoke znanstvene standarde, da bi 
omogočila poenostavljena upravna 
opravila glede na spreminjajoče se pogoje, 
pacientom in zdravstvenim delavcem 
zagotovila boljši dostop do informacij ter 
poenostavila pretok zdravil med državami 
članicami v primeru pomanjkanja 
posameznih zdravil;

Or. en

Predlog spremembe 112
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. želi poudariti, da je pomembno 
vpliv vzporedne trgovine in prepovedi 
izvoza oceniti z vidika dostopa za 
paciente; poziva Komisijo, naj za države 
članice izdela dodatna navodila, potrebna 
zaradi vzporednega izvoza; poudarja, da 
je treba zajeti poglede in izkušnje skupin, 
ki zastopajo paciente in potrošnike;

Or. en
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Predlog spremembe 113
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo in države članice, 
naj skušajo zagotoviti, da bodo lahko 
mala in srednja farmacevtska podjetja 
nadaljevala ali ponovno začela svoje 
raziskovalno delo, ter naj pomagajo 
ohraniti pestrost naše proizvodnje in 
delovna mesta v njej;

Or. en

Predlog spremembe 114
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da mora Komisija 
urediti vprašanje zakonite vzporedne 
trgovine, da bi preprečila pomanjkanje 
zdravil zaradi izvoza, do katerega pride na 
podlagi močno različnih cen zdravil v 
različnih državah članicah.

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva Komisijo, naj se seznani, 
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kako je koronavirus vplival na industrijo 
in mala in srednja podjetja, in naj 
pripravi posodobljeno industrijsko 
strategijo EU; meni, da je treba pri obnovi 
evropske industrije na prvo mesto 
postaviti dvojno, namreč digitalno in 
ekološko preobrazbo naše družbe ter 
poskrbeti za odpornost industrije na 
zunanje pretrese; poudarja, da je 
pomembno promovirati javno-zasebna 
partnerstva v inovativnih sektorjih, ki 
ustvarjajo visoko dodano vrednostjo, na 
primer v farmacevtski panogi; poudarja, 
da je proizvodnja pomembna za delovna 
mesta, rast in konkurenčnost;

Or. en

Predlog spremembe 116
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da je med državami 
članicami potrebno usklajevanje ne glede 
na postopek registracije proizvodov, zlasti 
pa je treba opredeliti, kaj so esencialna 
zdravila, ki morajo imeti prednost pri 
reševanju problema pomanjkanja zdravil; 
poleg tega je treba poskrbeti za ustrezno 
prilagojen pristop s smotrnimi 
varnostnimi ukrepi, spodbudami in 
primernimi kaznimi v primeru nedobave;

Or. en

Predlog spremembe 117
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja



PE652.374v01-00 58/77 AM\1205469SL.docx

SL

Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poziva Komisijo, naj postavi 
mehanizem za sodelovanje, s katerim bo 
mogoče usklajevati evropsko in 
nacionalne politike in reševati problem 
pomanjkanja zdravil, potrebno je dobro 
sodelovanje med institucijami in državami 
članicami, da se čim bolj zmanjša 
tveganje pomanjkanja zdravil in učinek 
prelivanja, ko bi politika ene države 
članice povzročila težave z dobavo v drugi, 
in pri tem je bistveno, da se pomanjkanje 
zdravil spremlja na ravni EU, da bi z 
usklajenimi prizadevanji skupaj rešili ta 
problem;

Or. en

Predlog spremembe 118
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. se zaveda, da pretoka zdravil med 
državami članicami zaradi pojava 
vzporedne trgovine ne obvladujejo samo 
farmacevtska podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 119
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 e (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4e. poudarja, da vzporedna trgovina 
včasih pokrije 80 do 90 % povpraševanja v 
nekaterih državah članicah, in taka 
dobavna veriga je nezanesljiva; poudarja, 
da čeprav je zagotovljenih 1,5-krat do 
dvakrat toliko zdravil, kot jih je na trgu 
potrebnih, nekateri pacienti še vedno 
nimajo dostopa do esencialnih zdravil, ker 
jih vzporedna trgovina preusmerja na 
druge dele evropskega tržišča; 

