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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ES vaistų strategijos
(2021/2013(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos sveikatos 
sąjungos kūrimas: ES atsparumo tarpvalstybinėms grėsmėms sveikatai didinimas“ 
(COM(2020)0724) ir prie jo pridėtus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų 
aktų1,

– atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 25 d. Komisijos komunikatą „ES vaistų strategija“ 
(COM(2020)0761),

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 17 d. Komisijos komunikatą „ES vakcinų nuo 
COVID-19 strategija“ (COM(2020)0245),

– atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 3 d. Komisijos komunikatą „Europos kovos su vėžiu 
planas“ (COM(2021)0044),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 18 d. Tarybos išvadas dėl patirties sveikatos srityje, 
įgytos dėl COVID-192,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją „Vaistų stygius: kaip spręsti 
kylančią problemą“3,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl strateginio požiūrio į vaistus 
aplinkoje4,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2019/933, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl 
medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo5,

– atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 24 d. Europos Parlamento Ir Tarybos reglamentą (ES) 
2021/552, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos 
srityje programa (programa „ES – sveikatos labui“) ir panaikinamas Reglamentas (ES) 

1 2020 m. lapkričio 11 d. pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl didesnio Europos vaistų 
agentūros vaidmens pasirengimo vaistų ir medicinos priemonių krizei ir jos valdymo srityje (COM(2020)0725); 
2020 m. lapkričio 11 d. pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004, steigiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą (COM(2020)0726); 
2020 m. lapkričio 11 d. pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1082/2013/ES (COM(2020)0727).
2 OL C 450, 2020 12 28, p. 1
3 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0228.
4 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0226.
5 OL L 153, 2019 6 11, p. 1.
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Nr. 282/20146,

– atsižvelgdamas į 2021 m. ... ... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2021/XXX, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Europos horizontas“ ir nustatomos su ja susijusios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės7;

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus8,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir Teisės reikalų 
komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A9-0000/2021),

A. kadangi sveikata yra būtina europiečių gerovės sąlyga, o vienodos galimybės naudotis 
sveikatos priežiūros paslaugomis yra vienas iš ES ramsčių; kadangi saugūs ir įperkami 
vaistai reikalingi gydant visas ligas; kadangi sveikatos srities politika visų pirma turi 
būti orientuota į pacientą, ne tik į investicijas ir mokslinius tyrimus;

B. kadangi COVID-19 krizė turėjo poveikio tiek žmonių sveikatai, tiek ekonomikai; 
kadangi ji atskleidė ir ES stipriąsias, ir silpnąsias puses; kadangi siekiant sustiprinti 
nacionalinių sveikatos sistemų atsparumą tarpvalstybinėms grėsmėms būtina didesnė 
Europos integracija; kadangi Europos sveikatos sąjunga, kuri prisideda prie vis labiau 
socialinės Sąjungos kūrimo, šiame procese yra labai svarbi;

C. kadangi vaistų strategija apima visą vaistų ciklą, įskaitant mokslinius tyrimus, 
bandymus, leidimus, vartojimą ir šalinimą, ir padeda siekti Europos žaliojo kurso tikslų, 
skaitmeninės pertvarkos ir neutralaus poveikio klimatui;

Į pacientą orientuota sveikatos politika

1. pabrėžia, kad investicijos į naujoviškų vaistų ir gydymo metodų mokslinius tyrimus ir 
vystymą, taip pat galimybė gauti saugių, veiksmingų ir kokybiškų vaistų yra labai 
svarbios siekiant pažangos ligų prevencijos ir gydymo srityse;

2. laikosi nuomonės, jog nebuvo pakankamai investuojama į mokslinius tyrimus, kad būtų 
patenkinti retosiomis ligomis, vaikų vėžiu ir neurodegeneracinėmis ligomis sergančių 
pacientų gydymo poreikiai arba sprendžiama įgyto atsparumo antimikrobinėms 
medžiagoms problema;

