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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par zāļu trūkumu – kā risināt jaunu problēmu (2020/0000 (INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 3. pantu,

– ņemot vērā LES 6. panta 1. punktu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 35. pantu 
par visu Eiropas pilsoņu tiesībām uz veselības aizsardzību,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 14. pantu un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 36. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. pantu un Protokolu Nr. 
27 “Par iekšējo tirgu un konkurenci”,

– ņemot vērā LESD 107. un 108. pantu par valsts atbalstu,

– ņemot vērā LESD 168. pantu, kas paredz, ka, nosakot un īstenojot visu Savienības 
politiku un darbības, ir jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/83/EK (2001. gada 
6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, un tā 
81. pantu par zāļu pienācīgas un pastāvīgas piegādes nodrošināšanu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/24/ES (2014. gada 26. 
februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK,

– ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2015/1589 (2015. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka sīki 
izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta 
piemērošanai,

– ņemot vērā Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/161 (2015. gada 2. oktobris), ar ko 
papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/83/EK, noteicot detalizētus 
noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/745 (2017. gada 
5. aprīlis), kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, 
Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes 
Direktīvas 90/385/EK un 93/42/EEK,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/5 (2018. gada 11. 
decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto 
un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas 
Zāļu aģentūru, Regulu (EK) Nr. 1901/2006 par pediatrijā lietojamām zālēm un 
Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām 
zālēm,
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– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz 
veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza 
Direktīvu 2011/24/ES (COM(2018)0051),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 8. aprīļa paziņojumu “Vadlīnijas par optimālu un 
racionālu apgādi ar zālēm, lai novērstu zāļu deficītu Covid-19 uzliesmojuma laikā” 
(C(2020)2272),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 10. marta paziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai “Jauna Eiropas industriālā stratēģija” (COM(2020)0102),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2020. gada 17. aprīļa rezolūciju par koordinētu ES 
rīcību cīņā pret Covid-19 pandēmiju un tās sekām,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. decembra rezolūciju par veselības un 
aprūpes digitālās pārveides nodrošināšanu; iedzīvotāju iespēju stiprināšana un 
veselīgākas sabiedrības veidošana (2019/2804(RSP)),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2017. gada 2. marta rezolūciju par ES iespējām uzlabot 
zāļu pieejamību,

– ņemot vērā pamatnostādnes, ko izstrādāja darba grupa par atļauto cilvēkiem paredzēto 
un veterināro zāļu pieejamību, kurā iekļauta Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) un zāļu 
aģentūru (HMA) vadītāji, jo īpaši 2019. gada 1. jūlija “Norādījumus reģistrācijas 
apliecību īpašniekiem Savienībā (EEZ) par to, kā konstatēt zāļu trūkumu un ziņot par 
to” (EMA/674304/2018) un 2019. gada 4. jūlija “Norādījumus par labu praksi, ko 
piemēro, informējot sabiedrību par zāļu pieejamību” (EMA/632473/2018),

– ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ziņojumu “Pirmās nepieciešamības 
zāļu atlase. PVO ekspertu komitejas ziņojums [1977. gada 17.–21. oktobra sanāksme 
Ženēvā]” (PTO tehnisko ziņojumu sērija, Nr. 615), PTO ģenerālsekretariāta 2001. gada 
7. decembra ziņojumu „PTO zāļu stratēģija: pārskatīta procedūra PVO pirmās 
nepieciešamības zāļu paraugsaraksta atjaunināšanai” (EB109/8), PVO 2015. gada marta 
ziņojums “Jaunu zāļu pieejamība Eiropā” un PVO 2013. gada 9. jūlija ziņojums 
“Prioritārās zāles Eiropai un pasaulei”,

– ņemot vērā PVO pieeju “Viena veselība”,

– ņemot vērā ANO ilgtspējīgas attīstības 3. mērķi “Nodrošināt veselīgu dzīvi un veicināt 
labklājību visiem visu vecumu cilvēkiem”,

