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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία του κορονοϊού ενέτεινε το μακροχρόνιο και 
αυξανόμενο πρόβλημα των ελλείψεων φαρμάκων σε ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η επακόλουθη διαταραχή της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού ανέδειξε την 
εξάρτηση της ΕΕ από τρίτες χώρες για φάρμακα, δραστικές φαρμακευτικές ουσίες 
(API), πρώτες ύλες και άλλα συστατικά που εισέρχονται στην παρασκευή φαρμάκων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάρτηση της ΕΕ από εισαγωγές σε αυτόν τον τομέα και η 
έλλειψη διαφοροποίησης δημιουργούν πρόσθετες απειλές για την ικανότητα της ΕΕ να 
αντιμετωπίζει εγκαίρως και επαρκώς τις έκτακτες υγειονομικές ανάγκες και έχουν σαν 
αποτέλεσμα την ευαλωτότητα των συστημάτων υγείας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η πανδημία του νέου κορονοϊού έφερε επίσης στο φως ελλείψεις σε ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, φαρμακευτικά προϊόντα και προστατευτικό εξοπλισμό· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το 60 % έως 80 % των API παρασκευάζονται εκτός Ευρώπης, κυρίως στην Κίνα και 
την Ινδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το ποσοστό ήταν 20 % πριν από 30 έτη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως σήμερα, δεν απαιτείται ετικέτα ή επισήμανση για τα 
φαρμακευτικά προϊόντα και τις API που να μπορούν να δουν οι ασθενείς και οι πελάτες 
όσον αφορά την προέλευση και τη χώρα παρασκευής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
περιορισμένη πρόσβαση σε API που είναι αναγκαίες για την παραγωγή γενόσημων 
φαρμάκων συνιστά ιδιαίτερη πρόκληση· λαμβάνοντας, τέλος, υπόψη ότι λόγω της 
επιδημίας της COVID-19 πολλές εθνικές κυβερνήσεις κρατών μελών έχουν πέσει 
θύματα απάτης και έχουν εφοδιαστεί με ελαττωματικό ιατρικό εξοπλισμό και 
προμήθειες από επιχειρήσεις που βρίσκονται σε τρίτες χώρες·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρασκευή φαρμάκων και άλλων ιατρικών προϊόντων 
αποτελεί πρόκληση και απαιτεί ιδιαίτερα προηγμένες εγκαταστάσεις και διαδικασίες 
και εξαιρετικά καταρτισμένο προσωπικό για τη διασφάλιση των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων και της ασφάλειας και της αποδοτικότητας των φαρμάκων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα των φαρμάκων και άλλων ιατρικών προϊόντων 
πρέπει να τηρεί τα αυστηρά κανονιστικά πρότυπα της ΕΕ, τα οποία είναι από τα 
υψηλότερα παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ εφαρμόζεται υψηλό επίπεδο 
ελέγχου όσον αφορά την ποιότητα της παραγωγής φαρμάκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι αγοραστές, και συγκεκριμένα τα νοσοκομειακά φαρμακεία, έχουν περιορισμένο 
προϋπολογισμό, ο οποίος πολύ συχνά τους αναγκάζει να εξετάζουν μόνο τα οικονομικά 
κριτήρια και όχι την ποιότητα ή την προέλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή 
χημικών πρώτων υλών και αρχικών υλικών και API στην ΕΕ έχει επηρεαστεί από το 
σύστημα υποβολής προσφορών που βασίζεται στο κριτήριο της χαμηλότερης τιμής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό παρέχει κίνητρα για την εξωτερική ανάθεση της εν λόγω 
παραγωγής σε τρίτες χώρες, με αποτέλεσμα να βλάπτονται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
που έχουν υψηλότερα πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες εγκαταστάσεις στις 
εν λόγω τρίτες χώρες συχνά δεν έχουν την ικανότητα να επιβάλουν πρότυπα για τη 
βιώσιμη και δεοντολογική παραγωγή αυτών των υλικών και ουσιών που 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ·
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται ένας μηχανισμός συνεργασίας για τον συντονισμό 
των ευρωπαϊκών και των εθνικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των ελλείψεων 
φαρμάκων που έχουν πολυπαραγοντικές και πολύπλοκες βασικές αιτίες, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών πτυχών, όπως η έλλειψη προβλεψιμότητας της 
αγοράς, ο συχνά μονοπωλιακός χαρακτήρας των αγορών φαρμακευτικών προϊόντων, τα 
συστήματα υποβολής προσφορών με μοναδικό ανάδοχο, το παράλληλο εμπόριο, οι 
απαγορεύσεις των εξαγωγών, η υπερβολική αποθεματοποίηση, οι κανονιστικές 
επιβαρύνσεις, οι απρόβλεπτες αυξήσεις της ζήτησης, η διαταραχή της αλυσίδας 
εφοδιασμού, η πολυπλοκότητα και η αλληλεξάρτηση, μεταξύ άλλων από τρίτες χώρες, 
καθώς και οι προκλήσεις και η πολυπλοκότητα της παραγωγής, της αποθήκευσης, της 
διανομής και διάθεσης φαρμάκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έγκαιρος εντοπισμός, η 
παρακολούθηση και η αναφορά των ελλείψεων φαρμάκων θα πρέπει να βελτιωθούν και 
να βασίζονται σε περισσότερο διαφανή και προσβάσιμα δεδομένα για τις ελλείψεις 
φαρμάκων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν σοβαρή απειλή για τους 
ασθενείς και υπονομεύουν την ανθεκτικότητα και την αποδοτικότητα των συστημάτων 
δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι ύψιστης σημασίας η πρόληψη των ελλείψεων φαρμάκων, καθώς και ο μετριασμός 
τους, σε περίπτωση που προκύψουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 81 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ1 ζητεί τη λήψη μέτρων για την πρόληψη ελλείψεων φαρμακευτικών 
προϊόντων ή προβλημάτων στη διανομή τους στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η Επιτροπή έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τη βέλτιστη και ορθολογική 
προμήθεια φαρμάκων, προκειμένου να αποφευχθούν οι ελλείψεις κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας της COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις συγκεκριμένες 
κατευθυντήριες γραμμές, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι καμία χώρα δεν είναι αυτάρκης 
όσον αφορά τις πρώτες ύλες, τις API, τα ενδιάμεσα προϊόντα ή τα τελικά φάρμακα 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του συστήματος υγείας·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία του κορονοϊού έχει αποδείξει ότι απαιτείται 
συντονισμός, συνεργασία και στενός διάλογος μεταξύ όλων των παραγόντων για την 
αντιμετώπιση των υγειονομικών απειλών, σε αντίθεση με τα μεμονωμένα και 
ασυντόνιστα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αποτελεσματικός συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ σε καιρό κρίσης είναι απαραίτητος, ώστε 
να αποφευχθεί το μονομερές κλείσιμο των συνόρων και οι απαγορεύσεις εξαγωγών, οι 
οποίες επιδεινώνουν τις ελλείψεις φαρμάκων και θέτουν σε κίνδυνο την ανθεκτικότητα 
των αλυσίδων εφοδιασμού και των δικτύων διανομής·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την πανδημία του κορονοϊού, η ΕΕ θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει μια οικονομική κρίση η οποία θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την 
ισότιμη πρόσβαση σε φάρμακα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
φαρμακευτικής βιομηχανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία απασχολεί άμεσα 
765 000 άτομα και στηρίζει έμμεσα άλλες 2,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην 
Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι υφιστάμενοι φορολογικοί μηχανισμοί και τα κίνητρα 
μπορούν να εφαρμοστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στο επίπεδο των κρατών μελών 
για στρατηγικούς τομείς της βιομηχανίας·

