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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o nedostatku liekov – ako riešiť vznikajúci problém  (2020/0000(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

– so zreteľom na článok 6 ods. 1 Zmluvy o EÚ a článok 35 Charty základných práv 
Európskej únie o práve všetkých európskych občanov na ochranu zdravia,

– so zreteľom na článok 14 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a článok 36 
Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na články 101 a 102 ZFEÚ a na Protokol č. 27 o vnútornom trhu a 
hospodárskej súťaži,

– so zreteľom na články 107 a 108 ZFEÚ o štátnej pomoci,

– so zreteľom na článok 168 ZFEÚ, podľa ktorého sa pri vymedzovaní a uskutočňovaní 
všetkých politík a činností Únie musí zabezpečiť vysoká úroveň ochrany ľudského 
zdravia,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 
2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, a jej článok 
81 o zabezpečení dostatočných a plynulých dodávok liekov,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 
26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné 
pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/161 z 2. októbra 2015, 
ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES o ustanovenia 
týkajúce sa podrobných pravidiel bezpečnostných prvkov uvádzaných na obale liekov 
na humánne použitie,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 
z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia 
(ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS 
a 93/42/EHS,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/5 z 11. decembra 
2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy 
Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri 
vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky, 
nariadenie (ES) č. 1901/2006 o liekoch na pediatrické použitie a smernica 2001/83/ES, 
ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch,
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– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení 
zdravotníckych technológií a zmene smernice 2011/24/EÚ (COM(2018) 0051),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. apríla 2020 s názvom Usmernenia týkajúce sa 
optimálnych a racionálnych dodávok liekov s cieľom zabrániť ich nedostatku počas 
pandémie COVID-19 (C(2020) 2272),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Nová 
priemyselná stratégia pre Európu (COM(2020)0102),

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2020 o koordinovaných 
opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2019 o uľahčovaní 
digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti na digitálnom jednotnom trhu, 
posilňovaní postavenia občanov a budovaní zdravšej spoločnosti (2019/2804(RSP)),

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 2. marca 2017 o možnostiach 
Európskej únie na zlepšenie prístupu k liekom,

– so zreteľom na usmernenia pracovnej skupiny pre dostupnosť povolených liekov na 
humánne a veterinárne použitie, ktorá je zložená zo zástupcov Európskej agentúry pre 
lieky (EMA) a riaditeľov agentúr pre lieky (HMA), najmä na usmernenia z 1. júla 2019 
s názvom Guidance on detection and notification of shortages of medicinal products for 
Marketing Authorisation Holders (MAHs) in the Union (EEA) (Usmernenia k 
zisťovaniu a nahlasovaniu nedostatku liekov pre držiteľov povolenia na ich uvedenie na 
trh v Únii (EHP)) (EMA/674304/2018) a usmernenia zo 4. júla 2019 s názvom Good 
practice guidance for communication to the public on medicines (Usmernenia týkajúce 
sa osvedčených postupov informovania verejnosti o liekoch) (EMA/632473/2018),

– so zreteľom na správu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o výbere základných 
liekov. Správa odborného výboru WHO (zo zasadnutia v Ženeve od 17. do 21. októbra 
1977) (č. 615 série odborných správ WHO), správa sekretariátu WHO zo 7. decembra 
2001 s názvom Lieková stratégia WHO – prepracovaný postup aktualizácie vzorového 
zoznamu základných liekov WHO (EB109/8), správa WHO z marca 2015 s názvom 
Access to New Medicines in Europe (Prístup k novým liekom v Európe) a správa WHO 
z 9. júla 2013 s názvom Priority Medicines for Europe and the World (Prioritné lieky 
pre Európu a svet), 

– so zreteľom na prístup WHO jeden svet – jedno zdravie,

– so zreteľom na cieľ OSN v oblasti udržateľného rozvoja č. 3: Zabezpečiť zdravý život a 
podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku,