– ņemot vērā Jean-Pierre Decool 2018. gada 27. septembra informatīvo ziņojumu Nr. 
737 “Zāļu un vakcīnu trūkums: kā stiprināt sabiedrības veselības ētiku zāļu piegādes 
ķēdē”, kas sagatavots Francijas Senāta faktu konstatēšanas brauciena par zāļu un 
vakcīnu trūkumu delegācijas vārdā,

– ņemot vērā Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību 
aizsardzības padomes 2019. gada 9. un 10. decembra sanāksmes secinājumus,
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– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Transporta un tūrisma 
komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A9-0000/2020),

A. tā kā, pieaugot pieprasījumam pasaulē, Savienībā ir palielinājies zāļu trūkums,  kas 
vājina dalībvalstu veselības aprūpes sistēmas un rada ievērojamu risku pacientu 
drošībai; tā kā dalībvalstu pienākums ir rast ātrus un konkrētus risinājumus pastiprinātas 
Eiropas integrācijas kontekstā;

B. tā kā vairāk nekā pusi trūkstošo zāļu veido pretvēža zāles, pretinfekcijas līdzekļi un 
zāles nervu slimību ārstēšanai;

C. tā kā Eiropas veselības nozares suverenitātes un neatkarības zaudēšana ir saistīta ar 
ražošanas pārvietošanu, proti, 40 % no gatavajām zālēm, ko tirgo Savienībā, tiek 
ievestas no trešām valstīm; tā kā vienīgā iespēja ietaupīt izmaksas ir izejvielu ražošanai 
masveidā izmantot Āzijas apakšuzņēmējus to zemāko darbaspēka izmaksu un vides 
standartu dēļ, tāpēc 80 % zāļu aktīvo vielu tiek ražotas ārpus Savienības, galvenokārt 
Ķīnā un Indijā;

D. tā kā pieprasījuma masveida pieauguma un cenu samazināšanās rezultātā ir notikusi 
piedāvājuma koncentrēšanās, ķimikāliju ražošanas uzņēmumu skaita samazināšanās un 
alternatīvu risinājumu trūkums problēmu gadījumā;

E. tā kā trūkst tā saukto “stratēģisko” zāļu krājumu, kas galvenokārt ir lētas, vienkārši 
ražotas ķimikālijas un pārbaudītas zāles; tā kā farmācijas uzņēmumi ražo “tieši laikā” 
režīmā;

F. tā kā nav veikta cenu saskaņošana, kas veicinātu “paralēlo eksportu” uz valstīm, kurās 
zāles tiek pārdotas dārgāk;

G. tā kā dažās dalībvalstīs nav attiecīgas regulatīvās iestādes, tādēļ pārmērīgu krājumu 
veidošanas prakse tajās rada tirgus nelīdzsvarotību;

H. tā kā pastāv ierobežojumi, kas saistīti ar noteikumu nesaskaņošanu starp dalībvalstīm, 
un tas kavē zāļu apriti vienotajā tirgū; 

I. tā kā klimata pārmaiņas ir viens no faktoriem, kas izraisa epidēmiju pieaugumu, kā arī 
to ģeogrāfisko izplatību un ietekmes palielināšanos un ir saistīts ar globalizāciju un 
ceļošanas intensitātes pieaugumu;

J. tā kā bioloģiskās daudzveidības iznīcināšana un mākslīgo dzīvotņu radīšana ar augstu 
cilvēku blīvumu degradētu dabas teritoriju vietā nodrošina zoonozes izplatībai 
labvēlīgus apstākļus, ļaujot dzīvnieku izcelsmes patogēniem pāriet uz cilvēkiem un ātri 
izplatīties,

1. uzsver, ka Savienībai ir ģeostratēģiski svarīgi atgūt suverenitāti un neatkarību veselības 
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aizsardzības jomā un nodrošināt apgādi ar zālēm un medicīnas iekārtām;

2. atgādina — lai gan sabiedrības veselības politika ir dalībvalstu kompetencē, Savienībai 
ir pienākums koordinēt un papildināt valstu darbības, lai Eiropas iedzīvotājiem 
garantētu izmaksu ziņā pieejamu un kvalitatīvu veselības aizsardzības politiku;