Or. en

Predlog spremembe 120
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4f. poudarja, da mora Komisija 
urediti vprašanje zakonite vzporedne 
trgovine, da bi preprečila pomanjkanje 
zdravil zaradi izvoza, do katerega pride na 
podlagi močno različnih cen zdravil v 
različnih državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 121
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4g. poziva Komisijo, naj oblikuje 
sistem za opozarjanje na pomanjkanje 
zdravil v vsaki državi članici v realnem 
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času, ki bi se opiral na mrežo enotnih 
kontaktnih točk pod okriljem Agencije za 
zdravila in bi iz vse EU zbiral podatke o 
pomanjkanju esencialnih zdravil za 
reševanje življenj ter naj tudi začasno 
ustavi vzporedno trgovino, dokler se 
razmere glede pomanjkanja zdravil ne bi 
popravile;

Or. en

Predlog spremembe 122
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so se v okviru 
programa Obzorje 2020 že financirale 
številne raziskave in inovacijske dejavnosti 
na področju zdravja; poziva, naj se prek 
programa Obzorje Evropa zagotovi več 
sredstev za vzpostavitev in podporo okolja, 
osredotočenega na raziskave v zvezi z 
zdravili.

5. poudarja, da so se v okviru 
programa Obzorje 2020 že financirale 
številne raziskave in inovacijske dejavnosti 
na področju zdravja; poudarja, da 
financiranje raziskav, povezanih s 
koronavirusom, ne bi smelo poseči v 
druge zdravstvene prednostne naloge v 
programu Obzorje 2020; poziva, da bi 
moralo biti financiranje pogojeno s tem, 
da bo pri izdelkih raziskav in razvoja, ki 
so pomembni za najbolj nujne potrebe, 
resnično zagotovljena široka dostopnost 
in cenovna ugodnost, morda celo z 
zahtevo po neizključnih licencah; poziva, 
naj se prek programa Obzorje Evropa 
zagotovi več sredstev za vzpostavitev in 
podporo okolja, osredotočenega na 
raziskave v zvezi z zdravili.

Or. en

Predlog spremembe 123
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so se v okviru 
programa Obzorje 2020 že financirale 
številne raziskave in inovacijske dejavnosti 
na področju zdravja; poziva, naj se prek 
programa Obzorje Evropa zagotovi več 
sredstev za vzpostavitev in podporo okolja, 
osredotočenega na raziskave v zvezi z 
zdravili.

5. poudarja, da so se v okviru 
programa Obzorje 2020 že financirale 
številne raziskave in inovacijske dejavnosti 
na področju zdravja; poziva, naj se prek 
programa Obzorje Evropa zagotovi več 
sredstev za vzpostavitev in podporo okolja, 
osredotočenega na raziskave v zvezi z 
zdravili; poudarja, da so za vodilno 
raziskovalno okolje potrebna dobra 
znanja in veščine ter mreže in akademske 
povezave, infrastruktura za zdravstvene 
podatke, delujoč regulativni okvir in take 
politike intelektualne lastnine, da 
spodbujajo inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 124
Marc Botenga, Sandra Pereira, Marisa Matias, Manuel Bompard, Jorgos Jeorjiu 
(Giorgos Georgiou), Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so se v okviru 
programa Obzorje 2020 že financirale 
številne raziskave in inovacijske dejavnosti 
na področju zdravja; poziva, naj se prek 
programa Obzorje Evropa zagotovi več 
sredstev za vzpostavitev in podporo okolja, 
osredotočenega na raziskave v zvezi z 
zdravili.

5. poudarja, da so se v okviru 
programa Obzorje 2020 že financirale 
številne raziskave in inovacijske dejavnosti 
na področju zdravja; poziva, naj se prek 
programa Obzorje Evropa zagotovi več 
sredstev za vzpostavitev in podporo okolja, 
osredotočenega na javne raziskave v zvezi 
z zdravili.

Or. en

Predlog spremembe 125
Katalin Cseh
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Osnutek mnenja
Paragraph 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so se v okviru 
programa Obzorje 2020 že financirale 
številne raziskave in inovacijske dejavnosti 
na področju zdravja; poziva, naj se prek 
programa Obzorje Evropa zagotovi več 
sredstev za vzpostavitev in podporo okolja, 
osredotočenega na raziskave v zvezi z 
zdravili.