3. mano, kad būtina parengti bendras ES gydymo antimikrobinėmis medžiagomis gaires ir 
ES lygmeniu surengti koordinuotas informavimo apie įgytą atsparumą antimikrobinėms 
medžiagoms kampanijas;

6 OL L 107, 2021 3 26, p. 1.
7 Nuoroda bus įrašyta paskelbus reglamentą Oficialiajame leidinyje.
8 OL L 311, 2001 11 28, p. 67.
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4. ragina Komisiją į naujų vaistų, skirtų nepatenkintiems gydymo poreikiams patenkinti, 
mokslinių tyrimų ir kūrimo paskatų sistemą įtraukti naujus kriterijus, pirmenybę teikiant 
projektams, kuriuos vykdo farmacijos pramonė kovos su retomis ligomis, vaikų vėžiu, 
neurodegeneracinėmis ligomis ir įgytu atsparumu antimikrobinėms medžiagoms srityse, 
turint tikslą rasti daugiau gydymo galimybių ir patenkinti pacientų ir sveikatos sistemų 
poreikius; ragina Komisiją skatinti kurti visos ES sistemą, kuri padėtų įgyvendinti 
nacionalinius kovos su šiomis ligomis planus ir reguliariai juos vertinti;

5. ragina Komisiją skatinti dialogą su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais, 
siekiant įvertinti naujus nacionalinius kainų nustatymo kriterijus atsižvelgiant į tai, ar 
produktas „Pagamintas Europoje“, ar ES investavo į produktą remdama mokslinius 
tyrimus, ar kainos turėtų būti nustatytos atsižvelgiant į vaisto terapinę naudą ir pirminius 
bei platesnius gyventojų poreikius;

6. ragina Komisiją persvarstyti paskatų sistemą, padidinti kainų skaidrumą, atkreipti 
dėmesį į priežastis, dėl kurių ne visi pacientai gali įpirkti ir gauti vaistų, ir pasiūlyti 
tvarius sprendimus, kuriais taip pat būtų skatinama konkurencija;

7. pabrėžia, kad generiniai ir biologiškai panašūs vaistai yra prieinama ir įperkama 
gydymo alternatyva ir jie labai prisideda prie sveikatos priežiūros sistemų biudžeto 
tvarumo; ragina Komisiją nustatyti priemones, kuriomis būtų remiamas platesnis šių 
vaistų tiekimas rinkai, ir ES lygmeniu suderinti vadinamosios „Bolar“ nuostatos dėl 
galimų bendrosios patentų sistemos, skirtos generinių vaistų gamintojams, teisinės 
sistemos išimčių aiškinimą; taip pat ragina Komisiją parengti vaistų pramonei skirtas 
taisykles, kuriomis būtų skatinami generinių ir biologiškai panašių vaistų moksliniai 
tyrimai, technologinė plėtra ir gamyba ES, ir pateikti pasiūlymus dėl ES protokolų dėl 
biologiškai panašių vaistų pakeičiamumo;

8. palankiai vertina tai, kad Komisija pradės vykdyti bandomąjį projektą, siekdama geriau 
suprasti pagrindines vėlavimo pateikti vaistus į rinką priežastis; taip pat palankiai 
vertina tai, kad Komisija ir toliau stebės farmacijos įmonių jungimąsi, kad būtų išvengta 
konkurencijos iškraipymų; pabrėžia, kad reikia sutrumpinti vaistų patvirtinimo 
laikotarpį nacionaliniu lygmeniu ir suderinti jį su Europos vaistų agentūros (EMA) 
laikotarpiais, kad visi ES piliečiai galėtų greitai ir vienodomis sąlygomis gauti vaistų;

9. pabrėžia viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės naudą nacionalinėms sveikatos 
priežiūros sistemoms finansuojant mokslinius tyrimus ir naujoviškų vaistų gamybą;