3. uzsver, ka veselības aizsardzības politikas centrā ir jāizvirza pacienta intereses un 
jāstiprina sadarbība starp dalībvalstīm;

Apgādes nodrošināšana pacienta interesēs un suverenitātes atjaunošana veselības 
aizsardzības jomā

4. aicina Komisiju un dalībvalstis atjaunot Eiropas suverenitāti veselības aizsardzības jomā 
un farmaceitisko ražošanu uz vietas, galvenokārt attiecībā uz tā sauktajām pirmās 
nepieciešamības un stratēģiskajām zālēm; aicina Komisiju kartēt potenciālās ražošanas 
vietas Savienībā;

5. prasa Komisijai nākamajās farmācijas un rūpniecības stratēģijās iekļaut jautājumus par 
zāļu pieejamību un piekļūstamību tām, kā arī ražošanas atkarību no trešām valstīm;

6. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest fiskālus un finansiālus stimulus apmaiņā pret 
saistībām un atļaut valsts atbalstu, ar kuru mudina rūpniecības nozari ražot Eiropā, sākot 
no ķīmisku savienojumu ražošanas līdz iepakojumam un izplatīšanai; atgādina par šīs 
nozares stratēģisko nozīmi un to, cik svarīgi ir ieguldīt Eiropas uzņēmumos, lai 
dažādotu resursus;

7. norāda, ka piegādes drošība ir būtisks elements cīņā pret zāļu trūkumu un tā jāizmanto 
kā kvalitatīvais kritērijs, piešķirot publiskos līgumus par zālēm un rīkojot publisko 
iepirkumu konkursus, kā ieteikts Direktīvas 2014/24/ES 67. pantā; ierosina par tādiem 
uzskatīt arī ieguldījumus aktīvo vielu un gatavo zāļu ražošanā Savienībā;

8. norāda, ka iepirkumu procedūras ar vienu konkursa uzvarētāju var būt nestabilitāti 
veicinošs faktors piegādes traucējumu gadījumā; aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest 
iepirkumu konkursu sistēmas, kas pieļauj vairāku konkursa uzvarētāju atlasi, lai 
saglabātu konkurenci tirgū un samazinātu zāļu trūkuma risku un vienlaikus nodrošinātu 
kvalitatīvu ārstēšanu pacientiem;

9. aicina Komisiju un dalībvalstis izveidot vienu vai vairākas bezpeļņas un vispārējas 
nozīmes Eiropas farmācijas iestādes, kas spētu ražot noteiktas prioritārās zāles, kurām ir 
veselības aizsardzībai svarīga un stratēģiska nozīme; atgādina, ka jaunajām 
tehnoloģijām un mākslīgajam intelektam var būt svarīga nozīme, jo tie dod iespēju 
Eiropas laboratoriju pētniekiem strādāt vienota tīklā un dalīties ar saviem mērķiem un 
rezultātiem;

10. aicina izveidot saikni starp farmācijas nozari un citiem ražošanas veidiem, piemēram, 
lauksaimniecisko ražošanu, lai attīstītu aktīvo vielu ražošanu Savienībā; aicina cīnīties 
pret dažu nozaru pārmērīgu specializāciju un daudz ieguldīt pētniecībā, bioekonomikā 
un biotehnoloģijā, lai dažādotu resursus;

11. uzsver pētniecības un inovācijas nozīmi un prasa izveidot patiesu Eiropas tīklu, jo 
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pārvietošanas izmaksas nevar segt uz terapeitisko pētījumu rēķina;

Eiropas rīcības stiprināšana, lai labāk koordinētu un papildinātu dalībvalstu veselības 
aizsardzības politiku

12. iesaka ieviest centralizētu vadības sistēmu, lai panāktu lielāku pārredzamību 
izplatīšanas ķēdē, un izveidot Eiropas piegādes traucējumu pārvaldības struktūru, kas 
izstrādātu Eiropas stratēģiju šādu traucējumu novēršanai un risināšanai;

