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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. toteaa, että koronaviruspandemia on pahentanut pitkään jatkunutta ja kasvavaa 
lääkepulaongelmaa koko Euroopan unionissa; toteaa, että tästä seuranneet 
maailmanlaajuisten toimitusketjujen häiriöt ovat korostaneet, että EU on riippuvainen 
kolmansista maista lääkkeiden, vaikuttavien farmaseuttista aineiden, lähtöaineiden ja 
lääkkeiden tuotannossa käytettyjen muiden ainesosien osalta; toteaa, että EU:n 
riippuvuus tuonnista tällä alalla ja monipuolistamisen puute uhkaavat lisäksi EU:n 
valmiuksia reagoida nopeasti ja asianmukaisesti terveysuhkiin ja johtavat EU:n 
terveydenhuoltojärjestelmien haavoittuvuuteen; toteaa, että uusi koronaviruspandemia 
on myös paljastanut, että lääkinnällisistä laitteista, lääkinnällisistä tuotteista ja 
suojavarusteista on pulaa; toteaa, että 60–80 prosenttia vaikuttavista farmaseuttisista 
aineista valmistetaan EU:n ulkopuolella, pääasiassa Kiinassa ja Intiassa; toteaa, että 
30 vuotta sitten osuus oli 20 prosenttia; toteaa, että tähän mennessä ei ole edellytetty, 
että lääkkeissä ja vaikuttavissa farmaseuttisissa aineissa olisi potilaiden ja asiakkaiden 
näkyvillä merkinnät, joista kävisi ilmi niiden alkuperä ja tuotantomaa; toteaa, että 
rinnakkaislääkkeiden tuotannossa tarvittavien vaikuttavien farmaseuttisten aineiden 
rajallinen saatavuus on erityisen haasteellista; ottaa huomioon, että covid-19-pandemian 
aikana monien jäsenvaltioiden kansalliset hallitukset ovat joutuneet petosten uhreiksi ja 
että niille on toimitettu kolmansiin maihin sijoittautuneista yrityksistä peräisin olevia 
viallisia lääkinnällisiä laitteita ja tarvikkeita;

B. ottaa huomioon, että lääkkeiden ja muiden lääkinnällisten tuotteiden tuotanto on 
haastavaa ja edellyttää pitkälle kehittyneitä laitoksia ja menettelyjä sekä korkeasti 
koulutettua henkilöstöä, jotta voidaan varmistaa työelämän normien ja 
ympäristönormien noudattaminen ja lääkkeiden turvallisuus ja teho; ottaa huomioon, 
että lääkkeiden ja muiden lääkinnällisten tuotteiden laadun on täytettävä EU:n tiukat 
sääntelynormit, jotka ovat maailmanlaajuisesti korkeimpia normeja; toteaa, että EU:ssa 
toteutetaan lääketuotannon laadunvalvonnan alalla korkeatasoisia toimia; ottaa 
huomioon, että ostajiin, erityisesti sairaala-apteekkeihin, sovelletaan 
talousarviorajoituksia, jotka hyvin usein edellyttävät, että ostajat ottavat huomioon vain 
taloudelliset perusteet laadukkuuden tai alkuperän sijaan; toteaa, että alhaisimman 
hinnan kriteeriin perustuva tarjouskilpailujärjestelmä on vaikuttanut kemiallisten raaka-
aineiden, lähtöaineiden ja vaikuttavien farmaseuttisten aineiden tuotantoon EU:ssa; 
toteaa, että tämä kannustaa ulkoistamaan tuotannon kolmansiin maihin ja on haitallista 
eurooppalaisille yrityksille, joissa noudatetaan korkeampia normeja; ottaa huomioon, 
että joissakin kolmansien maiden laitoksissa ei useinkaan pystytä valvomaan, 
noudatetaanko näiden materiaalien ja aineiden tuotannossa EU:n normeja vastaavia 
kestävän ja eettisen tuotannon normeja;

C. toteaa, että tarvitaan EU:n ja kansallisten toimintapolitiikkojen koordinointia koskevaa 
yhteistyömekanismia, jotta voidaan puuttua lääkepulaan, joka johtuu monista tekijöistä 
ja monimutkaisista syistä, mukaan lukien taloudelliset syyt, kuten markkinoiden 
ennustettavuuden puute, lääkemarkkinoiden monopolistinen luonne, 
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tarjouskilpailujärjestelmät, joissa valitaan vain yksi sopimusosapuoli, rinnakkaiskauppa, 
vientikiellot, liiallinen varastointi, sääntelytaakka, kysynnän ennakoimaton äkillinen 
lisääntyminen, toimitusketjun häiriöt, monimutkaisuus ja keskinäinen riippuvuus, myös 
kolmansien maiden toimitusketjujen osalta, sekä lääkkeiden valmistuksen, varastoinnin 
ja jakelun haasteet ja monimutkaisuus; katsoo, että lääkepulan varhaista havaitsemista, 
seurantaa ja raportointia olisi parannettava ja tuettava entistä avoimemmilla ja 
helpommin saatavissa olevilla lääkepulaa koskevilla tiedoilla;

