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Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w 
sprawie osób chorych na raka1

1. Obywatele UE cierpiący na raka znajdują się w paradoksalnej sytuacji: pomimo tego, iż 
po raz pierwszy pojawiły się obiecujące i skuteczne metody leczenia, pacjenci nie mają do 
nich dostępu z powodu opóźnień w procesie refundacji leków na poziomie krajowym oraz 
z powodu niedopuszczalnych niedoborów podstawowych lekarstw ratujących życie, w 
wyniku czego stan zdrowia pacjentów się pogarsza;

2. europejscy farmaceuci sektora szpitalnego odnotowali przypadki przerwania lub 
opóźnienia chemioterapii spowodowane brakiem lekarstw;

3. opóźnienia i rozbieżności w procesie refundacyjnym wynikają z rozdrobnienia systemu; 
szczególnie dotyczy to prowadzonej oddzielnie przez wszystkie 28 państw członkowskich 
oceny technologii medycznych w związku z ustaleniem ceny i refundacji leków;

4. w związku z tym wzywa się Komisję i Radę do: 

a) przeprowadzenia analizy rynku w celu lepszego zrozumienia skali niedoborów oraz ich 
przyczyn (handel równoległy, kontyngenty oraz inne reakcje łańcucha dostaw, itp.); 

b) zgromadzenia i opublikowania danych na temat niedoborów dostaw w dokumencie 
publicznym;

c) wzmocnienia współpracy pomiędzy krajowymi organami odpowiedzialnymi za ocenę 
technologii medycznych wśród państw członkowskich;

d) podjęcia badań, we współpracy z europejskimi podmiotami służby zdrowia oraz 
pacjentami, dotyczących możliwych scenariuszy w celu stworzenia referencyjnej 
europejskiej oceny technologii medycznych;

5. niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i 
Komisji.

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i 
przekazywane adresatom, jednakże nie jest ono wiążące dla Parlamentu.