5. poudarja, da so se v okviru 
programa Obzorje 2020 že financirale 
številne raziskave in inovacijske dejavnosti 
na področju zdravja; poziva, naj se prek 
programa Obzorje Evropa zagotovi več 
sredstev za vzpostavitev in podporo okolja, 
osredotočenega na raziskave in inovacije v 
zvezi z zdravili.

Or. en

Predlog spremembe 126
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da bo to, ali bo evropska 
farmacevtska industrija svoje dejavnosti 
preselila oziroma ali bo pripravljena še 
naprej vlagati v svoje evropske enote, 
deloma odvisno od tega, ali bomo znali 
razviti napredno tehnologijo za 
preverjanje avtentičnosti in zagotavljanje 
sledljivosti, s katero bo poskrbljeno za to, 
da bo celotna veriga proizvodnje, 
pakiranja in distribucije njenih izdelkov 
zanesljiva; nadalje meni, da bi to lahko 
dosegli tako, da bi podatke iz baze 
evropskega sistema za preverjanje 
avtentičnosti zdravil (EMVS ) ustrezneje 
uporabljali in zagotovili popolno 
serializacijo vsake škatle zdravil;

Or. en

Predlog spremembe 127
Romana Jerković, Miriam Dalli, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Robert Hajšel, Łukasz 
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Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Josianne Cutajar

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da trg 
ne deluje v več državah članicah, v 
katerih je dostop pacientov do učinkovitih 
in cenovno dostopnih zdravil in 
medicinskih pripomočkov še vedno 
ogrožen, ker so cene zelo visoke in 
pogosto nevzdržne, ker so zdravila, ki jim 
je potekel patent, umaknjena s trga, pa 
tudi zato, ker nova zdravila zaradi 
poslovnih strategij niso uvedena na 
nacionalni trg; priznava, da je treba v 
novi farmacevtski strategiji EU dostopu 
do zdravil in medicinskih pripomočkov v 
državah članicah z manjšimi trgi nameniti 
posebno pozornost;

Or. en

Predlog spremembe 128
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. spodbuja Komisijo, naj za 
regulativne postopke na evropski ravni 
čim bolj izkoristi digitalna in telematska 
orodja, da bi prispevala k preprečevanju 
pomanjkanja zdravil (npr. s pomočjo 
orodja eLeaflet), zmanjšala upravno 
obremenitev industrije in regulativnih 
organov ter spodbujala večjo ekonomsko 
odpornost in s tem dostop pacientov do 
cenovno dostopnih zdravil in njihovo 
razpoložljivost;

Or. en
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Predlog spremembe 129
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks, Romana Jerković

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj v podporo 
državam članicam pri preprečevanju 
pomanjkanja zdravil razvije ciljno 
usmerjene smernice EU za javno 
naročanje zdravil, tako da vzpostavi 
ustrezen finančni okvir v skladu z 
Direktivo 2014/24/EU o javnem 
naročanju EU, da se zagotovijo 
dolgoročna trajnost, konkurenčnost in 
zanesljivost oskrbe ter spodbudijo naložbe 
v proizvodnjo;

Or. en

Predlog spremembe 130
Pietro Fiocchi

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo in ustrezne 
organe, naj zagotovijo regulativno 
prožnost, da se pomanjkanje zdravil 
ublaži, ko se pojavi, in sicer tako da 
dovolijo ciljno usmerjene ukrepe, kot so 
večja prožnost pri večjezični embalaži, 
različne velikosti embalaže in elektronska 
navodila za uporabo zdravila, da bodo 
lahko pacienti hitreje dostopali do 
kakovostnih in varnih zdravil;

Or. en
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Predlog spremembe 131
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja, da je javnost nevarno 
odvisna od volje zasebnih podjetij, da 
razvijejo življenjsko pomembna zdravila; 
poziva, naj se preveri uspešnost pobud za 
spodbujanje raziskav o zdravilih sirotah, 
in nadalje poziva, naj se – če se izkaže, da 
niso uspešne – sprejmejo nove pobude;

Or. en

Predlog spremembe 132
Katalin Cseh

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba vzpostaviti 
stalne mehanizme za skupno javno 
naročanje cepiv, protivirusnih zdravil ter 
dragih in esencialnih zdravil, saj bo večje 
sodelovanje pri javnem naročanju 
omogočilo trajnostni dostop do zdravil, 
bolj uravnoteženo določanje njihove cene 
in boljšo izmenjavo informacij o njih;

Or. en

Predlog spremembe 133
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)