1 Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί 
κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67).



AD\1207408EL.docx 5/16 PE650.634v02-00

EL

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως δήλωσε η Επιτροπή, η αντιμετώπιση της κρίσης της 
πανδημίας της COVID-19 έχει απαιτήσει μια σημαντική αύξηση στην παραγωγή τόσο 
των API όσο και των φαρμακευτικών προϊόντων στην ΕΕ, κάτι που απαιτεί 
αναδιοργάνωση των αλυσίδων εφοδιασμού και των γραμμών παραγωγής· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, στις δηλώσεις στις οποίες προέβη στο πλαίσιο συνάντησης, της 22ας 
Απριλίου 2020, με τα μέλη της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 
περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων (ENVI), η επίτροπος 
Στέλλα Κυριακίδου επεσήμανε την ανάγκη να αυξηθεί η παραγωγή φαρμάκων και το 
επίπεδο καινοτομίας στο εσωτερικό της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα μικρά και 
μεσαία φαρμακευτικά εργαστήρια συνιστούν θετικό παράγοντα που πρέπει να 
διατηρηθεί και γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη της έρευνας και για ανακαλύψεις που 
πρέπει να υποστηριχθεί, καθώς μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη της έλλειψης 
φαρμάκων·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 8ης 
Μαρτίου 2011, και το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2010, 
τόνισαν την ανάγκη θέσπισης μιας ενιαίας διαδικασίας για την κοινή προμήθεια 
ιατρικών αντιμέτρων, και συγκεκριμένα των εμβολίων κατά των πανδημιών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αριθ. 1082/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου2 ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις διαδικασίες κοινής 
προμήθειας, με την προϋπόθεση ότι των εν λόγω διαδικασιών προηγείται συμφωνία 
κοινής προμήθειας μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνθήκες και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων ορίζουν ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε προληπτική υγειονομική περίθαλψη 
και το δικαίωμα να λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη υπό τους όρους που καθορίζονται 
από το εθνικό δίκαιο και τις πρακτικές των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυτό το δικαίωμα θα πρέπει να ισχύει για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που διαμένουν στα μικρότερα κράτη μέλη και στις πλέον περιφερειακές 
περιοχές της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε φάρμακα αποτελεί 
αυξανόμενο πρόβλημα στο εσωτερικό της ΕΕ και συνδέεται συνήθως με την υψηλή 
τιμή των φαρμάκων·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να δημοσιεύσει, 
έως το τέλος του 2020, συστάσεις για μια μελλοντική φαρμακευτική στρατηγική της ΕΕ·

Ορισμοί και εργαλεία παρακολούθησης

1. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει έναν ενισχυμένο, κεντρικό και εναρμονισμένο ορισμό 
των ελλείψεων φαρμάκων για την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση των 
κατόχων άδειας παρασκευής (MAH), όπως προτάθηκε από την κοινή ομάδα δράσης 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και των επικεφαλής των οργανισμών 
φαρμάκων (HMA) το 2019· σημειώνει ότι είναι απαραίτητος ένας σαφής ορισμός του 
«κινδύνου έλλειψης» για να υποστηριχθεί η διαδικασία κοινοποίησης στις αρμόδιες 
αρχές· τονίζει την ανάγκη να καθιερωθεί ένας ορισμός των «βασικών» φαρμακευτικών 
προϊόντων και να δίνεται προτεραιότητα σε αυτά κατά την αντιμετώπιση των 

2 Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, 
σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας (ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1). 



