
PR\1202685CS.docx PE650.394

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2020/0000(INI)

30.4.2020

NÁVRH ZPRÁVY
o nedostatku léčivých přípravků — jak řešit vznikající problém
(2020/0000(INI))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodajka: Nathalie Colin-Oesterlé



PE650.394 2/13 PR\1202685CS.docx

CS

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU ..........................................................3

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ...............................................................................................9

PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ NEBO OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJKA 
OBDRŽELA PŘÍSPĚVKY ......................................................................................................12



PR\1202685CS.docx 3/13 PE650.394

CS

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o nedostatku léčivých přípravků — jak řešit vznikající problém (2020/0000(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

– s ohledem na čl. 6 odst. 1 Smlouvy o EU a článek 35 Listiny základních práv Evropské 
unie týkající se práva každého evropského občana na ochranu v oblasti zdraví, 

– s ohledem na článek 14 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a článek 36 
Listiny základních práv Evropské unie,

– s ohledem na články 101 a 102 SFEU a protokol č. 27 o vnitřním trhu a hospodářské 
soutěži,

– s ohledem na články 107 a 108 SFEU týkající se státní podpory,

– s ohledem na článek 168 SFEU, který stanoví, že při vymezení a provádění všech 
politik a činností Unie musí být zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 
2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků a její článek 81 
týkající se zachování dostatečných a průběžných dodávek léčivých přípravků,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 
2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES,

– s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k článku 108 SFEU,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 
2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES 
stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních 
léčivých přípravků,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 
2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 
178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 
93/42/EHS,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/5 ze dne 11. prosince 
2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanovují postupy 
Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad 
nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, nařízení (ES) č. 
1901/2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a směrnice 2001/83/ES o 
kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků,



PE650.394 4/13 PR\1202685CS.docx

CS

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení 
zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU (COM(2018)0051),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. dubna 2020 s názvem „Pokyny pro optimální a 
racionální zásobování léčivými přípravky, aby se zabránilo nedostatkům během 
rozšíření onemocnění COVID-19“ (C(2020)2272),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 10. března 
2020 nazvané „Nová průmyslová strategie pro Evropu“ (COM(2020)0102),

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2020 o 
koordinovaných opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům,

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2019 o usnadnění 
digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče na jednotném digitálním trhu: 
posílení postavení občanů a budování zdravější společnosti (2019/2804(RSP)),

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. března 2017 o možnostech EU, 
jak zlepšit přístup k lékům,

– s ohledem na pokyny pracovní skupiny pro dostupnost povolených humánních a 
veterinárních léčivých přípravků složené ze zástupců Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (EMA) a ředitelů agentur pro léčivé přípravky, zejména pak pokyny z 1. 
července 2019 s názvem „Guidance on detection and notification of shortages of 
medicinal products for Marketing Authorisation Holders (MAHs) in the Union (EEA)“ 
(EMA/674304/2018) (Pokyny pro rozpoznávání a oznamování nedostatku léčivých 
přípravků pro držitele rozhodnutí o registraci v Unii (EHP)) a pokyny ze 4. července 
2019 s názvem „Good practice guidance for communication to the public on medicines’ 
availability issues“ (EMA/632473/2018) (Pokyny k osvědčeným postupům pro 
informování veřejnosti o otázkách dostupnosti léčivých přípravků),

– s ohledem na zprávu Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) s názvem „Výběr 
základních léčiv. Zpráva expertního výboru WHO [který se sešel v Ženevě ve dnech 17. 
až 21. října 1977]“ (č. 615 souboru technických zpráv WHO), zprávu sekretariátu WHO 
ze dne 7. prosince 2001 s názvem „Strategie WHO v oblasti léčiv: revidovaný postup 
pro aktualizaci vzorového seznamu WHO základních léčiv“ (EB109/8), zprávu WHO z 
března 2015 s názvem „Access to New Medicines in Europe“ (Přístup k novým lékům v 
Evropě) a zprávu WHO ze dne 9. července 2013 s názvem „Priority Medicines for 
Europe and the World“ (Prioritní léčivé přípravky pro Evropu a svět),