PE652.374v01-00 66/77 AM\1205469SL.docx

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. pozdravlja pobudo komisarja 
Didierja Reyndersa, da bi leta 2021 
predlagali zakonodajo o primerni 
skrbnosti za podjetja; poziva Komisijo, naj 
v ta predlog vključi ukrepe za 
farmacevtski sektor;

Or. en

Predlog spremembe 134
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj sprejme prve 
ukrepe za to, da bi stroški raziskav in 
razvoja zdravil postali bolj pregledni;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. meni, da bi morale ciljno 
usmerjene smernice EU zajemati 
pojasnila in priporočila državam članicam 
o tem, kako izvajati okvirne sporazume, 
sklenjene z več kot enim izvajalcem, 
uporabljati merila ekonomsko 
najugodnejše ponudbe, ustrezno oceniti 
naložbe v zanesljivost oskrbe za Evropo, 
uvesti ustrezne roke za proizvodnjo, da se 
pacientom zagotovi neprekinjena oskrba z 
zdravili, sorazmerno uporabljati kazni, da 
ne bodo presegale prihodnjih koristi za 
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izbrane ponudnike, preučiti in pretehtati 
možnosti, da bi se neobičajno nizke 
ponudbe v razpisnem postopku izključile, 
ter kako poskrbeti za razpoložljivost hitrih 
postopkov javnega naročanja, da se 
zagotovi konkurenca z zdravili iz več 
virov, takoj ko so na voljo;

Or. en

Predlog spremembe 136
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva Komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju z državami članicami 
spodbuja in omogoča večjo javno 
preglednost, obveščanje in izmenjavo 
primerov dobre prakse ter sodelovanje pri 
določanju cen, povračilu stroškov in 
javnem naročanju zdravil; poziva, naj se 
sprejme nova direktiva o preglednosti, ki 
bo nadomestila Direktivo 89/105/EGS, da 
bi zagotovili učinkovit nadzor in popolno 
preglednost postopkov, ki se v državah 
članicah uporabljajo za določanje cen in 
povračilo stroškov za zdravila;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. ob upoštevanju, da je pravočasno 
obveščanje o pomanjkanju zdravil 
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bistveno za zagotovitev alternativnih 
pristopov k oskrbi pacientov in ublažitev 
negativnih posledic, kar zadeva 
zanesljivost oskrbe, poziva Komisijo, naj 
za imetnike dovoljenj za promet uvede 
obveznost, da pristojne organe o 
pomanjkanju zdravil obvestijo vsaj dva 
meseca vnaprej;

Or. en

Predlog spremembe 138
Katalin Cseh

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva, naj se vzpostavi 
medsebojno povezan mehanizem za 
zgodnje opozarjanje po vsej Uniji, v 
skladu s katerim bodo morali proizvajalci 
Komisijo in Evropsko agencijo za zdravila 
vnaprej obvestiti o skorajšnjem 
pomanjkanju zdravil ter občasnih ali 
stalnih motnjah v oskrbi z njimi in njihovi 
distribuciji;

Or. en

Predlog spremembe 139
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva Komisijo, naj oblikuje 
sistem za opozarjanje na pomanjkanje 
zdravil v vsaki državi članici v realnem 
času, ki bi se opiral na mrežo enotnih 
kontaktnih točk pod okriljem Agencije za 
zdravila, da bi iz vse EU zbirala podatke o 
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pomanjkanju esencialnih, življenjsko 
pomembnih zdravil ter tudi začasno 
ustavila vzporedno trgovino, dokler teh 
razmer ne bi popravili;

Or. en

Predlog spremembe 140
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. ugotavlja, da aktualna kriza zaradi 
covida-19 kaže, da je treba v okviru 
zdravstvenega sektorja na evropski ravni 
bolj sodelovati, in poziva, naj dobi EU več 
pristojnosti na tem področju; zahteva, da 
se poveča proračun za mehanizem 
rescEU, da bi na evropski ravni v 
prihodnje lažje skupaj javno naročali 
zdravila, cepiva, medicinske pripomočke 
in zaščitno opremo;

Or. en

Predlog spremembe 141
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva Komisijo, naj spremeni 
uredbo o spremembah (Uredba (ES) št. 
1234/2008)1c in smernice za razvrstitev 
spremembe, da bi posodobila sedanji 
sistem sprememb in upoštevala razvoj 
tehnoloških in regulativnih potreb vseh 
udeleženih akterjev;
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_________________

1c Uredba Komisije (ES) št. 1234/2008 z 
dne 24. novembra 2008 o pregledu 
sprememb pogojev dovoljenj za promet z 
zdravili za uporabo v humani medicini in 
zdravili za uporabo v veterinarski 
medicini (UL L 334, 12.12.2008, str. 7). 