D. ottaa huomioon, että lääkepula uhkaa vakavasti potilaita ja heikentää julkisten 
terveydenhuoltojärjestelmien palautumis- ja selviytymiskykyä ja tehokkuutta koko 
unionissa; toteaa, että on erittäin tärkeää ehkäistä lääkepulaa ja lieventää sitä, jos sitä 
esiintyy; toteaa, että direktiivin 2001/83/EY1 81 artiklassa kehotetaan toteuttamaan 
toimenpiteitä, joilla estetään lääkepula tai lääkkeiden jakeluongelmat jäsenvaltioissa; 
toteaa, että komissio on antanut ohjeet lääkkeiden optimaalisesta ja järkevästä 
tarjonnasta lääkepulan välttämiseksi covid-19-pandemian aikana; ottaa huomioon, että 
komissio toteaa näissä ohjeissa, että mikään maa ei ole omavarainen sellaisten raaka-
aineiden, vaikuttavien farmaseuttisten aineiden, välituotteiden ja valmiiden lääkkeiden 
suhteen, jotka ovat tarpeen hyvin toimivan terveydenhuoltojärjestelmän 
varmistamiseksi;

E. toteaa koronaviruspandemian osoittaneen, että terveysuhkien torjumiseksi tarvitaan 
kaikkien toimijoiden välistä koordinointia, yhteistyötä ja tiivistä vuoropuhelua sen 
sijaan, että kansallisella tasolla toteutetaan yksittäisiä ja koordinoimattomia 
toimenpiteitä; katsoo, että kriisiaikoina on olennaisen tärkeää koordinoida tehokkaasti 
EU:n tasolla, jotta estetään rajojen yksipuolinen sulkeminen ja vientikiellot, jotka 
pahentavat lääkepulaa ja vaarantavat toimitusketjujen ja jakelukanavien selviytymis- ja 
palautumiskyvyn;

F. toteaa, että koronaviruspandemian jälkeen EU on talouskriisissä, joka asettaa entistä 
enemmän haasteita lääkkeiden tasapuoliselle saatavuudelle ja EU:n lääketeollisuuden 
kilpailukyvylle; toteaa, että lääketeollisuus työllistää suoraan 765 000 henkilöä ja tukee 
lisäksi välillisesti 2,7:ää miljoonaa työpaikkaa Euroopassa; ottaa huomioon, että 
nykyisiä veromekanismeja ja -kannustimia voidaan panna täytäntöön EU:ssa ja 
jäsenvaltioissa strategisilla teollisuudenaloilla;

G. ottaa huomioon, että komission mukaan covid-19-pandemian aiheuttamaan kriisiin 
reagoiminen jäsenvaltioissa on edellyttänyt sekä vaikuttavien farmaseuttisten aineiden 
että lääkkeiden tuotannon merkittävää lisäämistä EU:ssa, minkä vuoksi toimitusketjuja 
ja tuotantolinjoja on täytynyt organisoida uudelleen; toteaa, että komission jäsen Stella 
Kyriakides korosti 22. huhtikuuta 2020 Euroopan parlamentin ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan (ENVI) jäsenten kanssa 
pidetyssä kokouksessa esittämissään lausunnoissa, että on tarpeen lisätä lääkkeiden 
tuotantoa ja innovointia EU:ssa; katsoo, että kaikki pienet ja keskisuuret 
lääkelaboratoriot ovat säilyttämisen arvoinen kilpailuvaltti ja edistävät tutkimusta ja sen 
tuloksia ja niitä olisi tuettava, koska ne voivat osallistua lääkepulan ehkäisemiseen;

H. toteaa, että Euroopan parlamentti painotti 8. maaliskuuta 2011 antamassaan 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6. marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä (EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67).
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päätöslauselmassa ja neuvosto painotti 13. syyskuuta 2010 antamissaan päätelmissä 
tarvetta ottaa käyttöön yhteinen menettely lääketieteellisten vastatoimien ja erityisesti 
pandemiarokotteiden yhteishankintaa varten; ottaa huomioon, että Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1082/2013/EU2 rohkaistaan jäsenvaltioita 
hyödyntämään yhteisiä hankintamenettelyjä edellyttäen, että osapuolet tekevät 
yhteishankintasopimuksen ennen yhteishankintamenettelyjä;

I. ottaa huomioon, että perussopimuksissa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
todetaan, että jokaisella on oikeus saada ehkäisevää terveydenhoitoa ja sairaanhoitoa 
kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisin edellytyksin; katsoo, että tätä 
oikeutta olisi sovellettava kaikkiin kansalaisiin, myös pienemmissä jäsenvaltioissa ja 
unionin syrjäisimmillä alueilla asuviin; ottaa huomioon, että lääkkeiden saatavuus on 
EU:ssa kasvava ongelma, joka yleensä liittyy lääkkeiden korkeaan hintaan;

J. ottaa huomioon, että komissio on ilmoittanut aikovansa julkaista vuoden 2020 loppuun 
mennessä EU:n tulevaa lääkestrategiaa koskevia suosituksia;