10. pabrėžia, jog svarbu, kad Komisija ir valstybės narės sudarytų naujas bendras ES 
viešojo pirkimo sutartis, visų pirma ypatingos svarbos vaistų ir nepatenkintų gydymo 
poreikių atvejais;

11. yra susirūpinęs dėl to, kad vaistų įperkamumas tebėra iššūkis nacionalinėms sveikatos 
sistemoms ir kad naujoviški vaistai yra brangūs; palankiai vertina Komisijos ketinimą 
persvarstyti farmacijos srities teisės aktus siekiant skatinti didelę konkurenciją ir 
stabilizuoti bei subalansuoti nacionalines vaistų kainų sistemas;

Konkurencingos ir novatoriškos ES vaistų pramonės rėmimas

12. primygtinai tvirtina, kad konkurencinga ES vaistų pramonė yra strategiškai svarbi ir 
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labiau atliepia pacientų poreikius; pažymi, kad jai reikia stabilios, lanksčios ir paprastos 
reguliavimo aplinkos; mano, kad pasaulio mastu klestinčią vaistų pramonę galima 
sukurti taikant aiškią, tvirtą ir veiksmingą intelektinės nuosavybės sistemą; palankiai 
vertina iniciatyvą sukurti sąveikią skaitmeninę Europos sveikatos duomenų erdvės 
infrastruktūrą;

13. ragina Komisiją persvarstyti medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimų 
naudojimą remiantis technologijų ir mokslo pažanga, kad generiniai ir biologiškai 
panašūs vaistai netaptų mažiau konkurencingi ES ir už jos ribų;

14. pabrėžia, kad svarbu kurti kokybiškas darbo vietas visoje ES farmacijos vertės 
grandinėje, naudojantis pagal Europos ekonomikos gaivinimo priemonę teikiama 
parama; ragina Komisiją pasiūlyti priemonių, kuriomis būtų skatinamas užimtumas 
farmacijos sektoriuje, sudarant geresnes sąlygas išlaikyti gabius darbuotojus ir užtikrinti 
judumą ES lygmeniu;

15. pabrėžia, kad genų ir ląstelių terapija, individualizuotoji medicina, nanotechnologijos, 
naujos kartos vakcinos, e. sveikata ir iniciatyva „Million plus genomes“ gali duoti 
didžiulės naudos visų ligų prevencijos, diagnozavimo, gydymo ir priežiūros po gydymo 
srityse; primygtinai ragina Komisiją sukurti tinkamą reguliavimo sistemą, orientuoti 
naujus verslo modelius ir rengti informavimo kampanijas, kad būtų didinamas 
informuotumas ir skatinamas šių inovacijų naudojimas;

16. ragina Komisiją visapusiškai įgyvendinti klinikinių tyrimų reglamentą9; palankiai 
vertina farmacijos srities teisės aktų peržiūrą siekiant juos pritaikyti prie pažangiųjų 
technologijų produktų, mokslo pažangos ir technologinių pokyčių; remia naują 
novatoriškų bandymų rengimo sistemą ir bandomąjį projektą, kuriuo siekiama 
patvirtinti nepatentuotų vaistų pakartotinio naudojimo sistemą; palankiai vertina tai, kad 
sukurta vakcinų platforma, skirta vakcinų veiksmingumui ir saugumui stebėti, kurią 
remia ES masto klinikinių tyrimų tinklas;

17. primygtinai ragina Komisiją, remiantis patirtimi, įgyta suteikiant leidimus naudoti 
COVID-19 vakcinas, bendradarbiauti su EMA ir svarstyti galimybę išplėsti tęstinių 
peržiūrų taikymą ir kitiems ypatingos svarbos vaistams; taip pat ragina Komisiją 
bendradarbiauti su EMA rengiant visų ES naudojamų vaistų elektroninius produkto 
informacinius dokumentus;