PE650.634v02-00 6/16 AD\1207408EL.docx

EL

ελλείψεων· ζητεί, επιπλέον, την αξιολόγηση της δυνατότητας χρήσης των αποθετηρίων 
δεδομένων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου των Φαρμάκων (EMVS) σε 
συνολικό επίπεδο, ως εργαλείου για την εποπτεία των ελλείψεων· σημειώνει ότι μια πιο 
κατάλληλη χρήση του αποθετηρίου δεδομένων του EMVS για την απόκτηση της 
σειριοποίησης κάθε κιβωτίου φαρμάκων θα μπορούσε επίσης να διασφαλίσει την 
αξιοπιστία ολόκληρης της αλυσίδας κατασκευής, συσκευασίας και διανομής· καλεί την 
Επιτροπή, ως εκ τούτου, να αξιολογήσει την πιθανότητα να επιτρέψει στους 
παρασκευαστές, σε εθελοντική βάση και χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για αυτούς, να 
θεσπίσουν ένα σύστημα επισήμανσης – ορατής και αναγνωρίσιμης από 
ασθενείς/πελάτες – σχετικά με την προέλευση και τον τόπο παραγωγής των φαρμάκων 
και των δραστικών ουσιών·

2. επιμένει ότι πρέπει η Επιτροπή να δρομολογήσει επειγόντως μια πολυσυμμετοχική 
διαβούλευση και έρευνα αγοράς ώστε να εντοπιστούν με βάση αποδεικτικά στοιχεία 
παράγοντες που υπάρχουν μέσα στην αλυσίδα εφοδιασμού και εκτός αυτής, και που 
άμεσα συνεπάγονται τη δημιουργία ή την όξυνση του κινδύνου ελλείψεων φαρμάκων, 
καθώς και πρωτοβουλίες για τον μετριασμό του κινδύνου για τις αλυσίδες εφοδιασμού· 
ζητεί έναν μόνιμο, συγκεκριμένο και προσανατολισμένο στη δράση διάλογο με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ), τα κράτη μέλη, 
τη φαρμακευτική βιομηχανία, τις οργανώσεις ασθενών και φαρμακοποιών και όλους 
τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού φαρμάκων· ζητεί να υπάρξει 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική συνεργασία για την πρόληψη των 
μακροπρόθεσμων ελλείψεων με την ανταλλαγή πληροφοριών, την αναφορά των 
αναμενόμενων ελλείψεων και τη βελτίωση της διαφάνειας της αλυσίδας εφοδιασμού· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξες και συγκεκριμένες δράσεις για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών στην προγραμματισμένη φαρμακευτική 
στρατηγική της· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει μέτρα για τον φαρμακευτικό 
κλάδο στην πρόταση νόμου περί δέουσας επιμέλειας για τις επιχειρήσεις του 2021·

3. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει τη φαρμακευτική στρατηγική της ΕΕ, στην οποία 
θα προσδιοριστούν τα βαθύτερα αίτια της έλλειψης φαρμάκων· προτρέπει την Επιτροπή 
να προτείνει φιλόδοξα και ειδικά ρυθμιστικά μέτρα, με στόχο τα φάρμακα να 
καταστούν διαθέσιμα, οικονομικά προσιτά, βιώσιμα και προσβάσιμα σε όλους, και τα 
οποία θα θέσουν επίσης σε εφαρμογή μέτρα διαφάνειας· σημειώνει με ανησυχία τις 
αδυναμίες της αγοράς σε ορισμένα κράτη μέλη στα οποία η πρόσβαση των ασθενών σε 
αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
εξακολουθεί να απειλείται από τα πολύ υψηλά και συχνά μη βιώσιμα επίπεδα τιμών· 
αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση σε φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα στα κράτη 
μέλη με μικρότερες αγορές απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή· τονίζει ότι ο σχεδιασμός ενός 
έκτακτου ενωσιακού συστήματος απογραφής αποθεμάτων, το οποίο θα διαχειρίζεται ο 
EMA και σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, θα πρέπει επίσης να 
συμπεριληφθεί στην προγραμματισμένη φαρμακευτική στρατηγική και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο η τήρηση των αποθεμάτων μπορεί να συνάδει με 
τις ιατρικές εξελίξεις·

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μέτρα που θα ενισχύσουν την ασφάλεια εφοδιασμού 
φαρμάκων στην ΕΕ και θα μειώσουν την εξάρτησή της από τρίτες χώρες· καλεί επίσης 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη σχεδιαζόμενη φαρμακευτική στρατηγική μέτρα για 
την αντιμετώπιση τυχόν διαταραχών στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· επισημαίνει εν 
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προκειμένω τη σημασία που έχει η ικανότητα του κλάδου να αυξήσει την παραγωγή 
του, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αιφνίδιες αυξήσεις της ζήτησης που 
οφείλονται σε κρίσιμες καταστάσεις· ζητεί, ως εκ τούτου, την κατάρτιση ενός σχεδίου 
συντονισμένου και συνδυασμένου με τα κράτη μέλη, καθώς και οικονομικών κινήτρων, 
σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τις βιώσιμες πολιτικές, με 
σκοπό την προστασία της ισχυρής βιομηχανικής βάσης της ΕΕ στον τομέα των 
φαρμάκων, την έναρξη διαπραγματεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη 
δημιουργία μιας συμμαχίας API, και τη στήριξη, στο ενδιάμεσο διάστημα, της 
μετεγκατάστασης της παραγωγής αυτών των φαρμάκων και API που θεωρούνται 
ουσιαστικής σημασίας για την ασφάλεια του εφοδιασμού από τρίτες χώρες στην 
Ευρώπη·

5. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ένα περιβάλλον όπου θα παρέχονται στην 
ερευνητική φαρμακευτική βιομηχανία κίνητρα για τον σχεδιασμό οικονομικά προσιτών 
λύσεων για μη καλυπτόμενες ιατρικές ανάγκες, όπως η καταπολέμηση της μικροβιακής 
αντοχής· καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει ένα ισχυρό ευρωπαϊκό σύστημα 
προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της επικείμενης φαρμακευτικής 
στρατηγικής της ΕΕ, ώστε να ενθαρρύνει την έρευνα και ανάπτυξη και την παρασκευή 
στην Ευρώπη, να διασφαλίσει τη σταθερή θέση της Ευρώπης ως παράγοντα 
καινοτομίας και ως πρωτοπόρου σε παγκόσμιο επίπεδο, και κατ’ επέκταση, να 
προστατεύσει και να ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης στο πεδίο της 
δημόσιας υγείας·

Έγκαιρη προειδοποίηση και υποβολή εκθέσεων

6. ζητεί να αναμορφωθεί το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την υποβολή εκθέσεων 
και την κοινοποίηση, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύστημα σε πραγματικό χρόνο, 
διασυνδεδεμένο, ευπροσάρμοστο και εύκολα ενεργοποιήσιμο, το οποίο θα παρέχει μια 
ολοκληρωμένη εικόνα και θα δημιουργεί έγκαιρες και τακτικές προειδοποιήσεις 
σχετικά με τις πιθανές ελλείψεις φαρμάκων, ώστε, στο μέλλον, οι χώρες που 
αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα να μπορούν να αντιδρούν και να στρέφονται σε 
άλλες αγορές, εάν είναι απαραίτητο· ζητεί πιο κεντρικό ρόλο για τον EMA σε ένα 
πανευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο περιλαμβάνει, εκτός από τα 
προαναφερθέντα ενδιαφερόμενα μέρη, τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς και τις 
οργανώσεις ασθενών· θεωρεί, επιπλέον, ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων (ECDC) θα πρέπει να κοινοποιήσει στις αρμόδιες εθνικές αρχές κάθε 
κράτους μέλους μοντελοποίηση σχετικά με την πιθανή εξέλιξη μιας πανδημίας, 
προκειμένου να προβλεφθεί η ζήτηση και να προσαρμοστούν αντίστοιχα η ικανότητα 
παρασκευής και τα δίκτυα διανομής, ώστε να διατεθούν τα αναγκαία φάρμακα στις 
κατάλληλες περιφέρειες την κατάλληλη στιγμή·

7. επιμένει ότι, στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων και των χονδρεμπόρων, θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομική υποχρέωση να υποβάλλουν εκθέσεις εγκαίρως 
και, σύμφωνα με το άρθρο 23α παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ3, τουλάχιστον 
δύο μήνες νωρίτερα· θεωρεί ότι ο EMA και η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζονται 
στενά με τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλίζεται 

3 Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί 
κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67).
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η έγκαιρη και καλά συντονισμένη απόκριση στις αναφερθείσες επικείμενες ελλείψεις 
και στις προσωρινές ή μόνιμες διαταραχές στον εφοδιασμό και τη διανομή των 
φαρμάκων· ζητεί το σύστημα να επικεντρωθεί αρχικά στον πανευρωπαϊκό κατάλογο 
προϊόντων κρίσιμης σημασίας που καλύπτει τόσο τις κεντρικές όσο και τις εθνικές 
άδειες κυκλοφορίας· καλεί την Επιτροπή να περιορίσει προσωρινά το παράλληλο 
εμπόριο έως ότου αποκατασταθεί η αντίστοιχη έλλειψη· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διεξαγάγουν προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα και την ικανότητα παραγωγής φαρμάκων και δραστικών ουσιών, με 
στόχο την προστασία από μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις λόγω πανδημίας·

Συνεργασία και συντονισμός

8. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μηχανισμό συνεργασίας για τον συντονισμό των 
ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων 
και τη διασφάλιση του δικαιώματος των ασθενών σε βιώσιμη, καθολική, δίκαιη, 
οικονομικά προσιτή, αποτελεσματική, ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση σε βασικά 
φάρμακα, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των δημόσιων συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ, με τον EMA, τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ), τα 
κράτη μέλη, τη φαρμακευτική βιομηχανία, τις οργανώσεις των ασθενών και των 
φαρμακοποιών και όλους τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού φαρμάκων·

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

9. καλεί την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, να καταρτίσει και να 
εγκρίνει ευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας σε περίπτωση πανδημίας, προκειμένου να 
διασφαλίσει τη συντονισμένη και αποτελεσματική ανταπόκριση της Ευρώπης σε 
περίπτωση πανδημίας· τονίζει ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα που 
θα διασφαλίζουν ανοιχτά σύνορα για τις φαρμακευτικές ή ιατρικές επιχειρήσεις, ιδίως 
μέσω πράσινων διαδρόμων, με στόχο την προστασία της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων και την αποφυγή των ελλείψεων φαρμάκων· τονίζει την ανάγκη να 
εξαλειφθούν τα εμπόδια στην πρόσβαση σε φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και 
μέσα προστασίας για όλους τους πολίτες, και ιδιαίτερα για εκείνους που ζουν σε κράτη 
μέλη τα οποία, λόγω του μικρού τους μεγέθους ή της απομακρυσμένης γεωγραφικής 
τους θέσης, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές και δεν έχουν εύκολη 
πρόσβαση στην αλυσίδα εφοδιασμού·