Määritelmät ja seurantavälineet

1. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön lääkepulan vahvistetun, keskitetyn ja 
yhdenmukaistetun määritelmän valmistusluvan haltijoiden suorittamaa raportointia ja 
seurantaa varten Euroopan lääkeviraston (EMA) ja lääkevirastojen johtajien vuonna 
2019 tekemän ehdotuksen mukaisesti; toteaa, että on olennaisen tärkeää määritellä 
selkeästi ”lääkepulan riski”, jotta voidaan tukea ilmoittamisprosessia; korostaa tarvetta 
laatia ”olennaisten” lääkkeiden määritelmä ja asettaa kyseiset lääkkeet etusijalle 
lääkepulaa ratkaistaessa; kehottaa lisäksi arvioimaan mahdollisuutta käyttää Euroopan 
lääkevalvontajärjestelmän (European Medicines Verification System (EMVS)) 
tietorekistereitä aggregoitujen tietojen tasolla lääkepulan seurantavälineenä; toteaa, että 
EMVS:n tietorekistereiden tietojen asianmukaisemmalla käytöllä kunkin 
lääkepakkauksen sarjanumeron aikaansaamiseksi voitaisiin myös varmistaa koko 
valmistus-, pakkaus- ja jakeluketjun luotettavuus; kehottaa siksi komissiota 
harkitsemaan mahdollisuutta antaa valmistajille lupa ottaa käyttöön vapaaehtoisesti ja 
ilman näille aiheutuvaa lisätaakkaa merkintäjärjestelmä, jonka mukaisesti annetut 
merkinnät ovat potilaiden tai asiakkaiden näkyvillä ja tunnistettavissa ja niistä ilmenee 
lääkkeiden ja vaikuttavien aineiden alkuperä ja tuotantopaikka;

2. kehottaa komissiota aloittamaan kiireellisesti useiden sidosryhmien kuulemisen ja 
markkinatutkimuksen niiden näytön perusteella todennettujen toimitusketjuun 
kuuluvien ja kuulumattomien tekijöiden määrittämiseksi, jotka voivat suoraan aiheuttaa 
tai lisätä lääkepulan vaaraa, sekä käynnistämään aloitteita toimitusketjuihin 
kohdistuvien vaarojen lieventämiseksi; vaatii EMA:n, kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten, jäsenvaltioiden, lääketeollisuuden, potilas- ja farmaseuttijärjestöjen sekä 
kaikkien lääkkeiden toimitusketjun toimijoiden välistä pysyvää, konkreettista ja 
toimintapainotteista vuoropuhelua; kehottaa tekemään tehokasta eurooppalaista 
toimintapoliittista yhteistyötä, jotta voidaan ehkäistä lääkepulaa pitkällä aikavälillä 
jakamalla tietoa, ilmoittamalla ennakoidusta lääkepulasta ja parantamalla toimitusketjun 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 22. lokakuuta 2013, valtioiden rajat 
ylittävistä vakavista terveysuhkista (EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1). 
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avoimuutta; kehottaa komissiota sisällyttämään suunniteltuun lääkestrategiaan 
ehdotuksia kunnianhimoisista ja konkreettisista toimista näiden kysymysten 
ratkaisemiseksi; kehottaa komissiota sisällyttämään yritysten asianmukaista 
huolellisuutta (due diligence) koskevaan vuoden 2021 lainsäädäntöehdotukseen 
lääkealaa koskevia toimenpiteitä;

3. kehottaa komissiota julkaisemaan EU:n lääkestrategian, jossa määritetään lääkepulan 
perimmäiset syyt; kehottaa painokkaasti komissiota ehdottamaan kunnianhimoisia ja 
yksityiskohtaisia sääntelytoimenpiteitä, joiden tavoitteena on tarjota kohtuuhintaisia, 
kestäviä ja tasapuolisesti saatavilla olevia lääkkeitä ja joissa myös edellytetään, että 
avoimuutta koskevia toimenpiteitä aletaan toteuttaa käytännössä; panee huolestuneena 
merkille markkinoiden puutteellisen toiminnan useissa jäsenvaltioissa, joissa potilaiden 
mahdollisuus saada tehokkaita ja kohtuuhintaisia lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita on 
edelleen uhattuna erittäin korkean ja usein kestämättömän hintatason takia; toteaa, että 
on otettava erityisesti huomioon lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden saatavuus 
jäsenvaltioissa, joissa markkinat ovat pienemmät; korostaa, että suunniteltuun 
lääkestrategiaan olisi kuuluttava myös EMA:n hallinnoiman EU:n lääkkeiden 
varmuusvarastojen inventaariojärjestelmän suunnittelu yhdessä kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja strategiassa olisi myös määriteltävä, miten 
inventaarin pitämisessä voidaan huomioida lääketieteellinen kehitys;

