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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че пандемията от коронавирус обостри съществуващия отдавна 
и нарастващ проблем с недостига на лекарства в целия ЕС; като има предвид, че 
произтичащите от нея смущения в световната верига на доставки изведоха на 
преден план зависимостта на ЕС от трети държави за лекарства, активни 
фармацевтични съставки (АФС), изходни материали и други компоненти, 
влизащи в производството на лекарства; като има предвид, че зависимостта на ЕС 
от вноса в тази област и липсата на диверсификация създават допълнителни 
заплахи за способността на ЕС да реагира бързо и адекватно на извънредни 
ситуации, свързани със здравето, и водят до уязвимост на системите на 
здравеопазването в ЕС; като има предвид, че пандемията от новия коронавирус 
разкри също така недостига на медицински уреди, лекарствени продукти и 
защитна екипировка;  като има предвид, че 60 % до 80 % от АФС се произвеждат 
извън Европа, главно в Китай и Индия; като има предвид, че преди 30 години този 
дял е бил 20%; като има предвид, че към момента не се изисква етикет или 
етикетиране, видимо за пациентите и клиентите, за лекарствените продукти и 
АФС по отношение на техния произход и страна на производство; като има 
предвид, че ограниченият достъп до АФС, необходими за производството на 
генерични лекарства, представлява особено предизвикателство; като има предвид, 
най-сетне, че при избухването на пандемията от Covid-19 много национални 
правителства на държави членки са станали жертва на измами и са им били 
доставени дефектно медицинско оборудване и доставки, идващи от дружества от 
трети държави;

Б. като има предвид, че производството на лекарства и други медицински продукти 
представлява предизвикателство и изисква високотехнологично оборудване, 
процедури и много добре обучен персонал, за да се гарантират стандартите в 
областта на труда и околната среда и безопасността и ефикасността на 
лекарствата; като има предвид, че качеството на лекарствата и на другите 
медицински продукти трябва да отговаря на строгите регулаторни стандарти на 
ЕС, които са сред най-високите в света стандарти; като има предвид, че в ЕС е в 
сила високо равнище на контрол върху качеството на производството на 
лекарства; като има предвид, че купувачите, по-специално болничните аптеки, 
подлежат на бюджетни ограничения, които много често им налагат да вземат 
предвид само финансови критерии, а не качество или произход; като има предвид, 
че производството на химически суровини и изходни материали и АФС в ЕС 
беше засегнато от тръжната система, основана на критерия за най-ниската цена; 
като има предвид, че това стимулира възлагането на такова производство на трети 
държави, като по този начин нанася вреда на европейските дружества с по-високи 
стандарти;  като има предвид, че съоръженията в тези трети държави често нямат 
капацитета да прилагат стандарти за устойчиво и етично производство на тези 
материали и съставки, които да могат да бъдат в съответствие със стандартите на 
ЕС;
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В. като има предвид, че е необходим механизъм за сътрудничество за координиране 
на европейските и националните политики за справяне с недостига на лекарства, 
който има многофакторни и сложни първопричини, включително икономически 
аспекти като липса на пазарна предвидимост, често монополистичния характер на 
фармацевтичните пазари, тръжни системи само с един победител в търга, 
паралелна търговия, забрани за износ, презапасяване, регулаторни тежести, 
непредвидени увеличения на търсенето, прекъсване на веригата на доставки, 
сложност и взаимозависимост, включително по отношение на трети държави, 
както и предизвикателства и сложност на производството, съхранението, 
дистрибуцията и предоставянето на лекарства; като има предвид, че ранното 
откриване, наблюдението и докладването на случаи на недостиг на лекарства 
следва да бъдат подобрени и подкрепени от по-прозрачни и достъпни данни за 
такъв недостиг;