– so zreteľom na informačnú správu Jeana-Pierra Decoola č. 737 z 27. septembra 2018 s 
názvom Nedostatok liekov a vakcín: posilnenie etiky v oblasti verejného zdravia vo 
farmaceutickom reťazci vypracovanej na základe pracovnej cesty zástupcov  
francúzskeho senátu zameranej na nedostatok liekov a vakcín,
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– so zreteľom na závery Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie 
a spotrebiteľské záležitosti z 9. a 10. decembra 2019,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre zamestnanosť 
a sociálne veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre dopravu a 
cestovný ruch a Výboru pre právne veci,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A9-0000/2020),

A. keďže nárastom celosvetového dopytu sa v EÚ zvýšil nedostatok liekov, čo oslabuje 
systémy zdravotníctva v členských štátoch a predstavuje značné riziko pre bezpečnosť 
pacientov; keďže nachádzať rýchle a konkrétne riešenia v rámci posilnenej európskej 
integrácie je povinnosťou členských štátov;

B. keďže viac ako polovicu nedostatkových liekov tvoria lieky na liečbu rakoviny, infekcií 
a ochorení nervového systému;

C. keďže strata európskej sebestačnosti a nezávislosti v oblasti zdravia súvisí s 
premiestnením výroby, pretože 40 % hotových liekov predávaných v Únii pochádza z 
tretích krajín; keďže 80 % aktívnych zložiek liekov sa vyrába mimo EÚ, najmä v Číne a 
Indii, pretože rozsiahle využívanie surovinových subdodávok na výrobu surovín z Ázie 
je v dôsledku ceny práce a menej prísnych environmentálnych noriem jediným zdrojom 
úspor;

D. keďže masový nárast dopytu a stláčanie cien viedli ku koncentrácii ponuky, zníženiu 
počtu výrobcov chemikálií a absencii alternatívnych riešení v prípade problémov;

E. keďže zásoby tzv. strategických liekov sú nedostatočné, pretože nedostatok postihuje 
najmä lacné chemikálie, jednoduchú výrobu a výbehové lieky;  keďže farmaceutické 
firmy fungujú v režime „na poslednú chvíľu“;

F. keďže nedochádza k harmonizácii cien v prospech tzv. paralelného vývozu do krajín, v 
ktorých sa daný liek predáva drahšie;

G. keďže v niektorých členských štátoch, ktoré nemajú regulačný orgán, dochádza k 
hromadeniu zásob, čo spôsobuje nerovnováhu na trhu;

H. keďže obmedzenia spojené s chýbajúcou vzájomnou harmonizáciou pravidiel členských 
štátov, bránia pohybu liekov na jednotnom trhu; 

I. keďže zmena klímy je jedným z faktorov, ktoré v spojení s globalizáciou a zvýšeným 
cestovaním vedú k nárastu epidémií, ako aj ich zemepisnému šíreniu a zhoršovaniu ich 
následkov;

J. keďže ničenie biodiverzity, umelé biotopy alebo degradované prírodné oblasti s 
vysokou hustotou obyvateľstva vytvárajú podmienky na šírenie zoonóz tým, že 
umožňujú prenos patogénu živočíšneho pôvodu na človeka a jeho rýchle šírenie;
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1. zdôrazňuje geostrategickú potrebu Únie obnoviť jej sebestačnosť a nezávislosť v oblasti 
zdravia a zabezpečiť zásobovanie liekmi a zdravotníckym vybavením;

2. pripomína, že kým politiky v oblasti verejného zdravia patria do právomoci členských 
štátov, úlohou Únie je koordinovať a dopĺňať vnútroštátne opatrenia s cieľom 
zabezpečiť európskym občanom dostupnú a kvalitnú zdravotnú politiku;

3. zdôrazňuje, že j potrebné, aby záujmy pacienta stáli v centre politík zdravia a aby sa 
posilnila spolupráca medzi členskými štátmi;

Zabezpečenie zásobovania v záujme pacienta a obnovy sebestačnosti v oblasti zdravia

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili obnovu európskej sebestačnosti v 
oblasti zdravia a domácej farmaceutickej výroby, v prvom rade tzv. základných a 
strategických liekov; vyzýva Komisiu, aby zmapovala potenciálne výrobné lokality v 
Únii;