– s ohledem na přístup WHO „Jedno zdraví“,

– s ohledem na cíl udržitelného rozvoje OSN č. 3: „zajistit zdravé životy a podporovat 
dobré životní podmínky pro všechny osoby každého věku“,

– s ohledem na informační zprávu Jean-Pierra Decoola č. 737 ze dne 27. září 2018  s 
názvem „Nedostatek léčivých přípravků a vakcín: posílení etiky veřejného zdraví v 
řetězci léčivých přípravků“, vypracovanou v rámci pracovní cesty francouzského 
senátu, která se zabývala nedostatkem léčivých přípravků a vakcín,
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– s ohledem na závěry zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a 
ochranu spotřebitele z 9. a 10. prosince 2019,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na Stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod, Výboru pro zaměstnanost a 
sociální věci, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro dopravu a 
cestovní ruch a Výboru pro právní záležitosti,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že nedostatek léčivých přípravků v Evropské unii se zhoršil v 
důsledku zvýšení světové poptávky, což způsobuje zranitelnost zdravotních systémů 
členských států a přináší výrazná rizika pro bezpečnost pacientů; vzhledem k tomu, že 
členské státy mají povinnost nalézt rychlá a konkrétní řešení v rámci posílené evropské 
integrace;

B. vzhledem k tomu, že protinádorové léčivé přípravky, antiinfektiva a léčivé přípravky 
pro onemocnění nervového systému představují více než polovinu těchto léčivých 
přípravků, kterých se nedostává;

C. vzhledem k tomu, že v důsledku ztráty svrchovanosti a nezávislosti Evropy v oblasti 
zdravotnictví způsobené přemístěním výroby pochází 40 % léčivých přípravků 
prodávaných v Unii z třetích zemí; vzhledem k tomu, že 80 % účinných látek pro léčivé 
přípravky je vyráběno mimo Unii, zejména v Číně a Indii, jelikož masivní využívání 
subdodavatelů v Asii k výrobě farmaceutických surovin je kvůli nízkým nákladům na 
práci a méně přísným environmentálním normám jediným zdrojem úspor;

D. vzhledem k tomu, že rostoucí poptávka a stlačování cen mají za následek soustředění 
nabídky, snižování počtu provozovatelů k výrobě chemických přípravků a absenci 
alternativních řešení v případě problémů;

E. vzhledem k nedostatku zásob tzv. „strategických“ léčivých přípravků s tím, že chybí 
především méně nákladné a na výrobu jednoduché chemické přípravky a vyspělé léčivé 
přípravky; vzhledem k tomu, že farmaceutické firmy pracují podle zásady „just-in-time“ 
(přesně na čas);

F. vzhledem k tomu, že neexistující harmonizace cen usnadňuje „paralelní vývoz“ do 
zemí, v nichž se léčivý přípravek prodává za vyšší cenu;

G. vzhledem k tomu, že kvůli neexistenci regulačního orgánu dochází v některých 
členských státech k vytváření nadměrných zásob, což vede k nerovnováze na trhu;

H. vzhledem k tomu, že omezení související s chybějící harmonizací předpisů mezi 
členskými státy brání oběhu léčivých přípravků na jednotném trhu; 

I. vzhledem k tomu, že jedním z faktorů vedoucích k nárůstu počtu epidemií, jejich 
zeměpisnému šíření a zhoršování jejich dopadu je spolu s globalizací a nárůstem 
cestování změna klimatu;
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J. vzhledem k tomu, že ničení biologické rozmanitosti, umělá stanoviště a zhoršující se 
stav hustě obydlených přírodních oblastí vytváří příznivé podmínky pro šíření „zoonóz“ 
tím, že umožňují přenos škodlivých organismů živočišného původu na člověka a jejich 
rychlé šíření;