4. kehottaa komissiota edistämään toimenpiteitä, joilla lisätään lääkkeiden 
toimitusvarmuutta EU:ssa ja vähennetään riippuvuutta kolmansista maista; kehottaa 
komissiota myös sisällyttämään suunniteltuun lääkestrategiaan toimenpiteitä, joilla 
puututaan maailmanlaajuisten arvoketjujen mahdollisiin häiriöihin; toteaa tässä 
yhteydessä, että on tärkeää, että teollisuudella on valmiudet lisätä tuotantoaan, jotta 
pystytään vastaamaan kriittisistä tilanteista johtuvaan kysynnän äkilliseen kasvuun; 
kehottaa sen vuoksi laatimaan jäsenvaltioiden kanssa koordinoidun ja yhdessä tehdyn 
suunnitelman sekä valtiontukisääntöjä ja kestäviä toimintapolitiikkoja noudattaen 
taloudellisia kannustimia, jotta voidaan suojella EU:n lääketeollisuuden vahvaa 
perustaa, käynnistää sidosryhmien kanssa vaikuttavien farmaseuttisten aineiden alan 
yhteenliittymän perustamista koskevia neuvotteluja ja tukea tällä välin niiden 
lääkkeiden ja vaikuttavien farmaseuttisten aineiden tuotannon siirtämistä kolmansista 
maista Eurooppaan, joiden katsotaan olevan olennaisia toimitusvarmuuden kannalta;

5. kehottaa komissiota luomaan edellytykset, joilla tutkimukseen perustuvaa 
lääketeollisuutta kannustetaan kehittämään kohtuuhintaisia ratkaisuja täyttämättömiin 
lääketieteellisiin tarpeisiin, kuten mikrobilääkeresistenssin torjuntaan; kehottaa 
komissiota säilyttämään vahvan eurooppalaisen teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmän 
tulevassa EU:n lääkestrategiassa, jotta voidaan kannustaa tutkimusta ja kehitystä sekä 
valmistusta Euroopassa, varmistaa, että EU säilyttää innovoijan aseman ja 
maailmanlaajuisen johtoaseman, ja suojata ja vahvistaa EU:n strategista 
riippumattomuutta kansanterveyden alalla;

Varhaisvaroitukset ja raportointi

6. kehottaa uudistamaan yhteistyöhön perustuvaa raportointia ja ilmoittamista koskevaa 
varhaisvaroitusjärjestelmää, jotta voidaan luoda reaaliaikainen, yhteenliitetty, herkästi 
reagoiva ja helposti aktivoituva järjestelmä, jonka avulla saadaan kattava kuva 
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mahdollisesta lääkepulasta ja voidaan antaa sitä koskevia säännöllisiä ja oikea-aikaisia 
varoituksia, jotta maat voivat tulevaisuudessa reagoida lääkepulaan sen ilmetessä ja 
kääntyä tarvittaessa toisten markkinoiden puoleen; kehottaa asettamaan Euroopan 
lääkeviraston keskeisempään asemaan EU:n laajuisessa varhaisvaroitusjärjestelmässä, 
johon kuuluvat edellä mainittujen sidosryhmien lisäksi sairaalafarmaseutit ja 
potilasyhdistykset; katsoo lisäksi, että Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen 
(ECDC) olisi jaettava kunkin jäsenvaltion kansallisille toimivaltaisille viranomaisille 
malleja pandemian todennäköisestä etenemisestä, jotta voidaan ennakoida kysyntää ja 
mukauttaa tuotantokapasiteettia ja jakelukanavia asianmukaisella tavalla ja siten 
toimittaa tarvittavia lääkkeitä oikeille alueille oikeaan aikaan;

7. painottaa, että tässä järjestelmässä kaikkien toimitusketjun sidosryhmien, mukaan 
lukien rinnakkaiskaupan harjoittajat ja tukkukauppiaat, olisi noudatettava lakisääteistä 
velvoitetta ilmoittaa asiasta ajoissa ja direktiivin 2001/83/EY3 23 a artiklan toisen 
kohdan mukaisesti vähintään kaksi kuukautta aiemmin; katsoo, että Euroopan 
lääkeviraston ja komission olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotta ilmoitettuun välittömään lääkepulaan ja 
lääkkeiden toimituksen ja jakelun väliaikaisiin tai pysyviin häiriöihin voidaan reagoida 
ajoissa ja hyvin koordinoidulla tavalla; vaatii, että tällaisessa järjestelmässä olisi ensin 
keskityttävä yleiseurooppalaiseen kriittisten tuotteiden luetteloon, joka kattaa sekä 
keskitetyt että kansalliset myyntiluvat; kehottaa komissiota rajoittamaan väliaikaisesti 
rinnakkaiskauppaa, kunnes lääkepula on loppunut; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
suorittamaan lääkkeiden ja vaikuttavien aineiden saatavuutta ja tuotantokapasiteettia 
koskevia stressitestejä, jotta voidaan suojautua tulevilta pandemioiden aiheuttamilta 
terveyskriiseiltä;

Yhteistyö ja koordinointi

8. kehottaa komissiota perustamaan yhteistyössä Euroopan lääkeviraston, kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten, jäsenvaltioiden, lääketeollisuuden, potilas- ja 
farmaseuttijärjestöjen ja kaikkien lääkkeiden toimitusketjun toimijoiden kanssa 
yhteistyömekanismin, jonka avulla koordinoidaan lääkepulan torjumista koskevia 
unionin ja kansallisia toimintapolitiikkoja ja varmistetaan potilaiden oikeus kestävään, 
yleiseen, oikeudenmukaiseen, kohtuuhintaiseen, tehokkaaseen, turvalliseen ja oikea-
aikaiseen olennaisten lääkkeiden saantiin, jotta voidaan taata EU:n julkisten 
terveydenhuoltojärjestelmien kestävyys;