Г. като има предвид, че недостигът на лекарства представлява сериозна заплаха за 
пациентите и подкопава устойчивостта и ефикасността на системите за 
обществено здравеопазване в Съюза; като има предвид, че е от първостепенно 
значение да се предотврати недостигът на лекарства, както и той да бъде смекчен, 
в случай че възникне;  като има предвид, че член 81 от Директива 2001/83/ЕО1 
призовава за мерки за предотвратяване на недостига на лекарствени продукти или 
на проблеми с дистрибуцията им в държавите членки; като има предвид, че 
Комисията изготви насоки за оптимално и рационално снабдяване с лекарства, за 
да се избегне недостиг по време на пандемията от COVID-19; като има предвид, 
че в настоящите насоки Комисията признава, че нито една държава не е 
самодостатъчна по отношение на суровините, АФС, междинните продукти или 
готовите лекарства, необходими за правилното функциониране на системата на 
здравеопазването;

Д. като има предвид, че пандемията от коронавирус показа, че за борба със 
заплахите за здравето са необходими координация, сътрудничество и тесен диалог 
между всички участници, а не индивидуални и некоординирани мерки на 
национално равнище; като има предвид, че ефективната координация на равнище 
ЕС по време на криза е от съществено значение за избягване на едностранни 
затваряния на границите и забрани за износ, които изострят недостига на 
лекарства и застрашават устойчивостта на веригите на доставка и каналите за 
дистрибуция; 

Е. като има предвид, че след пандемията от коронавирус ЕС ще трябва да се изправи 
пред икономическа криза, която ще представлява още по-голямо 
предизвикателство за справедливия достъп до лекарства и 
конкурентоспособността на европейската фармацевтична промишленост; като 
има предвид, че в този сектор работят 765 000 души пряко и че той подкрепя още 
2,7 милиона работни места непряко в Европа; като има предвид, че 
съществуващите данъчни механизми и стимули могат да бъдат приложени на 
европейско равнище и на равнище държави членки за стратегически промишлени 

1 Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година за 
утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 
28.11.2001 г., стр.  67).
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сектори;

Ж. като има предвид, че според заявеното от Комисията отговорът на държавите 
членки по отношение на пандемичната криза, свързана с COVID-19, е наложил 
значително увеличаване на производството както на АФС, така и на лекарствени 
продукти в ЕС, като това е наложило съответно реорганизация на веригите за 
доставка и производствените линии; като има предвид, че в своите изявления, 
направени по време на заседание на 22 април 2020 г. с членовете на комисията по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) на 
Европейския парламент, членът на Комисията Стела Кириакиду подчерта 
необходимостта от увеличаване на производството на лекарства и повишаване на 
равнището на иновации в ЕС; като има предвид, че всички фармацевтични 
лаборатории в малки и средни предприятия представляват актив, който трябва да 
бъде съхранен, и благодатна почва, която трябва да бъде подкрепяна, за научни 
изследвания и открития, тъй като те могат да участват в предотвратяването на 
недостига на лекарства;

З. като има предвид, че в своята резолюция от 8 март 2011 г. и в заключенията си от 
13 септември 2010 г. Съветът подчерта необходимостта от въвеждане на обща 
процедура за съвместно възлагане на обществени поръчки за медицински мерки 
за противодействие, и по-специално пандемични ваксини;  като има предвид, че 
Решение № 1082/2013 на Европейския парламент и на Съвета2 насърчава 
държавите членки да се възползват от съвместни процедури за възлагане на 
обществени поръчки, при условие че тези процедури се предхождат от 
споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки на участващите 
държави членки;

И. като има предвид, че съгласно Договорите и Хартата на основните права на ЕС 
всеки има достъп до здравна профилактика и до право на ползване на медицински 
грижи при условията, установени от националните законодателства и практики; 
като има предвид, че това право следва да се прилага за всички граждани, 
включително онези, които живеят в по-малките държави членки и в най-
отдалечените райони на Съюза; като има предвид, че достъпът до лекарства е все 
по-голям проблем в рамките на ЕС и обикновено се свързва с високата цена на 
лекарствата; 

Й. като има предвид, че Комисията обяви намерението си да публикува до края на 
2020 г. препоръки за бъдеща фармацевтична стратегия на ЕС; 