18. ragina Komisiją dar kartą įvertinti sistemą, pagal kurią nuo sąlyginio rinkodaros leidimo 
pereinama prie standartinio rinkodaros leidimo arba išimties tvarka leidimas 
pratęsiamas; ragina EMA kruopščiai atlikti galutinį vertinimą ir užtikrinti, kad 
gamintojai griežtai laikytųsi visų reikalavimų kiekvienam vaistui, kuriam suteiktas 
sąlyginis rinkodaros leidimas, siekiant užtikrinti tokio vaisto veiksmingumą ir saugumą; 
prašo sutrumpinti laikotarpį iki galutinio vertinimo nuo penkerių iki trejų metų;

Atsparumo didinimas. Saugios tiekimo grandinės, tvarūs vaistai, pasirengimas krizėms ir 
reagavimo į jas mechanizmai

9 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų 
vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB, OL L 158, 2014 5 27, p. 1.
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19. primena, kad ES atviras strateginis savarankiškumas yra susijęs su nuolatine ir 
pakankama galimybe įsigyti vaistų visose valstybėse narėse; ragina Komisiją sukurti 
išankstinio perspėjimo apie vaistų trūkumą sistemą, grindžiamą Europos informacijos 
apie pasiūlos problemas tinklu, sustiprinti viešojo ir privačiojo sektorių 
bendradarbiavimą ir stebėti, kad pramonės sektorius laikytųsi įsipareigojimo iš anksto 
teikti skaidrią informaciją apie vaistų prieinamumą; ragina Komisiją sukurti 
mechanizmą, kuriuo būtų užtikrintas gamybos ir tiekimo grandinių skaidrumas 
ekstremaliųjų situacijų atveju;

20. remia Komisijos pastangas palaikyti struktūrinį dialogą su farmacijos vertės grandinės 
dalyviais, valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis pacientų ir sveikatos srities 
darbuotojų organizacijomis bei mokslinių tyrimų bendruomene, kad būtų pašalinti 
pasaulinės vaistų gamybos ir tiekimo grandinės trūkumai;

21. ragina Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas EMA ir ne ES reguliavimo agentūrų 
susitarimams dėl ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir reagavimo į jas koordinavimo; 
ragina Komisiją bendradarbiauti su Pasaulio prekybos organizacijos narėmis siekiant 
sudaryti palankesnes sąlygas prekybai sveikatos priežiūros produktais, didinti pasaulinių 
tiekimo grandinių atsparumą užtikrinant nuolatinį žaliavų tiekimą ir prisidėti prie 
veiksmingo atsako susidarius ekstremaliajai sveikatos situacijai;

22. pabrėžia, kad vaistų pramonė turi nekenkti aplinkai ir užtikrinti neutralų poveikį 
klimatui per visą vaistų gyvavimo ciklą; ragina Komisiją stiprinti visos gamybos 
grandinės kontrolę ir auditą; primygtinai ragina Komisiją užtikrinti iš ES 
nepriklausančių šalių importuojamų vaistų veikliųjų medžiagų ekologinio tvarumo 
kokybės standartus; ragina Komisiją spręsti buitinių vaistų atliekų problemą mažinant 
pakuotes ir talpas, kad jos nebūtų didesnės nei būtina, ir užtikrinti, kad išrašomi receptai 
atitiktų realius gydymo poreikius;

ES yra pasaulio lyderė sveikatos apsaugos srityje

23. ragina Komisiją sudaryti dar geresnes sąlygas Europos farmacijos įmonėms, įskaitant 
mažas ir vidutines įmones, patekti į pasaulio rinkas, užtikrinant vienodas sąlygas ir 
reguliavimo sistemą, palengvinančią prekybos susitarimus, kuriais remiamas 
inovacijomis grindžiamas konkurencingumas, kad farmacijos sektorius taptų strateginiu 
ES ramsčiu;