13. aicina Eiropas Komisiju izstrādāt Eiropas līmeņa veselības aizsardzības stratēģijas, 
izveidojot vienotu pretvēža zāļu un pretinfekcijas līdzekļu grozu par saskaņotām cenām, 
lai nepieļautu zāļu trūkuma atkārtošanos un pacientiem garantētu piekļuvi ārstēšanai;

14. prasa Komisijai izveidot Eiropas stratēģisko rezervi veselības aizsardzībai svarīgām un 
stratēģiskas nozīmes zālēm (MISS) kritiskā situācijā, lai saskaņā ar rescEU mehānismu 
mazinātu zāļu trūkumu, kas nav saistīts ar krīzes situācijām;

15. aicina Komisiju un dalībvalstis pieņemt vienotu “veselības aizsardzībai svarīgu un 
stratēģiskas nozīmes zāļu” un “kritiskuma” definīciju, uzsverot to nozīmi sabiedrības 
veselībai, alternatīvu risinājumu trūkumu un ražošanas ķēdes nestabilitāti; aicina 
izraudzīties Eiropas regulatīvo iestādi, kas noteiktu šādas stratēģiskās rezerves sadales 
kvotas dalībvalstīm;

16. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt inovatīvas un koordinētas stratēģijas un 
stiprināt labas prakses apmaiņu krājumu veidošanas jautājumos; uzskata, ka EMA varētu 
būt regulatīvā iestāde, kura novērš būtiskāko zāļu trūkumu, tomēr tai attiecīgi ir 
jāpiešķir lielākas pilnvaras un jāpalielina darbinieku skaits;

17. prasa turpināt Eiropas līmeņa iepirkumu konkursus, lai cīnītos pret zāļu trūkumu, kā to 
uzsāka saistībā ar Covid–19, un vienkāršot procedūras lielākas reaģētspējas 
nodrošināšanai;

Sadarbības stiprināšana starp dalībvalstīm

18. aicina Komisiju izveidot inovatīvu un centralizētu digitālo platformu, kuru izmanto 
informācijas apmaiņai par zāļu un medicīnas iekārtu trūkumu un nodrošina valstu 
aģentūras un visas ieinteresētās personas; atzinīgi vērtē to, ka EMA ir izveidojusi SPOC 
un i-SPOC sistēmas; aicina stiprināt pašreizējās informācijas sistēmas, lai varētu iegūt 
skaidru pārskatu par saspringtiem tirgus apstākļiem, zāļu trūkumu un katras dalībvalsts 
vajadzībām un nepieļautu pārmērīgu krājumu veidošanas praksi;

19. uzskata, ka ir būtiski uzlabot veselības aprūpes speciālistu saziņu ar pacientiem par zāļu 
pieejamību, izmantojot inovatīvus digitālos rīkus, kas ļauj reāllaikā noskaidrot attiecīgo 
zāļu atrašanās vietu, daudzumu un cenu, ievērojot datu aizsardzības tiesību aktus;

20. prasa, lai par visām Eiropas teritorijā tirgotajām zālēm elektroniski būtu pieejama 
informācija visās Savienības valodās, kas atvieglotu zāļu tirdzniecību starp 
dalībvalstīm; ierosina uzlabot informāciju par zāļu izcelsmi;

21. saistībā ar Covid–19 krīzi atzinīgi vērtē to, ka ir ieviests lielāks regulatīvais elastīgums, 
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lai mazinātu zāļu trūkumu un atvieglotu zāļu apriti starp dalībvalstīm, proti, saistībā ar 
dažādu iepakojuma formātu atzīšanu, atkārtotas izmantošanas procedūru, kas ļauj 
tirdzniecības atļaujas turētājiem saņemt atļauju citā dalībvalstī, ilgākiem derīguma 
termiņiem, veterināro zāļu lietošanu utt.; aicina Komisiju stingri uzraudzīt šādu 
risinājumu izmantošanu, vienlaikus saglabājot tos spēkā saspringtu tirgus apstākļu vai 
zāļu trūkuma gadījumā; 