Определения и инструменти за наблюдение 

1. призовава Комисията да въведе засилено, централизирано и хармонизирано 
определение за недостига на лекарства за целите на докладването и мониторинга 
на титулярите на разрешения за производство (ТРП), както предлагат съвместната 
работна група на Европейската агенция по лекарствата (EMA) и ръководителите 
на агенциите по лекарствата (РАЛ) през 2019 г.; отбелязва, че ясно определение 

2 Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните 
трансгранични заплахи за здравето (ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1). 
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на понятието „риск от недостиг“ е от съществено значение за подпомагане на 
процеса на уведомяване; подчертава, че е необходимо да се установи определение 
за „есенциални“ лекарствени продукти и да им се дава приоритет при справянето 
с недостига; освен това призовава за оценка на възможността регистрите на данни 
на Европейската система за проверка на лекарствата (EMVS) да се използват на 
съвкупно равнище като инструмент за наблюдение на недостига;  отбелязва, че 
по-целесъобразното използване на данни от регистрите на EMVS, за да се 
постигне сериализация на всяка опаковка с лекарство, също би могло да 
гарантира надеждността на цялата верига на производство, опаковане и 
дистрибуция; приканва следователно Комисията да направи оценка на 
възможността за разрешаване на производителите, на доброволни начала и без 
допълнителна тежест за тях, да въведат система за етикетиране – видимо и 
разпознаваемо от пациентите/клиентите – относно произхода и мястото на 
производство на лекарствени продукти и активни съставки;

2. настоява Комисията незабавно да започне процес на консултации с множество 
заинтересовани страни и проучване на пазара, за да се определят основани на 
доказателства движещи сили в рамките на  веригата на доставки и извън нея, 
които пряко причиняват или увеличават риска от недостиг на лекарства, както и 
инициативи за смекчаване на рисковете за веригите на доставки; призовава за 
постоянен, конкретен и насочен към действия диалог с EMA, националните 
компетентни органи (НКО), държавите членки, фармацевтичната промишленост, 
организациите на пациентите и фармацевтите и всички участници във веригата за 
доставки на фармацевтични продукти; призовава за ефективно сътрудничество в 
областта на европейската политика с цел предотвратяване на недостига в 
дългосрочен план чрез споделяне на информация, докладване на очакван недостиг 
и подобряване на прозрачността на веригата на доставки; призовава Комисията да 
предложи амбициозни и конкретни действия за справяне с тези проблеми в 
планираната си фармацевтична стратегия; призовава Комисията да включи мерки 
за фармацевтичния сектор в предложението през 2021 г. на законодателство за 
надлежна проверка за дружествата;

3. призовава Комисията да публикува фармацевтичната стратегия на ЕС, която ще 
набележи основните причини за недостига на лекарства; настоятелно призовава 
Комисията да предложи амбициозни и конкретни регулаторни мерки с цел 
осигуряване на наличност, приемливи цени и устойчивост на лекарствата и равен 
достъп до тях, като бъдат приложени на практика и мерки за прозрачност; 
отбелязва със загриженост неефективността на пазара в няколко държави членки, 
в които достъпът на пациентите до ефективни и финансово достъпни лекарства и 
медицински изделия е все така застрашен от много високи и често неустойчиви 
нива на цените; признава, че достъпът до лекарства и медицински изделия в 
държавите членки с по-малки пазари изисква особено внимание; подчертава, че 
разработването на система на ЕС за инвентаризация на запасите за извънредни 
ситуации, управлявана от EMA и в сътрудничество с националните компетентни 
органи, също следва да бъде част от планираната фармацевтична стратегия и 
следва да включва начина, по който воденето на инвентар може да се осъществява 
в крак с развитието в областта на медицината;