1. trvá na tom, že je strategicky důležité, aby Unie znovu nalezla svou svrchovanost a 
nezávislost v oblasti zdraví a zabezpečila dodávky léčivých přípravků a zdravotnického 
materiálu;

2. připomíná, že zatímco politika v oblasti veřejného zdraví spadá do působnosti 
členských států, má Unie pravomoc koordinovat a doplňovat opatření na vnitrostátní 
úrovni s cílem zaručit evropským občanům dostupnou a kvalitní politiku v oblasti 
zdravotní péče;

3. připomíná, že v centru zájmu politiky v oblasti zdraví musí být pacient a že je třeba 
posílit spolupráci mezi členskými státy;

Zabezpečení dodávek v zájmu pacienta a obnova svrchovanosti v oblasti zdraví

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily obnovu svrchovanosti Evropy v oblasti 
zdraví a místní výroby farmaceutických přípravků, zejména pokud jde o tzv. základní a 
strategické léčivé přípravky; žádá Komisi, aby zmapovala potenciální výrobní místa v 
Unii;

5. žádá Komisi, aby se ve svých příštích farmaceutických a průmyslových strategiích 
zabývala otázkami souvisejícími s dostupností a přístupností léčivých přípravků, jakož i 
závislostí výroby na třetích zemích;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly fiskální a finanční pobídky výměnou za 
odpovídající závazky a aby povolily státní podporu, která průmyslové subjekty podpoří 
v tom, aby provozovaly svou činnost v Evropě, od výroby molekuly, přes obaly až po 
distribuci; připomíná, že toto odvětví má strategický význam a že je v zájmu 
diverzifikace zdrojů nezbytné investovat do evropských podniků;

7. konstatuje, že zabezpečení dodávek je základním prvkem boje proti nedostatku léčivých 
přípravků a musí být používáno jako kvalitativní kritérium v rámci zakázek městských 
lékáren a zadávacích řízení souvisejících s léčivými přípravky, jak doporučuje článek 
67 směrnice 2014/24/EU; navrhuje, aby se stejným způsobem přistupovalo i k 
investicím do výroby účinných látek a konečných léčivých přípravků v Unii;

8. konstatuje, že zadávací řízení s jediným úspěšným uchazečem mohou zvýšit 
zranitelnost v případě narušení dodávek; vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly  
nabídková řízení umožňující vybrat několik úspěšných uchazečů s cílem zachovat 
hospodářskou soutěž na trhu a snížit riziko nedostatku a zároveň zaručit pacientům 
kvalitní léčbu;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení působících ve veřejném zájmu, která budou 
vyrábět určité přednostní léky strategického významu pro zdravotní péči; připomíná 
zásadní úlohu nových technologií a umělé inteligence v tom smyslu, že výzkumným 
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pracovníkům v evropských laboratořích umožňují vytvářet sítě a sdílet své cíle a 
výsledky;

10. žádá, aby bylo vytvořeno spojení mezi farmaceutickým průmyslem s dalšími druhy 
výroby, například zemědělskou výrobou, s cílem zajistit výrobu účinných látek v Unii; 
vyzývá k boji proti nadměrné specializaci některých odvětví a k významným investicím 
do výzkumu, biohospodářství a biotechnologie za účelem diverzifikace zdrojů;

11. zdůrazňuje význam výzkumu a inovací a vyzývá k vytvoření skutečné evropské sítě, 
vzhledem k tomu, že náklady na přemístění výroby nesmí být na úkor terapeutického 
výzkumu;

Důslednější opatření na evropské úrovni s cílem lépe koordinovat a doplňovat zdravotní 
politiky členských států 

12. doporučuje zavedení centralizovaného systému řízení s cílem dosáhnout větší 
transparentnosti dodavatelského řetězce a vytvoření evropské jednotky pro řízení 
narušení dodávek, jejímž úkolem bude vypracování evropské strategie pro předcházení 
a řešení narušení dodávek;

13. vyzývá Komisi, aby vypracovala strategie EU v oblasti zdraví, jejichž součástí bude 
společný soubor léčivých přípravků pro léčbu rakoviny a infekcí s jednotnými cenami , 
aby bylo možné bojovat proti jejich nedostatku a zajistit pacientům přístup k léčbě;