Σύναψη συμβάσεων

10. παροτρύνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ της ΕΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις4, να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για τη στήριξη βιώσιμων πρακτικών 
για τις δημόσιες συμβάσεις στον φαρμακευτικό τομέα, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή 
των κριτηρίων της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς (MEAT), με 
στόχο τη διασφάλιση  της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, του ανταγωνισμού και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και την τόνωση των επενδύσεων στον τομέα της 
παρασκευής· ζητεί να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά των διαδικασιών υποβολής 
προσφορών με έναν μόνο ανάδοχο που βασίζονται αποκλειστικά στην τιμή και 
προκαλούν σημαντική διάβρωση των τιμών, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο αριθμός 

4 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά 
με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων - ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65.
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των προμηθευτών στην αγορά, και συχνά να μειώνεται ο χρόνος παράδοσης και να 
επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα στις επιχειρήσεις, τα οποία με τη σειρά τους αυξάνουν 
τον κίνδυνο ελλείψεων ιατρικών προϊόντων· καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις 
οικείες διαδικασίες πρόσκλησης υποβολής προσφορών, προκειμένου να ανταμείβουν 
τις βιώσιμες, δεοντολογικές και ποιοτικές μεθόδους παρασκευής·

11. τα κράτη που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις υγειονομικές κρίσεις δείχνουν την ανάγκη για 
αυξημένη συνεργασία στον τομέα της υγείας και, στο πλαίσιο του προγράμματος 
RescEU, για την από κοινού προμήθεια εμβολίων, αντιιικών φαρμάκων και ακριβών 
και βασικών φαρμάκων, καθώς και ιατρικού εξοπλισμού και ιατρικών τεχνολογιών· 
επιμένει ότι αυτή η κοινή ανταπόκριση θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα μετά 
την πανδημία και να είναι εύκολα προσβάσιμη για τους πολίτες όλων των κρατών 
μελών, ιδίως εκείνων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα από την άποψη της δημόσιας υγείας 
και της οικονομίας, λόγω της απομακρυσμένης τοποθεσίας ή του μικρού μεγέθους 
τους·

12. καλεί την Επιτροπή να δώσει κίνητρα στη φαρμακευτική βιομηχανία, ώστε να 
διασφαλίσει τη διαφοροποίηση και την επάρκεια της αλυσίδας εφοδιασμού της σε 
επίπεδο ΕΕ, και να εφαρμόσει σχέδιο μετριασμού του κινδύνου έλλειψης φαρμάκων, 
ώστε να διαχειριστεί τυχόν τρωτά σημεία και κινδύνους στην αλυσίδα εφοδιασμού, 
καθώς και να υποβάλει το σχέδιο αυτό στις αρμόδιες αρχές· επισημαίνει ότι το εν λόγω 
σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει λύσεις για τη στρατηγική αποθήκευση του 
φαρμάκου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός για εύλογο χρονικό διάστημα 
και διαφανείς μηχανισμοί υποβολής εκθέσεων, με μόνιμους διαύλους επικοινωνίας 
μέσω των οποίων οι ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας να μπορούν να 
αναφέρουν και να προβλέπουν τις ελλείψεις βασικών φαρμάκων·

Ποσοστώσεις

13. αναγνωρίζει ότι οι ποσοστώσεις προμήθειας που εφαρμόζονται από τους κατόχους των 
αδειών κυκλοφορίας όσον αφορά τη διανομή προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης 
ορίζονται με βάση σειρά παραμέτρων που περιλαμβάνουν εκτιμήσεις των αναγκών των 
ασθενών σε εθνικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, μαζί με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη της φαρμακευτικής βιομηχανίας, τους όγκους των διαθέσιμων αποθεμάτων 
φαρμάκων· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι οι ποσοστώσεις του όγκου των 
αποθεμάτων τις οποίες εφαρμόζουν οι διανομείς είναι συχνά αυστηρές και προκαλούν 
καθυστερήσεις και ελλείψεις, καθώς και ότι παρατηρείται έλλειψη διαφάνειας ως προς 
τα αποθέματα σε ορισμένα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού·

Βιομηχανία και στήριξη των ΜΜΕ

14. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να προστατεύσει η ΕΕ την ισχυρή φαρμακευτική 
βιομηχανική της βάση ενώ ταυτόχρονα επανεξετάζει την ασφάλεια του εφοδιασμού, 
και να μειώσει την υπερβολική της εξάρτηση από έναν μικρό αριθμό παρασκευαστών 
και προμηθευτών βασικών χημικών πρώτων υλών, αρχικών υλικών, ενδιάμεσων 
υλικών και API· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά αν οι πρώτες ύλες και 
οι ουσίες που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ παράγονται σύμφωνα με επαρκή 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα· καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
διαφοροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, προκειμένου να μειωθεί η 
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ευαλωτότητα· για τον σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά τον 
αντίκτυπο της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές, ιδίως όσον αφορά τον 
ιατρικό εξοπλισμό, τον αναπνευστικό εξοπλισμό, τα χημικά προϊόντα και τις πρώτες 
ύλες·

15. προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει μέτρα στη σχεδιαζόμενη φαρμακευτική 
στρατηγική της, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών κινήτρων και στοχευμένων 
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, με σκοπό την προώθηση 
των επενδύσεων στη βιώσιμη, ηθική και ποιοτική παρασκευή χημικών ουσιών 
στρατηγικής σημασίας που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή φαρμάκων, και ιδίως API 
και ενδιάμεσων προϊόντων, εντός της ΕΕ· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να προτείνει 
επίσης μέτρα ώστε να παρέχονται κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ για 
να ενταχθούν σε μεγαλύτερο βαθμό στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων, δεδομένου 
του καίριου ρόλου τους στην έρευνα και την καινοτομία και της εγγενούς ικανότητάς 
τους να αναπροσανατολίζουν την παραγωγή τους, με γνώμονα την καλύτερη 
αντιμετώπιση απρόβλεπτων κλυδωνισμών·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν ένα περιβάλλον που θα 
διασφαλίζει ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να αποτελεί ελκυστική τοποθεσία για 
επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, προκειμένου να διατηρηθεί μια 
ενεργός και ανταγωνιστική φαρμακευτική βιομηχανία με βάση την έρευνα, η οποία θα 
υποστηρίζεται από περισσότερες επενδύσεις σε ικανότητες και υποδομές έρευνας και 
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει μακράν η κορυφαία περιοχή του κόσμου για την 
παρασκευή δραστικών ουσιών για τα φάρμακα που προορίζονται για τη χορήγηση 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας· καλεί την Επιτροπή να παράσχει επαρκείς χρηματοδοτικούς 
πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και άλλων προγραμμάτων 
της ΕΕ, για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της έρευνας και καινοτομίας της 
Ένωσης που υποστηρίζουν την παρασκευή σε βασικούς βιομηχανικούς τομείς, 
συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής βιομηχανίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
γεωγραφική ισορροπία και τη συμμετοχή των κρατών μελών με χαμηλή απόδοση στην 
έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο συνεργατικών έργων και προγραμμάτων της 
ΕΕ, τηρώντας παράλληλα την αρχή της αριστείας·

17. επισημαίνει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» έχει ήδη χρηματοδοτήσει σημαντικό 
αριθμό δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που συνδέονται με την υγεία· 
υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση της έρευνας σχετικά με τον κορονοϊό δεν θα πρέπει 
να επηρεάζει άλλες προτεραιότητες του τομέα της υγείας στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020»· ζητεί να παρασχεθεί περισσότερη χρηματοδότηση 
μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τη δημιουργία και τη στήριξη των 
οικοσυστημάτων έρευνας και καινοτομίας που εστιάζουν στην ιατρική και είναι ιατρικά 
προσανατολισμένα, συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα και της στήριξης της δημόσιας έρευνας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας 
και καινοτομίας· τονίζει ότι για ένα κορυφαίο οικοσύστημα ιατρικής έρευνας 
απαιτούνται δεξιότητες, δίκτυα και ακαδημαϊκές επαφές, υποδομές δεδομένων υγείας, 
ένα λειτουργικό ρυθμιστικό πλαίσιο και πολιτικές προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας 
που προάγουν την καινοτομία· ζητεί την επανεξέταση των κινήτρων που παρέχονται 
προς ενθάρρυνση της έρευνας στα «ορφανά φάρμακα», προκειμένου να διαπιστωθεί αν 
είναι επιτυχημένα, ζητεί δε την παροχή νέων κινήτρων στην αντίθετη περίπτωση· 
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υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και άλλα προγράμματα της ΕΕ 
πρέπει να υποστηρίζουν τις σπάνιες νόσους και ότι η έρευνα, οι βέλτιστες πρακτικές, οι 
κλινικές δοκιμές και τα φάρμακα που σχετίζονται με τις σπάνιες νόσους πρέπει να είναι 
προσβάσιμα προς όφελος των πολιτών όλων των κρατών μελών· υπενθυμίζει τη 
σημασία που μπορεί να έχει η παραχώρηση μη αποκλειστικών αδειών για τον 
μετριασμό των ελλείψεων και τη σταθεροποίηση των τιμών των φαρμάκων, ιδίως σε 
καιρούς έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας·

18. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον αντίκτυπο του κορονοϊού στη βιομηχανία και τις 
ΜΜΕ και να παρουσιάσει μια ανανεωμένη βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ, η οποία θα 
δώσει προτεραιότητα στον δίδυμο ψηφιακό και οικολογικό μετασχηματισμό των 
κοινωνιών μας και στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας σε εξωτερικούς κραδασμούς· 
προτρέπει την Επιτροπή να διευκολύνει τα κράτη μέλη ώστε να καταβάλουν κάθε 
αναγκαία προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι μικρές και μεσαίες φαρμακευτικές 
εταιρείες συνεχίζουν ή αναλαμβάνουν εκ νέου τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, 
καθώς και να διασφαλίσουν τη διαφοροποίηση της παραγωγής μας και τη διατήρηση 
των θέσεων εργασίας που σχετίζονται με αυτή, τονίζοντας επίσης τη σημασία της 
βιώσιμης, ηθικής και ποιοτικής παρασκευής για τις θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη και 
τον ανταγωνισμό·