Tavaroiden vapaa liikkuvuus

9. kehottaa komissiota laatimaan ja hyväksymään tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa EU:n pandemiavalmiussuunnitelman, jotta varmistetaan pandemian koordinoitu 
ja tehokas torjunta EU:ssa; korostaa, että tähän suunnitelmaan olisi sisällyttävä 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan rajojen avoimuus lääkeyhtiöille, erityisesti vihreiden 
rajanylityskaistojen avulla, jotta voidaan suojella tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja 
välttää mahdollinen lääkepula; korostaa tarvetta poistaa tekijät, jotka estävät kansalaisia 
saamasta lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita ja suojavarusteita, erityisesti niiden 
kansalaisten osalta, jotka asuvat jäsenvaltioissa, jotka ovat pienen kokonsa tai syrjäisen 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6. marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä (EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67).
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sijaintinsa vuoksi erittäin riippuvaisia tuonnista ja joiden on vaikea hyötyä 
toimitusketjuista;

Hankinnat

10. kehottaa komissiota julkisista hankinnoista annetun direktiivin 2014/24/EU4 mukaisesti 
laatimaan ohjeita, joiden avulla tuetaan kestäviä menettelyjä lääkealan julkisten 
hankintojen yhteydessä, erityisesti sovellettaessa kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen kriteeriä, ja joiden tavoitteena on varmistaa pitkän aikavälin kestävyys, 
kilpailu ja toimitusvarmuus sekä kannustaa valmistusteollisuuteen investoimista; 
kehottaa toteuttamaan toimia sellaisia ainoastaan hintaa painottavia tarjouskilpailuja 
vastaan, joissa valitaan vain yksi sopimusosapuoli ja jotka aiheuttavat vakavaa 
hintaeroosiota, vähentävät toimittajien määrää markkinoilla ja johtavat usein lyhyisiin 
toimitusaikoihin ja joissa sovelletaan yrityksiin kohdistuvia seuraamuksia, mikä 
puolestaan lisää lääkepulan vaaraa; kehottaa jäsenvaltioita tarkistamaan 
tarjouskilpailujärjestelmiä siten, että niissä palkitaan kestävästä, eettisestä ja 
laadukkaasta valmistuksesta;

11. toteaa, että epätavallisten terveyskriisien osoittaneen, että on tarpeen lisätä 
terveydenhuoltoalan yhteistyötä ja tehdä rokotteiden, viruslääkkeiden ja kalliiden ja 
olennaisten lääkkeiden sekä lääkinnällisten laitteiden ja lääketieteellisen teknologian 
yhteishankintoja rescEU-ohjelman puitteissa; painottaa, että yhteinen toiminta on 
asetettava painopisteeksi pandemian jälkeen ja sen hyödyntämisen on oltava helppoa 
kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisille, varsinkin sellaisten jäsenvaltioiden, jotka ovat 
kansanterveyden ja talouden kannalta erityisen heikossa asemassa syrjäisen sijaintinsa 
tai pienen kokonsa vuoksi;

12. kehottaa komissiota kannustamaan lääketeollisuutta varmistamaan toimitusketjujensa 
monipuolisuuden ja riittävyyden EU:n tasolla, laatimaan suunnitelman lääkepulan 
vaaran lieventämiseksi ja toimitusketjujen heikkouksien ja niille aiheutuvien vaarojen 
hallitsemiseksi sekä toimittamaan kyseiset suunnitelmat toimivaltaisille viranomaisille; 
huomauttaa, että suunnitelmissa olisi oltava lääkkeiden strategista varastointia koskevia 
ratkaisuja toimituksen varmistamiseksi kohtuullisen pituiseksi ajaksi ja avoin 
ilmoitusjärjestelmä, johon kuuluu pysyviä viestintäkanavia, joiden kautta potilaat ja 
terveydenhuollon ammattilaiset voivat ilmoittaa olennaisten lääkkeiden puutteesta ja 
varautua siihen;

Kiintiöt

13. toteaa, että myyntiluvan haltijoiden soveltamat terveydenhuollon tuotteiden jakelua 
koskevat toimituskiintiöt on määritetty useiden parametrien perusteella, mukaan lukien 
potilaiden tarpeita koskevat kansalliset arviot; kehottaa komissiota tarkastelemaan 
yhdessä lääketeollisuuden sidosryhmien kanssa saatavilla olevien lääkkeiden varastojen 
kokoa; palauttaa tässä yhteydessä mieliin, että jakelijoiden käyttöön ottamat varastojen 
kokoa koskevat kiintiöt ovat usein tiukkoja ja hidastavat jakelua ja aiheuttavat 
lääkepulaa ja että varastojen avoimuuden on todettu olevan puutteellista joissakin 

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26. helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista 
(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).
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toimitusketjun osissa;