4. призовава Комисията да насърчава мерки, които ще повишат сигурността на 
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доставките на лекарства в ЕС и ще намалят зависимостта от трети държави;  
призовава Комисията също така да включи в планираната фармацевтична 
стратегия мерки за справяне с евентуални смущения в глобалните вериги за 
създаване на стойност; в тази връзка отбелязва, че е важно промишлеността да 
има капацитета да увеличава производството си, за да може да отговори на рязко 
нарастване на търсенето в резултат на критични ситуации; поради това призовава 
за изготвяне на план, координиран и съгласуван с държавите членки, както и за 
финансови стимули в съответствие с правилата за държавна помощ и устойчиви 
политики, за да се защити силната фармацевтична промишлена база на ЕС, да се 
започнат преговори със заинтересованите страни относно създаването на алианс в 
областта на АФС и да се подкрепи междувременно преместването в Европа от 
трети държави на производството на тези лекарства и АФС, които се считат за 
есенциални за сигурността на доставките;

5. призовава Комисията да създаде среда, в която фармацевтичната промишленост, 
основана на научни изследвания, да бъде стимулирана да разработва финансово 
достъпни решения за неудовлетворени медицински потребности, като борбата с 
антимикробната резистентност; призовава Комисията да поддържа стабилна 
европейска система на интелектуалната собственост в рамките на бъдещата 
фармацевтична стратегия на ЕС, за да насърчава научноизследователската и 
развойната дейност и производството в Европа и да гарантира, че Европа запазва 
позицията си на новатор и световен лидер, и в крайна сметка, да защити и повиши 
стратегическата автономия на Европа в областта на общественото здраве;

Ранни предупреждения и докладване

6. призовава за преразглеждане на системата за съвместно докладване и 
уведомяване на ранен етап, за да се създаде система в реално време, 
взаимосвързана, реактивна и лесно активируема, която да предоставя цялостна 
картина и да дава редовни и навременни предупреждения относно потенциален 
недостиг на лекарствени средства, така че в бъдеще държавите, изправени пред 
този проблем, да могат да реагират и да се обръщат към други пазари, ако това е 
необходимо; призовава за по-централна роля на ЕМА в една система за ранно 
предупреждение в целия ЕС, която да включва, освен горепосочените 
заинтересовани страни, болничните фармацевти и организациите на пациентите; 
наред с това счита, че Европейският център за профилактика и контрол върху 
заболяванията (ECDC) следва да предоставя данни за моделиране относно 
вероятното развитие на пандемия с компетентните национални органи на всяка 
държава членка, за да се предвиди търсенето и съответно да се коригират 
производственият капацитет и каналите за дистрибуция, така че да се доставят 
необходимите лекарства в правилните региони в правилния момент;

7. настоява, че в рамките на тази система всички заинтересовани страни във 
веригата на доставки, включително паралелните търговци и търговците на едро, 
следва да изпълняват правното задължение за докладване, своевременно, и в 
съответствие с член 23а, параграф 2 от Директива 2001/83/ЕО3 най-малко два 

3 Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., 
стр. 67):
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месеца предварително; счита, че ЕМА и Комисията следва да работят в тясно 
сътрудничество с националните компетентни органи на държавите членки, за да 
се гарантира навременният и добре координиран отговор по отношение на 
докладван непосредствен недостиг и временни или постоянни смущения при 
доставката и дистрибуцията на лекарствени продукти; призовава първоначалният 
акцент на системата да бъде върху общоевропейски списък на продукти от 
критично значение, който да обхваща както разрешенията за пускане на пазара по 
централизирана процедура, така и тези по национална процедура; призовава 
Комисията да ограничи временно паралелната търговия до преодоляване на 
съответния недостиг;  призовава Комисията и държавите членки да провеждат 
стрес тестове относно наличността и производствения капацитет на лекарствата и 
активните съставки, за да се предпазят от бъдещи пандемични здравни кризи;

Сътрудничество и координация

8. призовава Комисията да създаде механизъм за сътрудничество, за да координира 
европейските и националните политики за справяне с недостига на лекарства и да 
гарантира правото на пациентите на устойчив, универсален, справедлив, 
достъпен, ефективен, безопасен и навременен достъп до есенциални лекарства, за 
да се гарантира устойчивостта на системите на ЕС за обществено здравеопазване, 
с ЕМА, националните компетентни органи (НКО), държавите членки, 
фармацевтичната промишленост, организациите на пациентите и фармацевтите и 
всички участници във веригата за доставки на фармацевтични продукти;