Τιμολόγηση

19. τονίζει ότι οι πολιτικές τιμολόγησης των φαρμάκων που βασίζονται αποκλειστικά στις 
δαπάνες δεν επιτρέπουν προσαρμογές των τιμών που να αποτυπώνουν τις μεταβολές 
στο κόστος των αγαθών, της παρασκευής, των κανονιστικών διαδικασιών και της 
διανομής, και επηρεάζουν αρνητικά την αξιοπιστία του εφοδιασμού· σημειώνει με 
ανησυχία ότι η αυξημένη ζήτηση παραγωγής κατά τη διάρκεια ελλείψεων φαρμάκων 
θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο αθέμιτων πρακτικών τιμολόγησης σε περιοχές 
που πλήττονται από την έλλειψη, καθώς και σε περιπτώσεις όπου εναλλακτικά 
φαρμακευτικά προϊόντα θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν εκείνα που βρίσκονται σε 
έλλειψη·

Παράλληλη αγορά

20. αναγνωρίζει ότι το παράλληλο εμπόριο μπορεί να προκαλέσει ελλείψεις φαρμάκων· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν επαρκώς τα προβλήματα που 
σχετίζονται με το παράλληλο εμπόριο φαρμάκων στην ΕΕ, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι ελλείψεις στις εξαγωγές που προκαλούνται από μεγάλες διαφορές στην 
τιμή των φαρμάκων μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει τη σημασία της εκτίμησης 
των επιπτώσεων του παράλληλου εμπορίου και των απαγορεύσεων εξαγωγών από την 
άποψη της πρόσβασης των ασθενών· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει πρόσθετες 
κατευθυντήριες γραμμές, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τα κράτη μέλη, σχετικά με τις 
παράλληλες εξαγωγές· τονίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι απόψεις και οι 
εμπειρίες των ασθενών και των καταναλωτών·

21. αναγνωρίζει ότι οι κυκλοφορίες των φαρμάκων στα κράτη μέλη μελών δεν ελέγχεται 
αποκλειστικά από τις φαρμακευτικές εταιρείες λόγω του παράλληλου εμπορίου· 
επισημαίνει ότι λόγω του παράλληλου εμπορίου, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του 
όγκου που διαθέτουν οι κατασκευαστές σε μια δεδομένη αγορά, του όγκου των 
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εξαγωγών και εισαγωγών και των πραγματικών αναγκών των ασθενών στην εν λόγω 
αγορά, με αποτέλεσμα να προκαλούνται ελλείψεις· επισημαίνει ότι ενίοτε το 
παράλληλο εμπόριο καλύπτει έως και το 80 ή 90 % της ζήτησης σε ορισμένα κράτη 
μέλη, γεγονός που δημιουργεί μια εύθραυστη αλυσίδα εφοδιασμού·

22. ζητεί να ληφθούν μέτρα που θα αποθαρρύνουν τη χρήση αθέμιτων πρακτικών και 
επιχειρηματικών στρατηγικών στον φαρμακευτικό τομέα, όπως η καταβολή 
αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστέρησης, με στόχο να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα 
του εφοδιασμού στις αγορές όλων των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τους τελωνειακούς ελέγχους επί της συμμόρφωσης των εισαγόμενων φαρμακευτικών 
προϊόντων ή δραστικών ουσιών με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες, ιδιαίτερα 
όταν οι εν λόγω εισαγωγές ρίχνουν τις τιμές της εσωτερικής αγοράς, στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό, καταργούν κίνητρα για τη βιώσιμη, ηθική και ποιοτική παρασκευή και 
οδηγούν σε μετεγκατάσταση των γραμμών παραγωγής εκτός της ΕΕ·

Διαχείριση δημιουργίας αποθεμάτων

23. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες δημιουργίας αποθεμάτων σε 
επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος RescEU· τονίζει ότι η έλλειψη φαρμάκων 
είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας· αναγνωρίζει ότι το ζήτημα της απογραφής των 
σημαντικών φαρμάκων και η δυνατότητα αύξησης της ετοιμότητας για την παρασκευή 
ορισμένων ιδιαίτερα σημαντικών φαρμάκων πρέπει να εξεταστούν από πιο 
μακροπρόθεσμη προοπτική· καλεί την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη στη 
δημιουργία αποθεμάτων σημαντικών φαρμάκων ως κοινής ευθύνης του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσέγγισης προκειμένου να 
αποφεύγονται οι ελλείψεις σε όλα τα κράτη μέλη και να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες 
των ασθενών, καθώς και στην ανάπτυξη μέτρων για την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτίων των φαρμακευτικών ελλείψεων σε μια κοινή και συντονισμένη προσέγγιση, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η επιμονή των ευρωπαϊκών 
κοινωνιών σε περιόδους κρίσης ή/και σύγκρουσης·

Κανονιστικές απαιτήσεις και ποιότητα

24. επισημαίνει παραδείγματα ελλείψεων που σχετίζονται με τον χρόνο που απαιτείται για 
την εκπλήρωση των κανονιστικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρονικής 
υστέρησης για κανονιστικούς λόγους και των εθνικών απαιτήσεων, αλλά εν τω μεταξύ 
τονίζει ότι η ανάγκη για φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό δεν μπορεί να συνεπάγεται 
ούτε να αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας, της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας 
και της οικονομικής αποδοτικότητας των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και των 
προϊόντων υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων· 
υπενθυμίζει ότι η συμμόρφωση με τους κανόνες που ισχύουν για την αδειοδότηση των 
κλινικών δοκιμών των φαρμάκων, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των ορθών 
κλινικών πρακτικών κατά την εκτέλεσή τους, πρέπει να συνεχίσει να ρυθμίζεται και να 
εποπτεύεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας της δημόσιας υγείας· 
υπενθυμίζει επίσης ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη βελτιστοποίηση των 
ρυθμιστικών διαδικασιών, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά επιστημονικά πρότυπα, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η απλοποίηση των διοικητικών καθηκόντων που 
συνδέονται με τη διατήρηση των ιατρικών προϊόντων στην αγορά μέσω της 
τροποποίησης του υφιστάμενου κανονισμού για τις «τροποποιήσεις», η βελτίωση της 
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πρόσβασης των ασθενών και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σε πληροφορίες, 
καθώς και η απλοποίηση της ροής των φαρμάκων από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, 
σε περίπτωση έλλειψης· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τις τεχνολογίες των πληροφοριών για τις ρυθμιστικές διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών και των τηλεματικών εργαλείων, προκειμένου 
να βελτιωθεί η κανονιστική αποτελεσματικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ, με παράλληλη 
τήρηση των προτύπων για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων, όπως 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (γενικός κανονισμός για την προστασία των 
δεδομένων/ΓΚΠΔ5)· 