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila evropskou pohotovostní rezervu léčiv strategického 
významu pro zdravotnictví v případě závažných problémů s jejich výrobou, aby bylo 
možné čelit tomuto nedostatku i mimo krizové situace po vzoru mechanismu rescEU;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly společnou definici „léčivých přípravků 
strategického významu pro zdravotnictví“ a „závažných problémů s výrobou“ a 
odkázaly přitom na jejich prospěšnost pro veřejné zdraví, absenci alternativních řešení a 
nestálost výrobního řetězce; žádá, aby byl jmenován evropský regulační orgán, který 
bude tuto strategickou rezervu rozdělovat mezi členské státy podle distribučního klíče;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily inovativní a koordinované strategie a 
posílily výměnu osvědčených postupů v oblasti řízení zásob; domnívá se, že regulačním 
orgánem pověřeným předcházením nedostatku základních léčivých přípravků by mohla 
být jmenována Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) s odpovídajícím 
rozsahem působnosti a více zaměstnanci;

17. požaduje, aby byly na evropské úrovni zveřejňovány další výzvy k podávání nabídek s 
cílem řešit nedostatek léčivých přípravků, jak tomu bylo i v případě pandemie COVID-
19, a zjednodušeny postupy tak, aby bylo možné rychleji reagovat;

Prohloubení spolupráce mezi členskými státy

18. vyzývá Komisi, aby vytvořila inovativní centralizovanou digitální platformu pro sdílení 
informací o nedostatku léků a zdravotnického vybavení, které by poskytovaly 
vnitrostátní agentury a všechny zúčastněné strany; vítá skutečnost, že agentura EMA 
zavedla sítě jednotných kontaktních míst SPOC a i-SPOC; vyzývá ke zlepšení 



PE650.394 8/13 PR\1202685CS.docx

CS

stávajících informačních systémů tak, aby poskytovaly jasný přehled o problémech, 
nedostatcích a potřebách v každém členském státě s cílem zabránit hromadění zásob;

19. považuje za nezbytné zlepšit komunikaci se zdravotnickými pracovníky a pacienty o 
dostupnosti léčivých přípravků pomocí inovativních digitálních nástrojů, které v 
reálném čase umožní zjistit polohu, množství a cenu daného přípravku v souladu s 
právními předpisy o ochraně údajů;

20. žádá, aby bylo pro každý lék na trhu EU vypracováno elektronické informační 
oznámení ve všech jazycích Unie, aby se usnadnil prodej léčivých přípravků mezi 
členskými státy; navrhuje, aby byly poskytovány komplexnější informace o původu 
výroby léčivých přípravků;

21. v souvislosti s krizí COVID-19 vítá zvýšení regulační flexibility ve snaze zmírnit 
nedostatek léčiv a usnadnit jejich oběh mezi členskými státy:

 přijetí různých formátů balení, postupů opětovného použití umožňujících držitelům 
rozhodnutí o registraci získat povolení v jiném členském státě, prodloužení doby 
použitelnosti, používání veterinárních léčivých přípravků atd.; vyzývá Komisi, aby 
využívání těchto řešení omezila na krajní případy a zároveň zajistila jejich dostupnost v 
případě problémů nebo nedostatku; 

22. domnívá se, že zavedení zátěžových testů k posouzení odolnosti zdravotnických 
systémů v případě krize by umožnilo účinně řešit nedostatky v případě pandemie, ale 
také identifikovat strukturální rizika, která tyto nedostatky způsobují;

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vysoce citlivá otázka nedostatku léčivých přípravků není nová. Náhlé exponenciální zvýšení 
celosvětové poptávky vyvolané zdravotní krizí COVID-19 pouze poukázalo na opakující se 
problém nedostatku léků a zdravotnického vybavení v Evropě, situaci, se kterou jsou 
zdravotničtí pracovníci a někteří zvláště zranitelní pacienti příliš dobře obeznámeni.