Свободно движение на стоки

9. призовава Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, да подготви и 
приеме европейски план за готовност при пандемия, за да се осигури 
координирана и ефективна европейска реакция при пандемия; подчертава, че този 
план следва да включва мерки, които гарантират отворени граници за 
фармацевтичните или медицинските дружества, в частност чрез „зелени пътеки“, 
за да се защити свободното движение на стоки и да се избегне евентуален 
недостиг на лекарства; подчертава необходимостта от премахване на бариерите 
пред достъпа до лекарства, медицински изделия и защитна екипировка за всички 
граждани, и особено за живеещите в държави членки, които поради малкия си 
размер или отдалеченото си местоположение разчитат в голяма степен на вноса и 
нямат лесен достъп до веригата на доставките;

Обществени поръчки

10. в контекста на Директивата на ЕС за обществените поръчки4 настоятелно 
призовава Комисията да разработи насоки в подкрепа на устойчивите практики за 
възлагане на обществени поръчки във фармацевтичната област, по-специално по 
отношение на прилагането на критериите за икономически най-изгодна оферта 
(MEAT), насочени към осигуряване на дългосрочна устойчивост, конкуренция и 
сигурност на доставките, както и към стимулиране на инвестициите в 
производството; призовава за средства за правна защита срещу процедурите за 

4 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените 
поръчки (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
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възлагане на обществени поръчки с един победител и въз основа само на цената, 
които причиняват сериозно подриване на цените, като намаляват броя на 
доставчиците на пазара и често водят до кратки срокове за изпълнение и 
прилагане на санкции спрямо дружествата, което на свой ред увеличава риска от 
недостиг на лекарствени продукти; призовава държавите членки да преразгледат 
системите за възлагане на обществени поръчки с цел да се насърчи устойчивото, 
етично и качествено производство;

11. заявява, че необичайните санитарни кризи показват необходимостта от засилено 
сътрудничество в областта на здравеопазването и, в рамките на програмата 
„RescEU“, от съвместно възлагане на обществени поръчки за ваксини, 
антивирусни лекарства и скъпи и есенциални лекарства, както и медицинско 
оборудване и медицински технологии; настоява, че такива съвместни действия 
трябва да бъдат с приоритет след пандемията и да бъдат лесно достъпни за 
гражданите във всяка държава членка, и по-специално в държавите членки, които 
са особено уязвими от гледна точка на общественото здраве и икономиката 
поради отдалеченото си местоположение или малкия си размер;

12. призовава Комисията да създаде стимули за фармацевтичната промишленост, за 
да се гарантира, че нейната верига на доставки е диверсифицирана и достатъчна 
на равнището на ЕС, да създаде план за намаляване на риска от недостиг на 
лекарства, с цел справяне с всички уязвими места и рискове за веригата на 
доставки, и да представи такива планове пред компетентните органи; посочва, че 
такъв план следва да включва решения за стратегическото съхранение на 
лекарства, за да се гарантират доставките за разумен период от време и прозрачни 
механизми за докладване, с постоянни канали за комуникация, чрез които 
пациентите и здравните специалисти да могат да докладват и да предвиждат 
недостиг на есенциални лекарства;

Квоти

13. признава, че квотите за доставки, прилагани от притежателите на разрешения за 
търговия във връзка с дистрибуцията на здравни продукти, се определят 
съобразно няколко параметъра, включително прогнози за националните 
потребности на пациентите; призовава Комисията да разгледа, заедно със 
заинтересованите страни от фармацевтичната промишленост, наличните запаси от 
лекарства; във връзка с това припомня, че прилаганите от дистрибуторите квоти 
за стокови наличности често са тясно определени и водят до забавяне и недостиг, 
както и че е забелязана липса на прозрачност по отношение на запасите в 
определени части от веригата на дистрибуция;