24. pakartoja savo įsipareigojimą toliau bendradarbiauti su Komisija ir Pasaulio sveikatos 
organizacija siekiant standartizuoti veiksmingas, saugias ir tvarias vaistų reguliavimo 
sistemas;

°

° °

25. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Prasidėjus COVID-19 krizei su sveikata susiję klausimai atsidūrė tarp svarbiausių prioritetų ne 
tik Europos Sąjungos darbotvarkėje, bet ir svarbiausių piliečiams rūpimų klausimų sąraše. 
Naujausios „Eurobarometro“ surengtos apklausos dėl Europos ateities (specialioji 
„Eurobarometro“ apklausa Nr. 500) rezultatai rodo, kad „su sveikata susijusi rizika“ yra trečias 
svarbiausias ES iššūkis po „klimato kaitos ir aplinkos klausimų“ ir beveik prilygsta „terorizmo 
iššūkiui“. Pranešėja mano, kad stipri Europos sveikatos sąjunga yra būtina siekiant stiprinti 
sveikatos sistemas ir įveikti būsimas sveikatos krizes.

Europa yra kovos su klimato kaita ir rūpinimosi planeta pasaulio lyderė, o dabar, po COVID-
19, atsirado dar ir galimybė pasiekti, kad Europa ir jos nacionalinės visuomenės sveikatos 
sistemos taptų visuotinės prieigos pasaulio sveikatos priežiūros srityje lyderėmis. Šiais metais 
buvo suformuoti pirmieji Europos sveikatos sąjungos ramsčiai įgyvendinant vakcinacijos nuo 
COVID-19 strategiją, stiprinant ECDC ir EMA, kuriant HERA ir jos inkubatorių, naują 
savarankišką programą „ES – sveikatos labui“, Europos kovos su vėžiu planą. Jais kartu su šia 
strategija pradedamas Europos sveikatos ir mokslinių tyrimų dešimtmetis, sustiprinsiantis ne 
tik Europos Sąjungos ekonominį, bet ir socialinį aspektą.

Per sveikatos krizę atsiskleidė didelis Europos atsparumas ir stiprumas, tačiau taip pat išryškėjo 
sveikatos priežiūros sistemų trūkumai. Atsižvelgdama į COVID-19 pandemijos metu įgytą 
patirtį, pranešėja ragina Sąjungą stiprinti savo sveikatos politiką ir saugumo sistemą siekiant 
didinti pasirengimą ir geriau tenkinti Europos piliečių medicininius poreikius; pranešėja 
pabrėžia, kad vykdant sveikatos politiką reikia orientuotis į pacientus ir užtikrinti sąžiningas ir 
vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Europos vaistų strategija siekiama keturių pagrindinių tikslų:

1. Užtikrinti pacientų galimybes įsigyti įperkamų vaistų ir patenkinti nepatenkintus medicinos 
poreikius, pavyzdžiui, įgyto atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, vėžio ir retųjų ligų 
srityse.

2. Skatinti ES vaistų pramonės konkurencingumą, inovacijas ir tvarumą ir labai kokybiškų, 
saugių, veiksmingų ir ekologiškesnių vaistų kūrimą.