Teollisuus ja pk-yritysten tukeminen

14. korostaa, että EU:n on kiireellisesti suojeltava lääketeollisuuden vahvaa perustaa ja 
tarkasteltava uudelleen toimitusvarmuutta sekä vähennettävä liiallista riippuvuuttaan 
muutamasta EU:n ulkopuolisesta olennaisten kemiallisten raaka-aineiden ja 
lähtöaineiden, välituotteiden ja vaikuttavien farmaseuttisten aineiden valmistajasta ja 
toimittajasta; kehottaa komissiota tutkimaan tarkkaan, tuotetaanko EU:n markkinoille 
tulevat materiaalit ja aineet asiaankuuluvien sosiaalisten normien ja ympäristönormien 
mukaisesti; kehottaa sidosryhmiä monipuolistamaan toimitusketjujaan niiden 
haavoittuvuuden vähentämiseksi; kehottaa tämän vuoksi komissiota tutkimaan tarkkaan 
EU:n tuontiriippuvuuden vaikutuksia, erityisesti lääkinnällisten laitteiden 
hengityslaitteiden, kemikaalien ja raaka-aineiden osalta;

15. kehottaa komissiota ehdottamaan suunnitellussa lääkestrategiassa toimenpiteitä, 
taloudelliset kannustimet ja julkisia hankintoja koskevat kohdennetut suuntaviivat 
mukaan lukien, joilla edistetään investoimista lääkkeiden tuotannossa käytettävien 
strategisesti tärkeiden kemikaalien, erityisesti vaikuttavien farmaseuttisten aineiden ja 
välituotteiden, kestävään, eettiseen ja laadukkaaseen valmistukseen EU:ssa; kehottaa 
painokkaasti komissiota ehdottamaan myös kannustustoimenpiteitä, joilla lisätään EU:n 
pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista lääkkeiden toimitusketjuihin, sillä pk-
yritykset ovat avainasemassa tutkimuksen ja innovoinnin alalla ja voivat mukauttaa 
nopeasti tuotantoaan, jotta voidaan reagoida paremmin odottamattomiin häiriöihin;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita luomaan edellytykset, joilla varmistetaan, että EU 
on edelleen tutkimus- ja kehitysinvestointeja houkutteleva kohde, jotta voidaan säilyttää 
aktiivinen ja kilpailukykyinen tutkimukseen perustuva lääketeollisuus, jota tuetaan 
lisäämällä tutkimus- ja kehitysvalmiuksiin ja -infrastruktuureihin, mukaan lukien 
yliopistoihin, kohdistuvia investointeja, ottaen huomioon, että EU on edelleen johtava 
patenttilääkkeiden vaikuttavien aineiden valmistamisalue maailmassa; kehottaa 
komissiota osoittamaan riittävästi rahoitusta Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta ja 
muista EU:n ohjelmista keskeisten teollisuudenalojen, kuten lääketeollisuuden, 
tuotantoa tukevien unionin tutkimus- ja innovointitoimien vahvistamiseksi ja 
varmistamaan, että EU:n yhteisissä hankkeissa ja ohjelmissa toteutuu maantieteellinen 
tasapaino ja että T&I-suorituskyvyltään heikommat maat osallistuvat niihin ja että 
huippuosaamisen periaatetta noudatetaan;

17. korostaa, että Horisontti 2020 -puiteohjelmasta on jo rahoitettu huomattava määrä 
terveysalan tutkimus- ja innovointitoimia; painottaa, että koronavirustutkimuksen 
rahoittaminen ei saisi vaikuttaa muihin Horisontti 2020 -puiteohjelman 
terveydenhuoltoalan painopisteisiin; kehottaa lisäämään Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelmasta osoitettavia määrärahoja, jotta voidaan luoda ja tukea lääkkeisiin 
kohdistuvan tutkimuksen ja innovaation lääketieteellisesti suuntautuneita 
ekosysteemejä, mukaan lukien julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ja julkisen 
tutkimuksen tukeminen runsaasti lisäarvoa tuottavilla ja innovatiivisilla aloilla; 
painottaa, että johtoasemassa oleva lääketieteen alan tutkimusekosysteemi edellyttää 
taitoja, verkostoja ja akateemisia yhteyksiä, terveystietoja koskevaa infrastruktuuria, 
toimivaa sääntelykehystä ja teollis- ja tekijänoikeuspolitiikkaa, joka edistää innovointia; 
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kehottaa tarkistamaan ”harvinaislääkkeitä” koskevan tutkimuksen edistämiseksi 
käyttöön otettuja kannustimia sen määrittämiseksi, ovatko ne onnistuneita, ja 
kehittämään uusia kannustimia, elleivät ne ole; korostaa, että Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelmalla ja muilla EU:n ohjelmilla on annettava harvinaisia sairauksia koskevaa 
tukea ja että harvinaissairauksia koskevat tutkimukset, parhaat käytännöt, kliiniset 
tutkimukset ja niihin käytettävät lääkkeet on asetettava kaikkien jäsenvaltioiden 
kansalaisten saataville; palauttaa mieliin, että yksinomaisten lisenssien soveltamisesta 
pidättäytyminen voi lieventää lääkepulaa ja vakauttaa lääkkeiden hintoja, erityisesti 
terveysuhan aikana;