Nedostatek zásob a problémy s dodávkami se týkají zejména levných chemikálií, které se 
snadno vyrábějí, a léčiv, která jsou na trhu již dlouhou dobu. Počet přípravků, kterých se 
nedostává, se mezi lety 2000–2018 zvýšil dvacetkrát a od roku 2008 dvanáctkrát, což 
představuje značné riziko pro pacienty a ohrožuje systémy zdravotní péče členských 
států.

Tento nedostatek se týká zejména léků pro léčbu rakoviny, antibiotik, vakcín, anestetik, léků 
pro léčbu vysokého krevního tlaku, srdečních chorob a onemocnění nervové soustavy. U více 
než poloviny z těchto nedostupných léčiv se jedná o protinádorové léčivé přípravky 
(chemoterapeutika), antiinfektiva (vakcíny) a přípravky pro léčbu onemocnění nervového 
systému (antiepileptika, antiparkinsonika).

Zdravotní krize COVID-19 také zdůraznila rostoucí závislost Evropské unie na třetích 
zemích, zejména na Číně a Indii.

I když je tento nedostatek způsoben řadou faktorů (výrobní problémy, problémy s kvalitou 
léčivých přípravků, neočekávaně vysoká poptávka po propuknutí náhlých virových epidemiích 
nebo přírodních katastrofách, problémy v dodavatelských řetězcích atd.), není pochyb o tom, 
že přemístění účinných látek a konečných výrobků značně oslabilo soběstačnost členských 
států. Podle agentury EMA pochází 40 % konečných léčivých přípravků uváděných na trh v 
EU ze třetích zemí, zatímco 80 % účinných látek pro léčivé přípravky se vyrábí v Číně a Indii. 
Jediným způsobem, jak ušetřit peníze, je opravdu spoléhat se na subdodavatele v Asii, kde jsou 
náklady práce a environmentální standardy výrazně nižší. 

Stlačování cen a prudce rostoucí poptávka účinně vedly k takové koncentraci nabídky, že 
mnoho sloučenin je nyní možné získat pouze od dvou nebo tří dodavatelů v Asii. Pokud nebude 
k dispozici jiný výrobce, problémy s výrobou nevyhnutelně způsobí narušení dodávek.

Veřejné zdraví se stalo geostrategickou zbraní, která může srazit na kolena celý 
kontinent. Současná pandemie odhalila naši ztrátu soběstačnosti.
I když je zdravotní péče věcí členských států, podle článku 168 SFEU je na Evropské unii, 
aby koordinovala a doplňovala vnitrostátní opatření ve snaze zaručit evropským občanům 
vysoce kvalitní zdravotnické služby, chránit je před ohrožením jejich zdraví, zlepšit dohled a 
úroveň připravenosti na epidemie a bioterorismus a posílit schopnost čelit novým zdravotním 
problémům, jako je změna klimatu.

K posílení účinnosti a schopnosti reakce je v souladu s potřebami evropských občanů zapotřebí 
užší spolupráce a koordinovanější akce. Tato spolupráce se projevila v době vrcholící 
epidemie, zejména v podobě přesunu pacientů mezi jednotlivými členskými státy, kdy došlo k 
přeplnění některých nemocnic. Nyní musí být strukturována a ustálena a jejím katalyzátorem 
se musí stát téma boje proti nedostatku léčiv.
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Evropská reakce na nedostatek léčivých přípravků musí být založena na třech pilířích: 
obnovení svrchovanosti v oblasti zdraví zajištěním dodávek, posílení evropských opatření 
s cílem lépe koordinovat a doplňovat zdravotní politiky členských států a posílení 
spolupráce mezi nimi. 

Obnovení svrchovanosti v oblasti zdraví v souvislosti s užší evropskou integrací.

Především to vyžaduje přemístění výroby účinných látek a konečných výrobků 
strategického významu pro zdravotní péči zpět do Evropské unie. Jedná se o léky, jejichž 
nedostatek představuje bezprostřední ohrožení života pacientů se závažným onemocněním, 
pokud není k dispozici alternativní léčba doporučená příslušnými orgány.