Or. en

Predlog spremembe 142
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. zato poziva Komisijo, naj uvede 
spodbude za proizvajalce oziroma sistem 
označevanja (ki bo za paciente/stranke 
viden in prepoznaven), kar zadeva izvor in 
kraj proizvodnje zdravil in zdravilnih 
učinkovin;

Or. en

Predlog spremembe 143
Jutta Paulus
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. opozarja na tveganje, da bi se pri 
proizvodnji zanemarjali okoljski 
standardi, saj bi na primer morebitno 
nezakonito odlaganje odpadnih voda, ki 
vsebujejo strupene snovi, ne le škodovalo 
okolju, temveč bi lahko povzročilo tudi 
resna tveganja za zdravje; opozarja na 
resno tveganje vse večje antimikrobične 
odpornosti zaradi nenadzorovanega 
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sproščanja antibiotikov v okolje, tako prek 
industrijskega gospodarstva kot prek 
proizvodnje zdravilnih učinkovin, brez 
ustreznega ravnanja z odpadki in čiščenja 
odpadnih voda; želi spomniti na akcijski 
načrt EU „eno zdravje“ zoper odpornost 
proti antimikrobikom; poudarja, da ima 
Evropa globalno odgovornost pri 
obvladovanju antimikrobične odpornosti 
in da bi moralo biti nespoštovanje 
okoljskih standardov razlog za izločitev 
ponudnikov zdravilnih učinkovin in 
kemikalij;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poziva Komisijo, naj svoj skupni 
evropski odziv razširi, da bo vključeval 
tudi skupno javno naročanje za vsa 
razvita cepiva, zdravila ter medicinsko 
opremo in tehnologijo; vztraja, da mora 
biti ta skupni odziv po pandemiji prioriteta 
in biti lahko dostopen državljanom v vseh 
državah članicah, zlasti pa tistih, ki so 
zaradi svoje oddaljenosti ali majhnosti z 
vidika javnega zdravja in gospodarskega 
vidika posebej ranljive;

Or. en

Predlog spremembe 145
Sara Skyttedal
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poziva Komisijo, naj ustvari okolje, 
v katerem bo farmacevtska industrija, ki 
temelji na raziskavah, spodbujena k 
iskanju rešitev za neizpolnjene 
zdravstvene potrebe, kot je boj proti 
antimikrobični odpornosti; poziva 
Komisijo, naj v okviru prihodnje evropske 
farmacevtske strategije ohrani trden 
evropski sistem za intelektualno lastnino, 
da bi spodbudili raziskave in razvoj ter 
proizvodnjo v Evropi, s čimer bi 
zagotovili, da bo Evropa še naprej 
inovatorka in vodilna v svetu;

Or. en

Predlog spremembe 146
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poziva Komisijo, naj spodbuja 
model suverenosti pri proizvodnji zdravil 
in zdravilnih učinkovin ter ga vključi v 
prihodnjo farmacevtsko strategijo EU; v 
zvezi s tem poziva k usklajenemu in 
skupnemu načrtu z državami članicami, 
da bi bile proizvodne linije za vsa 
esencialna in strateška zdravila in 
zdravilne učinkovine čim prej preseljene v 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 147
Patrizia Toia, Miriam Dalli, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andris Ameriks

Osnutek mnenja
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Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poziva Komisijo in ustrezne 
organe, naj pri blažitvi pomanjkanja 
zdravil, ko se pojavi, zagotovijo 
regulativno prožnost, in sicer tako da 
dovolijo ciljno usmerjene ukrepe, kot so 
večja prožnost pri večjezični embalaži, 
različne velikosti embalaže in elektronska 
navodila za uporabo zdravila, da bodo 
lahko pacienti hitreje dostopali do 
kakovostnih in varnih zdravil;