Промишленост и подкрепа за МСП

14. подчертава спешната необходимост ЕС да защити своята силна фармацевтична 
промишлена база като същевременно преосмисли сигурността на доставките и да 
намали прекомерното разчитане на малък брой производители и доставчици от 
трети държави на ключови химически суровини и изходни материали, междинни 
материали и АФС; призовава Комисията да направи строг преглед на това, дали 
материалите и съставките, които влизат на пазара на ЕС, се произвеждат в 
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съответствие с адекватни социални и свързани с околната среда стандарти; 
призовава заинтересованите страни да диверсифицират веригите си на доставки с 
цел намаляване на тяхната уязвимост; за тази цел призовава Комисията да проучи 
внимателно въздействието на европейската зависимост от вноса, по-специално по 
отношение на медицинското оборудване, респираторното оборудване, химичните 
субстанции и суровините; 

15. насърчава Комисията да предложи мерки в планираната си фармацевтична 
стратегия, включително финансови стимули и целеви насоки относно 
обществените поръчки, с цел насърчаване на инвестициите в устойчиво, етично и 
качествено производство, в рамките на ЕС, на стратегически важни химични 
субстанции, използвани в производството на лекарства, в частност АФС и 
междинни продукти; настоятелно призовава Комисията също така да предложи 
мерки за стимулиране на по-голямото включване на малките и средните 
предприятия от ЕС във веригата за доставка на лекарства, предвид тяхната 
ключова роля в областта на научните изследвания и иновациите, както и 
присъщата им способност бързо да адаптират производствените си акценти, с цел 
по-добро справяне с неочаквани сътресения;

16. призовава Комисията и държавите членки да осигурят среда, която да гарантира, 
че Европа продължава да бъде привлекателно място за инвестиции в 
научноизследователска и развойна дейност, за да се запази активна и 
конкурентоспособна фармацевтичната промишленост, основана на научни 
изследвания, с подкрепа от повече инвестиции в научноизследователския и 
развойния капацитет и инфраструктура, включително университетите, като се има 
предвид, че Европейският съюз продължава да бъде водещият регион в света за 
производството на активни съставки за защитени с патент лекарствени продукти; 
призовава Комисията да предостави подходящи финансови ресурси по линия на 
„Хоризонт Европа“ и други програми на ЕС за засилване на 
научноизследователските и развойните дейности на Съюза в подкрепа на 
производството в ключови промишлени сектори, включително фармацевтичната 
промишленост, като същевременно се гарантира географският баланс и участието 
на държавите членки с по-слаби резултати по отношение на 
научноизследователските и развойни дейности в съвместни проекти и програми 
на ЕС, като същевременно се зачита принципът на високите постижения;

17. изтъква факта, че програма „Хоризонт 2020“ вече е финансирала значителен брой 
свързани със здравето дейности в областта на научните изследвания и 
иновациите; подчертава, че финансирането на свързаните с коронавируса 
изследвания не трябва да засяга другите здравни приоритети на „Хоризонт 2020“; 
призовава за предоставяне на повече средства по линия на „Хоризонт Европа“ за 
създаване и подпомагане на съсредоточени върху медицината научни изследвания 
и иновационни екосистеми с медицинска ориентация, включително публично-
частни партньорства и подкрепа за публичните научни изследвания в областта на 
иновативни сектори с висока добавена стойност; подчертава, че за да бъде водеща 
екосистемата на медицинските научни изследвания, са необходими умения, 
мрежи и академични връзки, инфраструктура за здравни данни, функционираща 
нормативна уредба и политики относно интелектуалната собственост, които 
насърчават иновациите; призовава за преразглеждане на въведените стимули за 
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насърчаване на изследванията в областта на „лекарствата сираци“, за да се 
определи дали те са успешни, и призовава за нови стимули, ако това не е така; 
подчертава, че „Хоризонт Европа“ и други програми на ЕС трябва да подкрепят 
редките заболявания и че научните изследвания, най-добрите практики, 
клиничните изпитвания и лекарствата, свързани с редки заболявания, трябва да 
станат достъпни в полза на гражданите на всички държави членки; припомня 
значението, което може да има неизключителното лицензиране при смекчаването 
на недостига и стабилизирането на цените на лекарствата, особено в случай на 
извънредна ситуация, свързана със здравето;