Proto by měla být přijata tato účinná opatření:

 Podpora přemístění a schválení státní podpory (fiskální a finanční opatření) na 
podnícení průmyslové výroby léčivých přípravků v Evropě, od fáze výroby složek po 
balení a distribuci, a vypracování přesné mapy možných výrobních závodů v Evropské 
unii.

 Při nabídkovém řízení musí být prioritou zajištění dodávek, přičemž Komise by 
měla členským státům doporučit nejlepší nabídku.

 Vytvoření jednoho nebo více neziskových evropských farmaceutických podniků 
schopných vyrábět určité léčivé přípravky strategického významu pro zdravotnictví v 
situacích, kdy je to naléhavé (nestálost výrobního řetězce s jedinou výrobní linkou nebo 
složkou, která se obzvlášť těžce zabezpečuje) nebo léčivé přípravky, které pro 
farmaceutické společnosti již nejsou rentabilní.

 Zajištění vedoucí úlohy našeho kontinentu v léčbě zítřka. Evropské výzkumné 
programy patří k nejlepším na světě a musí jim proto být poskytnuta silnější podpora 
Evropské unie, a to jak z hlediska financování, tak z hlediska koordinace, sdílení 
výsledků a zpřístupňování základních informací. Evropské výzkumné programy v 
oblasti léčby a vývoje vakcín proti onemocnění COVID-19 jsou příkladem toho, co 
bude Evropská unie muset v budoucnosti udělat: provádět více společného výzkumu a 
zaměřit se na širší škálu oblastí. Evropská unie má nástroje, infrastrukturu a výzkumné 
pracovníky na to, aby se stala kontinentem, který bude vést lékařský výzkum a inovace 
pro vývoj léčebných postupů a zdravotnických prostředků. Diverzifikací našich zdrojů 
a opětovným obnovením výroby účinných látek v Evropské unii, investicemi do 
výzkumu a inovací, biohospodářství a biotechnologií bude možné vyvíjet a vyrábět 
léčivé přípravky budoucnosti.

Důslednější opatření na evropské úrovni s cílem lépe koordinovat a doplňovat zdravotní 
politiky členských států

 Předvídání obtíží a krizí v oblasti veřejného zdraví vytvořením evropské rezervy léků 
strategického významu pro zdravotnictví po vzoru mechanismu rescEU, který 
zavedla Evropská komise. Cílem je vyvinout řadu strategií v oblasti zdraví na evropské 
úrovni se společným souborem prioritních léčivých přípravků a vakcín s 
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harmonizovanými cenami,
aby členské státy mohly řešit případné problémy s dodávkami. 

 Pro udržení nízkých nákladů na určité vybavení a léky musí být systematičtějším 
způsobem používána politika společného zadávání veřejných zakázek. Je jednodušší 
jednat s dodavateli, pokud zastupujeme 446 milionů obyvatel.

 Dále je zapotřebí větší transparentnosti v distribučním řetězci, což vyžaduje 
centralizované řízení a lepší informovanost všech zúčastněných stran. V tomto 
ohledu musí farmaceutické společnosti – počínaje výrobci základní látky po 
distributory, přes správní orgány a maloobchodníky – převzít větší odpovědnost. S 
ohledem na dopady na veřejné zdraví jsou zvláštní požadavky veřejných institucí 
oprávněné, zejména pokud jde o zásoby tzv. „strategických“ léčivých přípravků, 
protože farmaceutické společnosti obecně jednají podle principu „just-in-time“ (přesně 
na čas).

Prohloubení spolupráce mezi členskými státy 

 Řízení zásob léků v reálném čase tak, aby byly k dispozici v každém členském státě, 
a předcházení hromadění zásob. Komisařka pro zdraví by měla vést pracovní skupinu 
společně s agenturou EMA, vnitrostátními agenturami a výrobci, aby mohly být 
předjímány problémy v souvislosti se zásobami a regulován pohyb léčivých přípravků 
v rámci jednotného trhu v souladu s potřebami každého členského státu. Tato forma 
evropské solidarity a koordinace musí být nyní zahájena.