5. vyzýva Komisiu, aby vo svojich budúcich liekových a priemyselných stratégiách začala 
riešiť otázky dostupnosti a prístupnosti liekov, ako aj závislosti výroby od tretích krajín;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli fiškálne a finančné stimuly zodpovedajúce 
určitým záväzkom a schválili štátnu pomoc, ktorá podnieti priemyselnú výrobu v 
Európe, od výroby molekuly cez obaly po distribúciu; pripomína strategický záujem 
tohto odvetvia a význam investícií do európskych podnikov s cieľom diverzifikovať 
zdroje;

7. konštatuje, že bezpečnosť zásobovania je podstatným prvkom boja proti nedostatku a 
mala by ostať kvalitatívnym kritériom pri vydávaní oprávnení na prevádzku lekární a vo 
výzvach na predkladanie ponúk na dodávku liekov, ako sa odporúča v článku 67 
smernice 2014/24/EÚ; navrhuje, aby sa za takéto kritérium považovali aj investície do 
výroby účinných látok a hotových liekov v Únii;

8. poznamenáva, že výzvy na predkladanie ponúk s jediným víťazom môžu v prípade 
prerušenia dodávok viesť k nestabilite; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli 
systémy verejného obstarávania na výber viacerých víťazov s cieľom zachovať 
hospodársku súťaž na trhu, znížiť riziko nedostatku liekov a zároveň zaručiť pacientom 
kvalitnú liečbu;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby založili jeden alebo niekoľko neziskových 
európskych farmaceutických podnikov vo všeobecnom záujme, ktoré budú schopné 
vyrábať určité prioritné lieky v zdravotnom a strategickom záujme; pripomína kľúčovú 
úlohu, ktorú môžu zohrávať nové technológie a umelá inteligencia, ktoré umožňujú 
výskumným pracovníkom v súčasných európskych laboratóriách spolupracovať v rámci 
sietí a vymieňať si ciele a výsledky;

10. žiada, aby sa vytvorilo prepojenie medzi farmaceutickým priemyslom a inými druhmi 
výroby, ako je napríklad poľnohospodárska výroba, s cieľom rozvíjať výrobu účinných 
látok v Únii; vyzýva na boj proti nadmernej špecializácii niektorých odvetví a na 
rozsiahle investície do výskumu, biohospodárstva a biotechnológie s cieľom 
diverzifikovať zdroje;
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11. zdôrazňuje význam výskumu a inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej európskej 
siete, keďže náklady na premiestnenie nesmú ísť na úkor terapeutického výskumu;

Posilnenie európskej činnosti v záujme lepšej koordinácie a doplnenia politiky zdravia 
členských štátov

12. odporúča zavedenie centralizovaného systému riadenia s cieľom dosiahnuť väčšiu 
transparentnosť distribučného reťazca a vytvorenie európskej jednotky pre riadenie 
prerušenia dodávok, ktorá by mala za úlohu vypracovať európsku stratégiu na 
predchádzanie takýmto prerušeniam a ich riešenia;

13. vyzýva Európsku komisiu, aby vypracovala stratégie v oblasti zdravia na európskej 
úrovni so spoločným súborom liekov na liečbu rakoviny a infekcií s harmonizovanými 
cenami s cieľom bojovať proti ich opakovanému nedostatku a zaručiť prístup pacientov 
k liečbe;

14. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru mechanizmu rescEU vytvorila európsku rezervu 
liekov strategického záujmu pre zdravotníctvo (MISS) pre kritické situácie s cieľom 
zmierniť ich nedostatok v obdobiach mimo krízy;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali spoločnú definíciu „liekov strategického 
záujmu pre zdravotníctvo“ a „kritického významu“ a uviedli v nej ich prospešnosť pre 
verejné zdravie, absenciu alternatívnych riešení a nestálosť výrobného reťazca; 
odporúča, aby sa určil európsky regulačný orgán, ktorý pre túto strategickú rezervu 
stanoví kvóty, ako aj kľúč jej rozdeľovania medzi členské štáty;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali inovatívne a koordinované stratégie a 
posilnili výmenu osvedčených postupov v oblasti zásob; domnieva sa, že regulačným 
orgánom povereným predchádzať nedostatku základných liekov by mohla byť agentúra 
EMA s rozšírenými právomocami a vyšším počtom pracovníkov;