3. Stiprinti pasirengimo krizėms ir reagavimo į jas mechanizmus ir užtikrinti tiekimo saugumą.

4. Skleisti ES vertybes pasaulyje propaguojant aukštus kokybės, veiksmingumo ir saugos 
standartus.

Naujoji vaistų strategija yra vienas iš Europos sveikatos sąjungos ramsčių, ir pranešėja yra 
įsitikinusi, kad ji gali, jei bus visiškai įgyvendinta, pašalinti ilgalaikius trūkumus vaistų srityje, 
pavyzdžiui, įperkamumą, prieinamumą ir tiekimo problemas, remti mokslinius tyrimus, 
atitinkančius pacientų ir sveikatos sistemų poreikius, ir gali stiprinti bei diegti inovacijas 
farmacijos pramonėje. Naujoji strategija gali padėti sukurti perspektyvią ir krizėms atsparią ES 
vaistų sistemą. Vaistų sektoriaus gyvybingumas yra ne tik labai svarbus Sąjungos sveikatos ir 
užimtumo veiksnys, jis yra būtinas siekiant sustiprinti strateginį savarankiškumą, ypač dėl 
padidėjusios pandemijos rizikos ir pažeidžiamų tiekimo grandinių.
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Pranešėja pažymi, kad pacientai turi pasinaudoti mokslinės pažangos ir skaitmeninės pertvarkos 
privalumais, nes jos suteikia galimybių pagerinti pažangiųjų technologijų sveikatos priežiūrą, 
ir pabrėžia, kad genų ir ląstelių terapija, individualizuotoji medicina, nanotechnologijos, 
naujausios kartos vakcinos, taip pat e. sveikata pasitelkiant superkompiuterius, dirbtinį intelektą 
ir sąveikią Europos sveikatos duomenų erdvės struktūrą, turinčią daugiau kaip milijoną 
genomų, duos didžiulės naudos vykdant visų ligų mokslinius tyrimus, prevenciją, atliekant 
ankstyvąją diagnostiką ir skiriant gydymą.

Nors ES mokslinių tyrimų programos yra tarp geriausių pasaulyje, pranešėja ragina daugiau 
investuoti į retųjų ligų, vaikų vėžio, neurodegeneracinių ligų ir įgyto atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms mokslinius tyrimus.

Europos Sąjunga turi teisės aktų sistemą, skirtą retųjų vaistų problemai spręsti: ja siekdama 
skatinti retųjų ligų vaistų mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Neseniai atlikus vertinimą 
nustatytas aiškus teigiamas šių teisės aktų poveikis; tačiau taip pat nustatyta, kad dar yra ką 
tobulinti, nes apie 95 proc. retųjų ligų vis dar nėra gydymo alternatyvų. Pavyzdžiui, 2019 m. 
EMA suteikė leidimą prekiauti 103 pavadinimų retaisiais vaistais, tačiau tik pusė iš jų pateko į 
rinką, o vidutinis vėlavimo laikotarpis siekia dvejus metus. Todėl pranešėja ragina sutrumpinti 
vaistų patvirtinimo laikotarpį nacionaliniu lygmeniu ir suderinti jį su EMA laikotarpiais, kad 
būtų užtikrinta galimybė greitai ir vienodomis sąlygomis gauti vaistų visoje Europoje.

Kad būtų vykdoma daugiau mokslinių tyrimų ir kuriami vaistai nepatenkintiems gydymo 
poreikiams patenkinti, pranešėja ragina Komisiją skatinti kurti Europos sistemą, padėsiančią 
įgyvendinti nacionalinius kovos su retomis ligomis, vaikų vėžiu, neurodegeneracinėmis ligomis 
ir įgytu atsparumu antimikrobinėms medžiagoms planus ir strategijas.

Netinkamas ir perteklinis antimikrobinių medžiagų naudojimas yra pagrindiniai vaistams 
atsparių patogenų atsiradimo veiksniai. Įgytas atsparumas antimikrobinėms medžiagoms yra 
didžiulė pasaulinio masto sveikatos problema, kelianti didelę riziką Europos gyventojų gerovei, 
ir rimtas iššūkis Europos sveikatos sistemoms ir visuomenėms. PSO duomenimis, Europoje 
kasmet miršta 33 000 žmonių dėl to, kad antibiotikai jiems nebeturi poveikio. PSO įvardijo 
įgytą atsparumą antimikrobinėms medžiagoms kaip vieną iš dešimties didžiausių grėsmių 
visuomenės sveikatai, su kuriomis susiduria žmonija. Todėl pranešėja ragina ES parengti 
bendras antimikrobinių medžiagų naudojimo gaires.