18. kehottaa komissiota arvioimaan koronaviruksen vaikutusta teollisuuteen ja pk-yrityksiin 
ja esittämään uudistetun EU:n teollisuusstrategian, jossa asetetaan etusijalle 
yhteiskuntiemme digitaalinen ja ekologinen muutos ja ulkoisista häiriöistä selviytymistä 
ja palautumista koskevien valmiuksien kehittäminen; kehottaa komissiota antamaan 
jäsenvaltioille mahdollisuuden toteuttaa kaikki tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, 
että pienet ja keskisuuret lääkeyritykset jatkavat tutkimustoimintaansa tai käynnistävät 
sen uudelleen, ja auttamaan tuotannon monimuotoisuuden ja siihen liittyvien 
työpaikkojen säilyttämisen varmistamisessa ja myös korostamaan kestävän, eettisen ja 
laadukkaan valmistuksen merkitystä työpaikkojen, kasvun ja kilpailukyvyn kannalta;

Hinnoittelu

19. korostaa, että pelkästään kustannusten rajoittamiseen pyrkiviä lääkkeiden 
hinnoittelupolitiikkoja noudatettaessa ei ole mahdollista mukauttaa hintoja tuotteiden 
kustannusten, valmistuksen, sääntelymenettelyjen ja jakelun muutosten huomioimiseksi 
ja että ne vaikuttavat haitallisesti toimitusvarmuuteen; toteaa huolestuneena, että 
tuotteiden kysynnän kasvu lääkepulan aikana voisi lisätä epäoikeudenmukaisten 
hinnoittelukäytäntöjen vaaraa alueilla, joihin lääkepula vaikuttaa, sekä tapauksissa, 
joissa vaihtoehtoiset farmaseuttiset valmisteet voisivat korvata ne, joista on pulaa;

Rinnakkaismarkkinat

20. toteaa, että rinnakkaiskauppa saattaa aiheuttaa lääkepulaa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita puuttumaan asianmukaisesti lääkkeiden rinnakkaiskauppaan liittyviin 
ongelmiin EU:ssa, jotta voidaan estää vientiin liittyvä lääkepula, joka on seurausta 
jäsenvaltioiden välisistä suurista eroista lääkkeiden hinnoissa; korostaa, että on tärkeää 
arvioida rinnakkaiskaupan ja vientikieltojen vaikutuksia lääkkeiden saatavuuteen 
potilaiden kannalta; kehottaa komissiota laatimaan tarvittaessa rinnakkaisvientiä 
koskevia lisäohjeita jäsenvaltioille; painottaa tarvetta ottaa potilas- ja kuluttajaryhmien 
näkökohdat ja kokemukset huomioon;

21. toteaa, että rinnakkaiskaupan takia lääkkeiden liikkumista jäsenvaltioissa eivät valvo 
pelkästään lääkeyhtiöt; korostaa, että rinnakkaiskaupan vuoksi valmistajien tietyille 
markkinoille saattamat määrät, viennin ja tuonnin määrä sekä potilaiden todelliset 
tarpeet saada tuotteita kyseisiltä markkinoilta eivät kohtaa, mikä voi aiheuttaa 
lääkepulaa; korostaa, että rinnakkaiskauppa kattaa joskus jopa 80 tai 90 prosenttia 
joidenkin jäsenvaltioiden kysynnästä, minkä seurauksena toimitusketjusta tulee 
haavoittuvainen;
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22. kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä, joilla pyritään estämään viivästyksestä 
suoritettavien maksujen kaltaisia epäoikeudenmukaisia käytäntöjä ja 
liiketoimintastrategioita lääkealalla, jotta voidaan varmistaa tarjonnan elpymis- ja 
palautumiskyky jäsenvaltioiden markkinoilla; kehottaa komissiota tehostamaan 
maahantuotujen lääkkeiden tai vaikuttavien aineiden EU:n ja kansallisten sääntöjen 
noudattamista koskevia tullitarkastuksia erityisesti, kun tuonti laskee 
sisämarkkinahintoja, vääristää kilpailua, estää kestävää, eettistä ja laadukasta 
valmistusta ja johtaa tuotantolinjojen siirtämiseen EU:n ulkopuolelle;

Varastoinnin hallinta

23. kehottaa komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta koota EU:n varastoja rescEU-
ohjelman yhteydessä; korostaa, että lääkepula on kansallisen turvallisuuden alaan 
liittyvä asia; toteaa, että tärkeiden lääkkeiden varastointia ja mahdollisuutta lisätä 
muutamien erityisen tärkeiden lääkkeiden valmistusvalmiutta on tarkasteltava 
pidemmällä aikavälillä; kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioita tärkeiden 
lääkkeiden varastojen kehittämisessä julkisen ja yksityisen sektorin yhteisenä 
vastuualana koordinoidulla lähestymistavalla, jotta kaikissa jäsenvaltioissa voidaan 
välttää lääkepula ja vastata potilaiden tarpeisiin, sekä sellaisten toimenpiteiden 
kehittämisessä, joilla puututaan lääkepulan perimmäisiin syihin yhteisellä ja 
koordinoidulla tavalla, jotta voidaan taata eurooppalaisten yhteiskuntien selviytymis- ja 
palautumiskyky sekä kestävyys kriisien ja/tai konfliktien aikana;