17. požaduje, aby sa na európskej úrovni zverejňovali výzvy na predkladanie ponúk, ako 
bola výzva zverejnená v súvislosti s COVID-19, s cieľom riešiť nedostatok liekov a 
zjednodušiť postupy v záujme vyššej reakcieschopnosti;

Posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi

18. vyzýva Komisiu, aby vytvorila inovatívnu, centralizovanú digitálnu platformu na 
výmenu informácií o nedostatku liekov a zdravotníckeho vybavenia od národných 
agentúr a všetkých zainteresovaných strán; víta skutočnosť, že agentúra EMA zaviedla 
systémy SPOC a i-SPOC; vyzýva na posilnenie existujúcich informačných systémov, 
aby bolo možné jasne zmapovať problematické situácie, nedostatok a potreby v každom 
členskom štáte, a tak zabrániť vytváraniu nadmerných zásob;

19. považuje za nevyhnutné zlepšiť komunikáciu so zdravotníckymi pracovníkmi, ako aj 
pacientmi o dostupnosti liekov pomocou inovatívnych digitálnych nástrojov, ktoré 
umožnia zistiť v reálnom čase polohu, množstvo a cenu daného lieku v súlade s 
právnymi predpismi o ochrane údajov;

20. žiada zavedenie elektronického oznamovania vo všetkých jazykoch Únie o liekoch 
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predávaných na európskom území, aby sa uľahčil predaj liekov medzi členskými štátmi; 
navrhuje posilnenie informácií o pôvode liekov;

21. v súvislosti s krízou COVID-19 víta zavedenie väčšej regulačnej flexibility s cieľom 
zmierniť nedostatok a uľahčiť pohyb liekov medzi členskými štátmi: prijatie rôznych 
formátov balenia, postup opätovného použitia, ktorý držiteľom povolenia na uvedenie 
na trh umožní získať povolenie v inom členskom štáte, predĺženie exspiračnej lehoty, 
používanie veterinárnych liekov atď.; vyzýva Komisiu, aby prísne monitorovala 
používanie týchto riešení a zaistila ich použitie v prípadoch napätej situácie alebo 
nedostatku; 

22. zastáva názor, že zavedením záťažových testov, ktorými sa hodnotí odolnosť systémov 
zdravotníctva v prípade krízy, by bolo možné účinne bojovať proti nedostatku v prípade 
pandémie, ale aj určiť faktory štrukturálnych rizík súvisiace so vznikom nedostatku;

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a parlamentom 
členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vysoko citlivá otázka nedostatku liekov nie je nová. Zdravotná kríza COVID-19, ktorá sa náhle 
rozšírila a zvýšila dopyt vo svete, iba poukázala na opakovaný nedostatok liekov a 
zdravotníckych prostriedkov v Európe. Túto situáciu dobre poznajú zdravotníci a niektorí 
pacienti, ktorí žijú s týmto zdravotným rizikom.

Nedostatok zásob a napätá situácia v zásobovaní sa týkajú najmä lacných chemikálií, 
jednoduchej výroby a výbehových liekov. V rokoch 2000 – 2018 sa tieto problémy zhoršili 
20-násobne a od roku 12-násobne, čo predstavuje značné riziko pre bezpečnosť pacientov 
a oslabuje systémy zdravotnej starostlivosti v členských štátoch.

Tento nedostatok sa týka najmä liekov na liečbu rakoviny, antibiotík, vakcín, anestetík, liekov 
na liečbu vysokého krvného tlaku, srdcových chorôb a ochorení nervovej sústavy. Spomedzi 
nich viac ako v polovici prípadov nedostatkových zásob tvoria lieky proti rakovine 
(chemoterapia), infekciám (vakcíny) a ochoreniam nervovej sústavy (antiepileptiká, 
protitankány).

Zdravotná kríza spôsobená pandémiou COVID- 19 tiež odhalila čoraz väčšiu závislosť 
Európskej únie od tretích krajín, najmä Číny a Indie.