18. призовава Комисията да направи преглед на въздействието на коронавируса върху 
промишлеността и МСП и да представи обновена промишлена стратегия на ЕС, 
която да даде приоритет на двустранната цифрова и екологична трансформация 
на нашите общества и на изграждането на устойчивост по отношение на външни 
шокове; настоятелно призовава Комисията да даде възможност на държавите 
членки да положат всички необходими усилия, за да гарантират, че малките и 
средните фармацевтични дружества продължават или възобновяват 
изследователската си дейност и спомагат за осигуряване на многообразието на 
европейското производство и за запазването на свързаните с него работни места, 
като също така изтъква значението на устойчивото, етично и качествено 
производство за работните места, растежа и конкурентоспособността;

Ценообразуване

19. подчертава, че политиките в областта на ценообразуването на фармацевтичните 
продукти, които включват единствено разноски, не позволяват корекции на 
цените, за да бъдат отразени промените в разходите за стоки, производство, 
регулаторни процедури и дистрибуция, и имат отрицателно въздействие върху 
надеждността на доставките;  отбелязва със загриженост, че увеличеното търсене 
на продукти по време на недостиг на лекарства може да увеличи риска от 
нелоялни практики на ценообразуване в регионите, засегнати от недостига, както 
и в случаите, когато алтернативни фармацевтични продукти биха могли да 
заменят продуктите, засегнати от недостига;

Паралелен пазар

20. признава, че паралелната търговия може да доведе до недостиг на лекарства; 
призовава Комисията и държавите членки да се справят по подходящ начин с 
проблемите, свързани с паралелната търговия с лекарства в ЕС, с цел да се 
предотврати недостиг на износ, причинен от големи разлики в цените на 
лекарствен продукт между държавите членки; изтъква значението на оценката на 
въздействието на забраните за паралелна търговия и износ от гледна точка на 
достъпа на пациентите; призовава Комисията да разработва допълнителни насоки 
относно паралелния износ, когато това е необходимо за държавите членки; 
подчертава необходимостта от включване на гледната точка и опита на групите на 
пациентите и потребителите;

21. признава, че движението на лекарства сред държавите членки не се контролира 
само от фармацевтичните дружества поради паралелната търговия; изтъква, че 
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поради паралелната търговия има несъответствие между обема на продукцията, 
пусната от производителите на даден пазар, обема на износа и вноса и 
действителните нужди на пациентите от този пазар, което може да доведе до 
недостиг; изтъква, че понякога паралелната търговия покрива до 80 или 90% от 
търсенето в някои държави членки, което създава крехка верига на доставки;

22. призовава за мерки за възпиране на нелоялни практики и бизнес стратегии във 
фармацевтичния сектор, като например плащане за забавяне, с оглед на 
обезпечаване на устойчивостта на доставките на пазарите на държавите членки; 
призовава Комисията да засили митническия контрол върху съответствието на 
внасяните лекарствени продукти или активни съставки с правилата на ЕС и 
националните правила, особено когато подобен внос понижава цените на 
вътрешния пазар, нарушава конкуренцията, намалява стимулите за устойчиво, 
етично и качествено производство и води до преместване на производствените 
линии извън ЕС;

Управление на презапасяването

23. призовава Комисията да проучи възможностите за изграждане на запаси на 
равнище ЕС в рамките на програмата „RescEU“; подчертава, че недостигът на 
лекарства е въпрос, свързан с националната сигурност;  признава, че въпросът за 
инвентар от важни лекарства и възможността за увеличаване на готовността за 
производство за някои особено важни лекарства трябва да се разглеждат в по-
дългосрочна перспектива; призовава Комисията да подпомага държавите членки в 
подготовката на запаси от важни лекарства като споделена отговорност между 
публичния и частния сектор, в координиран подход, за да се избегне недостиг във 
всички държави членки и да се отговори на нуждите на пациентите, както и в 
развитието на мерки за справяне с първопричините за недостига на лекарствени 
средства в един съвместен и координиран подход, за да се гарантира 
устойчивостта и издържливостта на европейските общества по време на кризи 
и/или конфликти;