Per šią sveikatos krizę taip pat išryškėjo didėjanti pagrindinių vaistų, pvz., antimikrobinių 
medžiagų arba intubacijai reikalingų raumenų relaksantų, nepakankamo tiekimo grėsmė. Šie 
vaistai buvo būtini pandemijos metu, tačiau dėl mažų kainų jie paprastai gaminami ne Europoje, 
todėl sutrikus tiekimui jų gali trūkti, o tai kelia įtampą nacionalinėse sveikatos sistemose. Kaip 
jau minėta, vaistų trūkumą lemia įvairūs veiksniai, pavyzdžiui, didelė priklausomybė nuo ES 
nepriklausančių valstybių, kiek tai susiję su veikliųjų medžiagų, cheminių žaliavų ir vaistų 
tiekimu. ES turi didinti savo gamybos pajėgumus skatindama vietos pramonę, taip pat įvairinti 
tiekimo grandines ir užtikrinti geresnį nacionalinių sveikatos strategijų koordinavimą. 
Pranešėja palankiai vertina galimybę teikti paskatas Europos gamintojams ir suderinti kainas 
atsižvelgiant į vaisto terapinę naudą ir pirminius bei platesnius gyventojų poreikius.

Pranešėja ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti daugiau bendrų Europos viešojo pirkimo 
procedūrų, kaip buvo daroma COVID-19 vakcinų atveju, ir parengti naujoviškas viešojo 
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pirkimo procedūras, apimančias tokius kriterijus, kaip: „Pagaminta Europoje“, pristatymas 
laiku, ekologinė gamyba, tiekimo saugumas ir tęstinumas arba, pavyzdžiui, pagal MVĮ 
strategiją pradėta Stambiųjų pirkėjų iniciatyva ir inovacijų partnerystė, sudarančios sąlygas 
viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimui kuriant, gaminant ir perkant vaistus. Tai 
sudarytų palankesnes sąlygas didesniam rinkos konkurencingumui ir būtų ypač naudinga 
ypatingos svarbos vaistų ir nepatenkintų gydymo poreikių atvejais. Sveikatos krizės atveju 
būtina užtikrinti gamybos ir tiekimo grandinių skaidrumą.

Vaistų ir medicinos priemonių kokybė ir sauga taip pat yra labai svarbios, ir pranešėja siūlo, 
kad remdamasi COVID-19 krizės metu įgyta patirtimi Europos vaistų agentūra (EMA) 
apsvarstytų galimybę išplėsti tęstinių peržiūrų taikymą ir kitiems ypatingos svarbos vaistams, 
kaip buvo pasielgta COVID-19 vakcinų atveju.

Pranešėja pabrėžia, kad reikia remti klinikinius tyrimus, kurie yra labiau orientuoti į pacientus, 
taip pat užtikrinti sistemą, pagal kurią būtų remiamas inovacinių klinikinių tyrimų modelis. 
Pabrėžia, kad pragmatiniai klinikiniai tyrimai, kurių metu gydymas naudojamas kaip įprasta 
praktika, gali paskatinti pacientų dalyvavimą ir toleranciją gydymui, nes taip lengviau nustatyti 
optimalią vaisto dozę ir jo naudojimą su kitais vaistais. Todėl turime remti iniciatyvas, kuriomis 
siekiama gerinti mokslininkų ir pelno nesiekiančių suinteresuotųjų subjektų žinias 
reglamentavimo srityje, kad jų moksliniai tyrimai ir įrodymai galėtų būti panaudoti 
nepatentuotų vaistų naudojimui gydant kitas ligas. Taip pat turime supaprastinti teisės aktų 
reikalavimus, kad biurokratija nebūtų kliūtis moksliniams tyrimams.