 Zjednodušení právních předpisů a zajištění pružnosti regulačních opatření v době 
krize s cílem zmírnit nedostatek léčivých přípravků a usnadnit jejich pohyb mezi 
členskými státy: přijetí různých formátů balení, postup opětovného použití, který 
držitelům rozhodnutí o registraci umožní získat povolení v jiném členském státě, delší 
doby použitelnosti, používání veterinárních léčivých přípravků a usnadňování 
koordinace mezi podniky, aniž by to bylo považováno za protisoutěžní jednání atd.

 Musí být zavedeny inovativní digitální nástroje pro výměnu informací o nedostatku 
léčivých přípravků a zdravotnického vybavení v členských státech. 

Pro farmaceutický průmysl je třeba vyvinout skutečnou průmyslovou strategii, která 
umožní Evropské unii získat zpět svou soběstačnost v oblasti zdraví a investovat do 
špičkového výzkumu, aby se Evropa stala světovým lídrem v oblasti inovací a excelence v 
odvětví zdravotnictví.
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PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ NEBO OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJKA 
OBDRŽELA PŘÍSPĚVKY

Následující seznam byl vypracován zcela dobrovolně a na výlučnou odpovědnost 
zpravodajky. Během přípravy zprávy až do jejího přijetí ve výboru zpravodajka obdržela 
vstupní informace od těchto subjektů a osob:

Subjekt nebo osoba

Evropská komise 

Stella Kyriakides, Commissaire santé

Commission européenne, 

Janez Lenarčič, Commissaire chargé de la gestion des crises

Agences du Médicament (EMA), 

Noel Wathion, Directeur exécutif adjoint

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), 

Andrea Ammon, Directrice

Secrétariat général des affaires européennes, 

Sandrine Gaudin, Secrétaire générale

Sénat Français, 

Jean-Pierre Decool, Sénateur du Nord, Vice-Président de la Commission des Affaires 
Économiques, 

Rapporteur de la Mission d’information sur les pénuries de médicaments

Sénat Français, 

Sonia de la Provôté, Sénatrice du Calvados (Normandie), Vice-présidente de la Mission 
d’information sur les pénuries de médicaments

Jean Rottner, Président de la Région Grand-Est

Comité économique des produits de santé (CEPS), France

Jean-Patrick Sales, Vice-président

Jacques Biot, ancien président de l’École polytechnique, en charge d’une mission auprès du 
Premier Ministre français pour procéder à l’analyse des causes profondes de la situation de 
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pénuries de médicament

Khalifé Khalifé, Chef du service de cardiologie, Président commission médicale du Centre 
Hospitalier Régional (CHR) Metz Thionville, Président collège médical GHT lorraine 
Nord, Président du Conseil Territorial de Santé Lorraine Nord, Conseiller Régional 
Grand-Est délégué à la Santé 

Grégory Rondelot, Pharmacien-Gérant PUI de l'hôpital de Mercy et PUI de l'hôpital Bel-Air

Marianne Chacun-Colin, médecin gériatre /soins palliatifs en centre gériatrique

Jean-Marc Lupoglazoff, docteur en médecine et docteur en sciences (MD et PhD) praticien 
hospitalier (PH) à l'hôpital Robert Debré (APHP) en cardiologie pédiatrique

Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC)

European Organisation For Rare Diseases (EURORDIS)

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Medicine for Europe

Groupement Pharmaceutique de l’Union européenne (PGEU)

European Healthcare Distribution Association (GIRP)

The European Chemical Industry Council (CEFIC)

European Society for Medical Oncology (ESMO)

Comité Permanent des Médecins Européens (CPME)

Les entreprises du médicament (LEEM)

Biogaran

Mylan

Teva Pharmaceutical

Novartis

Sanofi