Príčin takéhoto nedostatku je síce viac (výrobné ťažkosti alebo problémy s kvalitou liekov, 
nečakaný dopyt, ako napríklad náhle vírusové epidémie alebo prírodné katastrofy, problémy 
dodávateľských reťazcov atď.), premiestnenie výroby účinných látok, ako aj hotových 
výrobkov však značne oslabilo sebestačnosť členských štátov. Podľa Európskej agentúry pre 
lieky pochádza 40 % hotových liekov predávaných v EÚ z tretích krajín a 80 % aktívnych 
zložiek liekov sa vyrába v Číne a Indii. Masívne využívanie subdodávok z Ázie je vzhľadom 
na nízku cenu práce a menej prísne environmentálne normy jediným zdrojom úspor. 

Stláčanie cien a masívny nárast dopytu viedli k takej koncentrácii ponuky, že množstvo 
molekúl má v súčasnosti iba dvoch-troch dodávateľov v Ázii: akékoľvek narušenie výroby 
spôsobí prerušenie dodávok, ak nie je k dispozícii iný výrobca.

Verejné zdravie sa stalo geostrategickou zbraňou, ktorá môže zraziť na kolená celý 
kontinent. Súčasná pandémia odhalila stratu našej sebestačnosti.
Ak zdravie patrí do právomoci členských štátov, je úlohou Európskej únie, aby v súlade s 
článkom 168 Zmluvy o fungovaní EÚ koordinovala a dopĺňala tieto vnútroštátne 
opatrenia s cieľom zaručiť európskym občanom kvalitnú politiku zdravia, chrániť ich pred 
ohrozením zdravia, zlepšiť dohľad a pripravenosť na epidémie a bioterorizmus a posilniť 
schopnosť riešiť nové výzvy v oblasti zdravia, ako je napríklad zmena klímy.

Posilnenie efektívnosti a reakcieschopnosti, ktoré európski občania potrebujú, si vyžaduje 
širšiu spoluprácu a lepšiu koordináciu. Táto spolupráca sa najviac prejavila v čase 
vrcholiacej epidémie najmä pri presunoch pacientov medzi jednotlivými členskými štátmi, keď 
nastala saturácia určitých nemocničných kapacít. Odteraz musí byť štruktúrovaná, mať pevné 
základy a jej katalyzátorom sa musí stať téma boja proti nedostatku.

Európska reakcia na nedostatok liekov musí spočívať na troch pilieroch: obnova 
sebestačnosti v oblasti zdravotníctva zabezpečením dodávok, posilnenie európskej 
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činnosti na lepšiu koordináciu a doplnenie politík členských štátov v oblasti zdravia a 
posilnenie spolupráce medzi nimi. 

Návrat k sebestačnosti zdravotníctva v kontexte posilnenej európskej integrácie

To možno dosiahnuť predovšetkým premiestnením výroby účinných látok a hotových 
výrobkov v rámci Európskej únie, pokiaľ ide o lieky strategického významu pre 
zdravotníctvo. Ak v ich prípade neexistuje alternatíva liečby odporúčaná orgánmi, nedostatok 
zásob spôsobuje bezprostredné ohrozenie pacientov s vážnymi ochoreniami.

Preto by sa mali prijať účinné opatrenia:

 podporiť priemyselnú výrobu v Európe od molekuly cez balenie po distribúciu a 
vypracovať presnú mapu potenciálnych výrobných lokalít v Európskej únii spolu s 
aktivitami spojenými s premiestnením výroby a poskytnutím štátnej pomoci 
(fiškálnych a finančných opatrení);

 stanoviť bezpečnosť zásobovania ako prioritné kritérium v postupoch verejného 
obstarávania, pričom Komisia odporučí členským štátom najlepšiu ponuku;

 vytvoriť jeden alebo viacero neziskových európskych farmaceutických závodov, 
ktoré sú schopné vyrábať určité lieky strategického významu pre zdravotníctvo v 
situácii zásadného významu (nestálosť výrobného reťazca s jedinou výrobnou linkou 
alebo zložkou, ktorá sa obzvlášť ťažko zabezpečuje) alebo už nie sú pre farmaceutické 
firmy rentabilné;