Регулаторни изисквания и качество

24. посочва примери за недостиг, свързан с времето, необходимо за изпълнение на 
регулаторните изисквания, включително изоставане от регулаторните срокове и 
национални изисквания, но междувременно подчертава, че необходимостта от 
лекарства и медицинско оборудване не може да означава, нито да бъде за сметка 
на качеството, безопасността, ефикасността и ефективността от гледна точка на 
разходите на лекарствата за хуманна употреба и здравните продукти, 
включително медицинските изделия; припомня, че спазването на правилата, 
приложими при разрешаването на клинични изпитвания на лекарства, както и 
контролът върху спазването на добрите клинични практики при тяхното 
изпълнение, трябва да продължат да се регулират и контролират в съответствие с 
най-високите стандарти за опазване на общественото здраве; също така припомня, 
че следва да се даде приоритет на оптимизирането на регулаторните процеси, като 
същевременно се поддържат високи научни стандарти, за да се създадат условия 
за опростени административни задачи, свързани със запазването на медицински 
продукти на пазара, чрез изменение на съществуващия регламент относно 
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„промени в условията“, подобрен достъп до информация за пациентите и 
здравните специалисти и опростен поток от лекарства от една държава членка към 
друга в случай на недостиг; насърчава Комисията да използва по най-добрия 
начин информационните технологии за регулаторните процеси, включително 
цифровите и телематичните инструменти, с цел подобряване на регулаторната 
ефективност в целия ЕС, като същевременно се спазват стандартите за защита на 
личните данни, както е посочено в Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент 
относно защитата на данните/ОРЗД)5; 

25. настоятелно призовава Комисията, като има предвид европейската стратегия за 
данните и цифровата трансформация на здравеопазването и като взема под 
внимание огромния потенциал на здравните данни за подобряването на 
качеството на здравеопазването и излекуването на пациентите, да насърчава 
прилагането на оперативно съвместими технологии в здравния сектор на 
държавите членки, което ще улесни осигуряването на иновативни здравни 
решения за пациентите; насърчава създаването на основано на пълно 
сътрудничество и функциониращо европейско пространство за здравни данни с 
рамка за управление, която насърчава създаването на иновативна, управлявана от 
данните екосистема, основана на сигурен и контролиран обмен на информация и 
критични данни сред държавите членки; призовава Комисията да подкрепя 
следващото поколение стандарти, инструменти и инфраструктура с цел 
съхраняване и обработка на данни, подходящи за изследвания и разработването 
на иновативни продукти и услуги; подчертава, че лични здравни данни могат да 
бъдат събирани и обработвани само въз основа на правните основания, 
предвидени в член 6, параграф 1 от ОРЗД, заедно с условията, предвидени в 
член 9 от ОРЗД;  счита, че в този контекст по-нататъшна обработка на лични 
здравни данни следва да бъде забранена; припомня на администраторите на данни 
принципа на защита на данните за прозрачност и произтичащите от него 
задължения за тях към пациентите и другите субекти на данни;

26. призовава Комисията и съответните органи да осигуряват регулаторна гъвкавост 
за смекчаване на възникнал недостиг на лекарства, като допускат целеви мерки, 
например по-голяма гъвкавост за многоезичните опаковки, различен размер на 
опаковките и електронни листовки, така че да се гарантира, че пациентите имат 
по-бърз достъп до безопасни и висококачествени лекарства; призовава Комисията 
да измени Регламента на ЕО за промените в условията6 и насоките за 
класифицирането на промените в условията, за да се модернизира действащата 
система за промените и да се отразят развитието на технологиите и регулаторните 
потребности на всички участници.

5 OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
6 Регламент (ЕО) № 1234/2008 на Комисията от 24 ноември 2008 г. относно разглеждането на промените 
в условията на разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни 
лекарствени продукти (OB L 334, 12.12.2008 г., стр. 7).
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