22. uzskata, ka tādu stresa testu ieviešana, kuri palīdz novērtēt veselības aizsardzības 
sistēmu noturību krīzes situācijā, ļaus ne vien efektīvi cīnīties pret zāļu trūkumu 
pandēmiju laikā, bet arī noteikt strukturālo risku faktorus, lai nepieļautu krīzes 
veidošanos;

23. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Pašreizējais ļoti sensitīvais jautājums par zāļu trūkumu nav jauns. Covid–19 veselības krīze un 
tās radītais pēkšņais un pieaugošais pieprasījums pasaulē ir tikai izcēluši zāļu un medicīnas 
iekārtu trūkumu Eiropā, kas ir vērojams atkārtoti un ir labi zināms veselības aprūpes 
darbiniekiem un pacientiem, kuri cieš no šāda veselības apdraudējuma.

Krājumu trūkums un apgādes saspīlējumi galvenokārt attiecas uz lētām ķimikālijām, 
vienkāršiem ražojumiem un tā sauktajām pārbaudītajām zālēm. 2000.–2018. gadā minētās 
parādības ir pieņēmušās spēkā 20 reizes un kopš 2008. gada — 12 reizes, radot ievērojamu 
risku pacientu drošībai un vājinot dalībvalstu veselības aizsardzības sistēmu.

Šāds zāļu trūkums īpaši attiecas uz pretvēža zālēm, antibiotikām, vakcīnām, anestēzijas 
līdzekļiem, zālēm pret hipertensiju, sirds slimībām un nervu sistēmas slimībām. Vairāk nekā 
pusi trūkstošo zāļu veido pretvēža (ķīmijterapija) un pretinfekcijas līdzekļi (vakcīnas) un 
zāles nervu sistēmas slimību ārstēšanai (pretepilepsijas un pretparkinsona zāles).

Tāpat Covid–19 veselības krīze arī ir izcēlusi pieaugošo ES atkarību no trešām valstīm, 
galvenokārt no Ķīnas un Indijas.

Patiesību sakot, lai arī šāda zāļu trūkuma cēloņi ir dažādi (ražošanas grūtības vai problēmas, 
kas ietekmē zāļu kvalitāti, negaidīts pieprasījums, piemēram, pēkšņi vīrusu uzliesmojumi vai 
dabas katastrofas, problēmas piegādes ķēdēs utt.), aktīvo vielu, kā arī gatavo produktu 
ražošanas pārvietošana ir ievērojami vājinājusi dalībvalstu suverenitāti. Saskaņā ar Eiropas 
Zāļu aģentūras datiem 40 % no ES tirgū laistajām gatavajām zālēm ir no trešām valstīm un 
80 % no galvenajām zāļu aktīvajām vielām ir ražotas Ķīnā un Indijā, jo vienīgā iespēja 
samazināt izmaksas ir Āzijas apakšuzņēmēju masveida izmantošana to zemo darbaspēka 
izmaksu un mazāk stingro vides standartu dēļ. 

Cenu samazināšanās un pieprasījuma masveida pieaugums ir novedis pie piedāvājuma 
koncentrēšanās, jo daudziem ķīmiskajiem savienojumiem pašlaik ir tikai divi vai trīs 
piegādātāji Āzijā, tādēļ jebkādas ražošanas problēmas nenoliedzami izraisīs piegādes 
traucējumus, ja citas ražotnes nebūs pieejamas.

Sabiedrības veselība ir kļuvusi par ģeostratēģisku ieroci, kas var radīt krīzi veselā 
kontinentā. Mūsu suverenitātes zudums atklājās pašreizējā pandēmijā.
Veselības aprūpe ir dalībvalstu atbildības joma, tomēr Eiropas Savienībai saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 168. pantu ir jākoordinē un jāpapildina valstu darbības, 
jārīkojas, lai garantētu Eiropas pilsoņiem kvalitatīvu veselības aizsardzības politiku, aizsargātu 
iedzīvotājus pret veselības apdraudējumiem, uzlabotu uzraudzību un gatavību epidēmijām un 
bioterorismam un stiprinātu spēju risināt tādus jaunus uzdevumus veselības jomā kā 
pielāgošanās klimata pārmaiņām.