Sääntelyä koskevat vaatimukset ja laatu

24. viittaa esimerkkeihin pulasta, joka liittyy sääntelyä koskevien vaatimusten 
noudattamiseksi tarvittavaan aikaan, mukaan lukien sääntelystä aiheutuva viive ja 
kansalliset vaatimukset, mutta korostaa samalla, että lääkkeiden ja lääkinnällisten 
laitteiden tarve ei saa vaikuttaa haitallisesti ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden ja 
terveydenhoitotuotteiden, mukaan lukien lääkinnälliset laitteet, laatuun, turvallisuuteen, 
tehokkuuteen ja kustannustehokkuuteen; palauttaa mieliin, että kliinisten 
lääketutkimusten hyväksymiseen sovellettavien sääntöjen noudattamista sekä 
tutkimuksissa noudatettavien hyvien kliinisten tutkimustapojen valvontaa on edelleen 
säänneltävä ja valvottava kansanterveyden suojelua koskevien korkeimpien normien 
mukaisesti; palauttaa myös mieliin, että ensisijaisiksi tavoitteiksi olisi asetettava 
sääntelyprosessien optimointi ja samalla korkeiden tieteellisten normien ylläpitäminen, 
jotta voidaan soveltaa lääkkeiden markkinoilla pitämiseen liittyviä yksinkertaistettuja 
hallinnollisia tehtäviä muuttamalla nykyistä muutosasetusta, parantaa potilaiden ja 
terveydenhuollon ammattilaisten tiedonsaantia ja yksinkertaistaa lääkkeiden liikkumista 
jäsenvaltiosta toiseen, jos niistä on pulaa; kehottaa komissiota hyödyntämään 
sääntelyprosesseissa parhaalla mahdollisella tavalla tietotekniikkaa, mukaan lukien 
digitaaliset ja telemaattiset välineet, jotta voidaan parantaa sääntelyn tehokkuutta koko 
EU:ssa ja samalla noudattaa tietosuojaa koskevia vaatimuksia asetuksen 
(EU) 2016/6795 (yleinen tietosuoja-asetus) mukaisesti;

25. ottaa huomioon Euroopan datastrategian ja terveydenhuollon digitalisaation sekä 
terveystiedon suuret mahdollisuudet parantaa terveydenhuollon laatua ja potilaiden 

5 EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1.
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hoitotuloksia ja kehottaa painokkaasti komissiota edistämään yhteentoimivien 
teknologioiden käyttöönottoa jäsenvaltioiden terveydenhuoltoalalla, mikä helpottaa 
innovoivien terveysratkaisujen tarjoamista potilaille; kannustaa luomaan täysin 
yhteistyöhön perustuvan ja toiminnallisen eurooppalaisen terveystietoalueen, jonka 
hallintokehyksellä edistetään jäsenvaltioiden väliseen turvattuun ja valvottuun tiedon ja 
kriittisen datan jakamiseen perustuvan innovoivan datavetoisen ekosysteemin luomista; 
pyytää komissiota edistämään seuraavan sukupolven normeja, välineitä ja 
infrastruktuuria tutkimukseen ja innovoivien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen 
soveltuvien tietojen tallentamiseksi ja käsittelemiseksi; korostaa, että terveystietoja saa 
kerätä ja käsitellä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädetyin 
oikeudellisin perustein ja kyseisen asetuksen 9 artiklassa säädetyin ehdoin; katsoo tässä 
yhteydessä, että henkilötietojen lisäkäsittely olisi kiellettävä; palauttaa rekisterinpitäjien 
mieliin tietosuojaa koskevan läpinäkyvyyden periaatteen ja näiden siitä johtuvat 
velvollisuudet potilaita ja muita rekisteröityjä kohtaan;

26. kehottaa komissiota ja toimivaltaisia viranomaisia takaamaan sääntelyn joustavuuden 
lääkepulan lieventämiseksi silloin, kun sitä esiintyy, sallimalla kohdennettuja 
toimenpiteitä, kuten monikielisiä pakkauksia, eri pakkauskokoja ja elektronisia 
pakkausselosteita koskevan jouston lisäämisen, jotta voidaan varmistaa turvallisten ja 
korkealaatuisten lääkkeiden saatavuus potilaille; kehottaa komissiota tarkistamaan 
muutosasetusta6 ja muutosluokkien ohjeistoja nykyisen muutosjärjestelmän 
nykyaikaistamiseksi ja kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden teknisten ja sääntelyä 
koskevien tarpeiden kehityksen huomioon ottamiseksi.

6 Komission asetus (EY) N:o 1234/2008, annettu 24. marraskuuta 2008, ihmisille ja eläimille tarkoitettujen 
lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutosten tutkimisesta (EUVL L 334, 12.12.2008, s. 7).
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