 zabezpečiť vedúcu úlohu nášho kontinentu v liečbe budúcnosti. Európske programy 
výskumu patria medzi najlepšie na svete a musia mať možnosť silnejšej podpory 
Európskej únie, a to tak z finančného hľadiska, ako aj z hľadiska koordinácie, zdieľania 
výsledkov a sprístupňovania základných informácií. Európske programy výskumu v 
oblasti liečby a vývoja vakcín proti ochoreniu COVID-19 sú príkladom toho, čo bude 
Európska únia musieť robiť v budúcnosti: viac spoločného výskumu, ktorý sa bude 
vzťahovať na viac oblastí. Európska únia má nástroje, infraštruktúru a výskumných 
pracovníkov na to, aby bola ako kontinent lídrom v oblasti lekárskeho výskumu a 
inovácie v oblasti liečby a zdravotníckych pomôcok. Diverzifikáciou našich zdrojov, 
návratom výroby aktívnych zložiek do Európskej únie, masívnymi investíciami do 
výskumu a inovácií, biohospodárstva a biotechnológií sa nám podarí vyvíjať a 
vyrábať lieky budúcnosti.

Posilnenie európskych činností na lepšiu koordináciu a doplnenie zdravotnej politiky 
členských štátov

 Predvídať problematické situácie a krízy v oblasti zdravia vytvorením európskej 
rezervy liekov strategického významu pre zdravotníctvo podľa vzoru mechanizmu 
rescEU, ktorý zaviedla Európska komisia. Cieľom je vypracovať niekoľko stratégií v 
oblasti zdravia na európskej úrovni, ako aj spoločný súbor prioritných liekov a vakcín s 
harmonizovanými cenami.
Táto rezerva umožní členským štátom vyrovnať sa s prípadnými problematickými 
situáciami v dodávateľských reťazcoch; 
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 systematickejšie využívanie politiky spoločného obstarávania s cieľom znížiť náklady 
na určité vybavenie a lieky. S dodávateľmi sa rokuje ľahšie, ak zastupujete 446 miliónov 
obyvateľov;

 Zaviesť viac transparentnosti v distribučnom reťazci s centrálnym riadením a 
lepším poskytovaním informácií všetkým príslušným aktérom, a to ďalšou 
mobilizáciou zodpovednosti farmaceutických podnikov, od výrobcu základnej látky až 
po distribútora, cez správne orgány a uvádzanie na trh. Dôsledky v oblasti verejného 
zdravia ukazujú, že osobitné požiadavky verejných orgánov, najmä pokiaľ ide o zásoby 
tzv. strategických liekov, sú oprávnené, pretože farmaceutické spoločnosti najčastejšie 
fungujú na poslednú chvíľu.

Posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi 

 riadiť zásoby liekov v reálnom čase tak, aby boli k dispozícii v každom členskom 
štáte, a predchádzať nadmerným zásobám. Komisárka pre zdravie by mala mať 
možnosť viesť pracovnú skupinu v spolupráci s Európskou agentúrou pre lieky, 
národnými agentúrami a priemyslom s cieľom predvídať napäté situácie týkajúce sa 
zásob a v rámci jednotného trhu regulovať pohyb liekov podľa potrieb každého 
členského štátu. Táto forma európskej solidarity a koordinácie sa ešte musí vytvoriť.

 zjednodušením právnych predpisov a zavedením flexibility regulačných opatrení 
v čase krízy s cieľom zmierniť nedostatok a uľahčiť pohyb liekov medzi členskými 
štátmi: akceptovať rôzne formáty balenia, postupy opätovného použitia, ktoré držiteľom 
povolení na uvedenie na trh umožnia získať povolenie v inom členskom štáte, predĺžiť 
exspiračnú lehotu, používať veterinárne lieky, povoliť určitú koordináciu medzi 
podnikmi bez obáv z protisúťažného kartelu atď.;

 zavedením digitálnych a progresívnych nástrojov umožňujúcich poskytovať si 
navzájom informácie o nedostatku liekov a zdravotníckeho vybavenia v členských 
štátoch. 

Zavedenie skutočnej stratégie pre farmaceutický priemysel musí Európskej únii umožniť, 
aby zase získala sebestačnosť v oblasti zdravia a mohla investovať do špičkového 
výskumu, aby sa stala kontinentom inovácií a excelentnosti v oblasti zdravia.
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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 
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