Pranešėja pabrėžia, kad reikia susipažinti su naujais gamybos metodais, kuriuos taikant 
pramoninė gamyba perkeliama „šalia paciento“, spartinamas gamybos laikas, mažinamos 
sąnaudos ir sudaromos geresnės prieigos sąlygos, tačiau tai kelia naujų iššūkių kokybės, 
kontrolės ir stebėsenos aspektais.

Pastaraisiais dešimtmečiais naujų ir naujoviškų vaistų kainos pakilo tiek, kad daug kam jos tapo 
neprieinamos, todėl kyla pavojus, kad didės nelygybė gaunant sveikatos priežiūros paslaugas, 
o našta nacionalinėms sveikatos priežiūros sistemoms taps pernelyg didelė. ES turi ir toliau 
paprastinti sąlygas, kad generiniai ir biologiškai panašūs vaistai galėtų greičiau patekti į rinką, 
nes jie gali būti prieinama ir įperkama alternatyva daugeliui pacientų, taip pat gali padėti 
mažinti spaudimą sveikatos priežiūros sistemoms. Pranešėja ragina persvarstyti vaistų srities 
teisės aktus, siekiant padidinti konkurenciją ir kartu stabilizuoti kainų nustatymo sistemą bei 
užtikrinti jos pusiausvyrą.

ES vaistų pramonėje turi ir toliau būti taikoma tvirta Europos intelektinės nuosavybės sistema, 
kad būtų skatinami moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra bei gamyba Europos Sąjungoje ir 
kad Europa toliau kurtų inovacijas ir pirmautų pasaulyje. Gyvybiškai svarbu užtikrinti 
klestinčią ir technologiniu požiūriu pažangią Europos sveikatos priežiūros pramonę ir 
konkurencingą mokslinių tyrimų bendruomenę. Tam reikia plataus užmojo, aiškios ir 
modernios Europos įmonių reguliavimo sistemos, taip pat specialių išteklių mokslui ir sveikatos 
tyrimams.

Vaistų pramonė turi nekenkti aplinkai ir būti neutrali klimato požiūriu per visą vaistų gyvavimo 
ciklą. Pranešėja ragina Komisiją stiprinti kontrolę ir auditą visoje gamybos grandinėje ir 
užtikrinti aukštus vaistų veikliųjų medžiagų, įskaitant iš trečiųjų valstybių importuojamas 
medžiagas, kokybės ir aplinkos tvarumo standartus. Vaistų pramonės atliekos taip pat yra didelė 
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problema, kurią Komisija turėtų spręsti imdamasi priemonių vyniojimo medžiagų ir pakuočių 
kiekiui mažinti.

Pranešėja pabrėžia, kad svarbu kurti kokybiškas darbo vietas Europos Sąjungoje visoje 
farmacijos vertės grandinėje, sudarant geresnes sąlygas išlaikyti gabius darbuotojus ir užtikrinti 
judumą ES lygmeniu, naudojantis pagal Europos ekonomikos gaivinimo priemonę teikiama 
parama.

Kad būtų galima geriau pasirengti būsimoms krizėms, EMA ir kitos ne Europos reguliavimo 
agentūros turi bendradarbiauti siekdamos gerinti prevenciją ir koordinuoti reagavimą į 
ekstremaliąsias situacijas. Komisija taip pat turėtų bendradarbiauti su PPO narėmis siekdama 
sudaryti palankesnes sąlygas prekybai sveikatos priežiūros įranga, ir su PSO, kad galėtų 
prisidėti prie veiksmingesnio pasirengimo ekstremaliajai sveikatos situacijai ir atsako jai 
susidarius.

Apibendrinant galima pasakyti, jog šia strategija siekiama užtikrinti, kad ES vaistų politika ir 
toliau tarnautų visuomenės sveikatai, rodydama jos tvaraus atsinaujinimo kryptį ekonominiu, 
aplinkos ir socialiniu požiūriais. Kad tai būtų galima pasiekti, būtinas ilgalaikis išteklių 
užtikrinimas ir visų dalyvavimas.