Or. en

Predlog spremembe 148
Katalin Cseh

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da bi 
se lahko zaradi večjega povpraševanja po 
zdravilih v času njihovega pomanjkanja 
povečalo tveganje, da bi na območjih, na 
katerih vlada pomanjkanje, prišlo do 
nepoštenih praks pri oblikovanju cen, pa 
tudi v primerih, ko bi lahko alternativna 
zdravila nadomestila tista, ki jih 
primanjkuje;

Or. en

Predlog spremembe 149
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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5c. poziva Komisijo, naj v statistiko 
EU o dohodku in življenjskih pogojih 
(EU-SILC) vključi podatke o 
samoprijavljenih neizpolnjenih potrebah 
po dostopu do zdravil, ki doslej z EU-
SILC namreč ni bil zajet;

Or. en

Predlog spremembe 150
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. poziva Komisijo, naj v okviru 
mejnega nadzora bolj preverja skladnost 
uvoženih zdravil oziroma zdravilnih 
učinkovin, zlasti ko ta uvoz privede do 
znižanja cene na notranjem trgu, 
izkrivljanja konkurence in selitve 
proizvodnih linij zunaj EU;

Or. en

Predlog spremembe 151
Katalin Cseh

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. poziva, naj se sprejmejo ukrepi za 
odvračanje od nepoštenih praks in 
poslovnih strategij v farmacevtskem 
sektorju, kot je plačilo za zamude in 
vzporedno trgovanje, pri čemer je treba 
uvesti obveznost javne službe, da se 
zagotovi stalnost ponudbe na vseh trgih 
držav članic;

Or. en
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Predlog spremembe 152
Katalin Cseh

Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. poziva, naj se za zagotovitev 
učinkovitejše blažitve pomanjkanja zdravil 
v prihodnje za proizvajalce in distributerje 
uvedejo preventivne obveznosti, kot so 
ocene tveganja glede pomanjkanja 
ponudbe, vključno z izmenjavo informacij 
o razvoju zdravil;

Or. en

Predlog spremembe 153
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. poziva Komisijo in države članice, 
naj izvedejo stresne teste glede 
razpoložljivosti zdravil in zdravilnih 
učinkovin in zmogljivosti za njihovo 
proizvodnjo, da bi preprečili, da bi v 
prihodnje prišlo do zdravstvene krize 
zaradi pandemije;

Or. en

Predlog spremembe 154
Katalin Cseh

Osnutek mnenja
Odstavek 5 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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5f. opozarja, da želi vse več držav 
članic vzpostaviti nacionalne zaloge 
medicinske opreme; priznava, da bi 
posledično povečanje povpraševanja 
preseglo sedanje napovedi povpraševanja, 
osnovane na epidemioloških potrebah; 
ugotavlja tudi, da lahko nenaden velik 
porast povpraševanja znatno obremeni 
dobavitelje in dodatno oteži zadostitev 
povpraševanju; zato poziva države članice, 
naj v tesnem sodelovanju s Komisijo in 
drugimi deležniki sočasno preučijo 
alternativne pristope za zagotovitev 
ustreznih zalog, kot je učinkovito 
izvajanje obstoječih regulativnih zahtev za 
vse akterje v dobavni verigi na nacionalni 
ravni, pa tudi ukrepe za povečanje 
preglednosti v dobavni verigi;

Or. en

Predlog spremembe 155
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Osnutek mnenja
Odstavek 5 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5f. poziva Komisijo, naj predvidi 
naložbene ukrepe za inovativne 
raziskovalne projekte in razvoj 
najsodobnejše farmacevtske tehnologije; v 
zvezi s tem spodbuja Komisijo, naj te 
naložbe prednostno usmerja v laboratorije 
odličnosti ter evropska mala in srednja 
podjetja v farmacevtskem sektorju, da bi 
vpričo velikanov farmacevtske industrije 
ponovno vzpostavili obliko lastniškega 
kapitala;

Or. en

Predlog spremembe 156
Katalin Cseh
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5g. poziva Evropsko komisijo, naj v 
okviru prihodnje evropske farmacevtske 
strategije ohrani trden evropski sistem za 
intelektualno lastnino, da bi spodbudili 
raziskave in razvoj ter proizvodnjo v 
Evropi, zagotovili, da bo Evropa še naprej 
inovatorka in vodilna v svetu, poleg tega 
pa naj ščiti in krepi strateško avtonomijo 
Evrope na področju javnega zdravja.

Or. en