Ir vajadzīga lielāka sadarbība un saskaņotāka rīcība, lai palielinātu Eiropas iedzīvotāju 
efektivitāti un reaģētspēju. Šī sadarbība aizsākās epidēmijas kulminācijas brīdī un galvenokārt 
izpaudās kās pacientu pārvešana no vienas dalībvalsts uz citu slimnīcu jaudas nepietiekamības 
brīdī. Turklāt tai ir jākļūst strukturētai un pastāvīgai, un zāļu trūkuma apkarošanai ir jābūt tās 
katalizatoram.
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Eiropas reakcijai uz zāļu trūkumu jābūt balstītai uz trim pīlāriem: veselības aizsardzības 
suverenitātes atjaunošanu, garantējot piegādes, Eiropas rīcības stiprināšanu, lai labāk 
koordinētu un papildinātu dalībvalstu veselības aizsardzības politiku, un sadarbības 
stiprināšanu starp dalībvalstīm. 

Veselības aizsardzības suverenitātes atjaunošana pastiprinātas Eiropas integrācijas 
kontekstā.

Tas galvenokārt nozīmē tādu veselības aizsardzībai svarīgu un stratēģiski nozīmīgu zāļu 
aktīvo vielu un gatavo produktu ražošanas pārvietošanu uz Eiropas Savienību, kuru 
apgādes pārtraukums radītu dzīvībai bīstamu un tūlītēju risku pacientiem, kas cieš no smagas 
slimības, ja nepastāv iestāžu ieteiktas terapeitiskās alternatīvas.

Lai to panāktu, būtu jāveic stingri pasākumi:

 Jāpapildina ražošanas pārvietošanas darbības un jāatļauj valsts atbalsts (fiskāli un 
finansiāli pasākumi), lai mudinātu uzņēmumus ražot Eiropā, sākot no molekulas 
izstrādes līdz iepakošanai un izplatīšanai, un izveidojot precīzu iespējamo ražošanas 
vietu karti Eiropas Savienībā.

 Apgādes drošība būtu jānosaka par prioritāru kritēriju iepirkuma procedūrās, 
Komisijai iesakot dalībvalstīm labāko pretendentu.

 Jāizveido viena vai vairākas Eiropas bezpeļņas farmācijas iestādes, kas spēj ražot 
noteiktas veselības aizsardzībai un stratēģiski svarīgas zāles veselības ārkārtas situācijā 
(sensitīva ražošanas ķēde ar vienu ražošanas līniju, vai arī tādas sastāvdaļas ražošanai, 
kuru ir īpaši grūti iegūt) vai arī tās, kuras vairs nav rentabli ražot farmācijas 
uzņēmumiem.

 Mūsu kontinentu būtu jāpadara par vadošo inovatoru nākotnes slimību 
ārstēšanai. Eiropas pētniecības programmas ir vienas no labākajām pasaulē, un tām 
jāspēj paļauties uz spēcīgāku Eiropas Savienības atbalstu gan finansiālajā, gan 
koordinācijas, rezultātu apmaiņas un būtiskas informācijas pieejamības ziņā. Eiropas 
pētniecības programmas Covid–19 ārstēšanai un vakcīnu izstrādei ir piemērs tam, kas 
Eiropas Savienībai būs jāpanāk nākotnē — jāveicina kopīga pētniecība un jāaptver 
vairāk nozaru. Eiropas Savienības rīcībā ir instrumenti, infrastruktūra un pētnieki, kas 
to padara par vadošo kontinentu medicīnisko pētījumu un ārstēšanas un medicīnisko 
ierīču inovāciju jomā. Dažādojot mūsu resursus, atgūstot prasmi ražot aktīvās 
vielas Eiropas Savienībā un veicot lielus ieguldījumus pētniecībā un inovācijā, 
bioekonomikā un biotehnoloģijā, būs iespējams izstrādāt un ražot nākotnes 
vajadzībām piemērotas zāles.