25. ζητεί από την Επιτροπή, έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα 
και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και το τεράστιο 
δυναμικό που έχουν τα δεδομένα υγείας για τη βελτίωση της ποιότητας της 
υγειονομικής περίθαλψης και της πορείας των ασθενών, να ενθαρρύνει την υλοποίηση 
διαλειτουργικών τεχνολογιών στον τομέα της υγείας στα κράτη μέλη, οι οποίες θα 
διευκολύνουν την παροχή καινοτόμων λύσεων υγείας στους ασθενείς· ενθαρρύνει τη 
δημιουργία ενός πλήρως συνεργατικού και λειτουργικού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων 
υγείας, με ένα πλαίσιο διακυβέρνησης το οποίο προάγει τη δημιουργία ενός καινοτόμου 
οικοσυστήματος με βάση τα δεδομένα και σε μια ασφαλή και ελεγχόμενη ανταλλαγή 
πληροφοριών και δεδομένων κρίσιμης σημασίας σε ολόκληρη την Ένωση· ζητεί από 
την Επιτροπή να προωθήσει πρότυπα, εργαλεία και υποδομές νέας γενιάς για την 
αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων κατάλληλων για έρευνα και για την 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία μπορούν να συλλέγονται και να 
υφίστανται επεξεργασία μόνο για τους νομικούς λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, σε συνδυασμό με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 9 
του ΓΚΠΔ· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να απαγορεύεται η περαιτέρω 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία· υπενθυμίζει 
στους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων την αρχή της διαφάνειας όσον αφορά την 
προστασία των δεδομένων και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτήν προς 
τους ασθενείς και άλλα υποκείμενα των δεδομένων·

26. καλεί την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν κανονιστική ευελιξία για 
τον μετριασμό των ελλείψεων φαρμάκων, όταν προκύπτουν, παρέχοντας τη δυνατότητα 
για λήψη στοχευμένων μέτρων, όπως μεγαλύτερη ευελιξία για συσκευασίες σε πολλές 
γλώσσες, συσκευασίες σε διαφορετικά μεγέθη και ηλεκτρονικά φυλλάδια, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι ασθενείς έχουν ταχύτερη πρόσβαση σε ασφαλή φάρμακα υψηλής 
ποιότητας· καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει τον κανονισμό σχετικά με τις 
τροποποιήσεις6 και τις κατευθυντήριες γραμμές για την ταξινόμηση των 
τροποποιήσεων, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το ισχύον σύστημα τροποποιήσεων 
και να αποτυπωθεί η εξέλιξη των τεχνολογικών και ρυθμιστικών αναγκών όλων των 
εμπλεκόμενων παραγόντων·

5 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1
6 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την εξέταση των 
τροποποιήσεων όσον αφορά τους όρους των αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και 
κτηνιατρικών φαρμάκων (EE L 334 της 12.12.2008, σ. 7)



PE650.634v02-00 14/16 AD\1207408EL.docx

EL



AD\1207408EL.docx 15/16 PE650.634v02-00

EL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 16.6.2020

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

56
1
12

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc 
Botenga, Markus Buchheit, Klaus Buchner, Jerzy Buzek, Carlo 
Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, 
Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, 
Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, 
Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, András 
Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana 
Jerković, Εύα Καϊλή, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, 
Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Thierry Mariani, Marisa 
Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan 
Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri 
Pekkarinen, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara 
Ponsatí Obiols, Robert Roos, Sara Skyttedal, Jessica Stegrud, Beata 
Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Marie 
Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos 
Zorrinho

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Damien Carême, Susana Solís Pérez, Viola Von 
Cramon-Taubadel



PE650.634v02-00 16/16 AD\1207408EL.docx

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

56 +

EPP François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Jerzy 
Buzek, Maria Da Graça Carvalho, Pilar Del Castillo Vera, Christian Ehler, András 
Gyürk, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, 
Markus Pieper, Sara Skyttedal, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

S&D Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Εύα Καϊλή, Łukasz 
Kohut, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

RENEW Nicola Danti, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Susana Solís Pérez

ID Paolo Borchia, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Thierry Mariani, Georg Mayer, 
Joëlle Mélin, Isabella Tovaglieri

ECR Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Jessica Stegrud, Beata 
Szydło, Grzegorz Tobiszowski

NI Ignazio Corrao

1 -

RENEW Nicola Beer

12 0

Greens Rasmus Andresen, Klaus Buchner, Damien Carême, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville 
Niinistö, Marie Toussaint, Viola Von Cramon-Taubadel

GUE Manuel Bompard, Marc Botenga, Marisa Matias

NI Clara Ponsatí Obiols

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