Eiropas rīcības stiprināšana, lai labāk koordinētu un papildinātu dalībvalstu veselības 
aizsardzības politiku

 Paredzot iespējamo spriedzi un veselības krīzes, būtu jāizveido veselības aizsardzībai 
svarīga un stratēģiskas nozīmes zāļu Eiropas rezerve pēc rescEU mehānisma 
modeļa, ko izveidojusi Eiropas Komisija. Tā mērķis ir Eiropas līmenī izstrādāt vairākas 
veselības aizsardzības stratēģijas ar vienotu prioritāro zāļu un vakcīnu grozu par 
saskaņotām cenām.
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Šāda rezerve ļaus dalībvalstīm tikt galā ar iespējamo spriedzi piegādes ķēdēs. 

 Sistemātiskāk būtu jāizmanto kopīgu iepirkumu politika, lai samazinātu konkrētu 
iekārtu un zāļu izmaksas. Sarunas ar piegādātājiem ir vieglāk risināt tad, ja runa ir par 
446 miljoniem cilvēku.

 Būtu jāievieš lielāka pārredzamība izplatīšanas ķēdē, piemērojot centralizētu 
pārvaldības sistēmu, gūstot vairāk informācijas no visiem attiecīgajiem 
dalībniekiem, vēl vairāk stiprinot farmācijas uzņēmumu atbildību — no pamatvielas 
ražotāja līdz izplatītājam, iekļaujot arī pārvaldības un par laišanu tirgū atbildīgās 
iestādes. Sekas sabiedrības veselībai attaisno valsts iestāžu īpašās prasības, jo īpaši 
attiecībā uz stratēģisko zāļu krājumiem, jo farmācijas uzņēmumi visbiežāk ražo “tieši 
laikā” režīmā.

Sadarbības stiprināšana starp dalībvalstīm. 

 Katrā dalībvalstī pieejamie zāļu krājumi ir jāpārvalda reāllaikā, nepieļaujot 
pārmērīgu uzkrājumu veidošanu. Veselības komisāram būtu jāpārrauga darba grupa, 
kas strādā sadarbībā ar Eiropas Zāļu aģentūru, valstu aģentūrām un nozari, lai 
prognozētu pieprasījuma pēc krājumiem palielināšanos un regulētu zāļu apriti vienotajā 
tirgū atbilstoši katras dalībvalsts vajadzībām. Tagad ir jāizveido šāda Eiropas 
solidaritātes un koordinācijas forma.

 Vienkāršojot tiesību aktus un krīzes laikā ieviešot elastīgus reglamentējošos 
pasākumus, būtu jāmazina zāļu trūkums un jāatvieglo zāļu aprite starp dalībvalstīm, 
proti, saistībā ar dažādu iepakojuma formātu atzīšanu, atkārtotas izmantošanas 
procedūru, kas ļauj tirdzniecības atļaujas turētājiem saņemt atļauju citā dalībvalstī, 
ilgākiem derīguma termiņiem, veterināro zāļu lietošanu, pieļaujot zināma līmeņa 
koordinēšanu starp uzņēmumiem, nebaidoties no aizliegtas vienošanās pastāvēšanas utt.

 Ieviešot digitālus un inovatīvus rīkus, varētu iegūt kopīgu informāciju par zāļu un 
aprīkojuma trūkumu dalībvalstīs. 

Eiropas Savienībai ir jāizveido patiesa farmācijas rūpniecības stratēģija, kas tai ļautu 
atgūt savas veselības nozares suverenitāti un ieguldīt progresīvos pētījumos, lai tā kļūtu 
par veselības inovācijas un izcilības kontinentu.
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PIELIKUMS: TO STRUKTŪRU VAI PERSONU SARAKSTS, NO KURĀM 
REFERENTE IR SAŅĒMUSI KOMENTĀRUS

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive 
du rapporteur. Le rapporteur a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour 
l’élaboration du rapport, jusqu’à son adoption en commission:

Entité et/ou personne

Commission européenne, 

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


