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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

A. mivel a koronavírus-világjárvány súlyosbította az egész EU-ban régóta növekvő 
gyógyszerhiányt; mivel a globális ellátási lánc így bekövetkezett megszakadása 
rámutatott az EU harmadik országoktól való függésére a gyógyszerek, a 
gyógyszerhatóanyagok, a kiindulási anyagok és a gyógyszergyártásban használt egyéb 
összetevők terén; mivel az, hogy az EU ezen a területen behozatalra támaszkodik, 
valamint a diverzifikáció hiánya további fenyegetést jelent arra, hogy az EU gyorsan és 
megfelelő módon tudjon reagálni az egészségügyi vészhelyzetekre, és ez 
kiszolgáltatottá teszi az uniós egészségügyi rendszereket; mivel az új koronavírus-
járvány az orvostechnikai eszközök, az orvostechnikai felszerelések és a védőeszközök 
hiányára is rávilágított; mivel a gyógyszerhatóanyagok 60-80%-át Európán kívül, 
főként Kínában és Indiában állítják elő; mivel ez az arány 30 évvel ezelőtt 20% volt; 
mivel egyelőre nem kötelező a gyógyszereken és gyógyszerhatóanyagokon a 
származásukra és a gyártó országra vonatkozóan, a betegek és ügyfelek által látható 
módon címkét vagy címkézést elhelyezni; mivel különös kihívást jelent a generikus 
gyógyszerek előállításához szükséges gyógyszerhatóanyagokhoz való korlátozott 
hozzáférés; mivel a Covid19-világjárvány során végül számos tagállam nemzeti 
kormánya vált csalás áldozatává, és kapott hibás orvosi felszereléseket és kellékeket 
harmadik országbeli vállalkozásoktól;

B. mivel a gyógyszerek és más egészségügyi termékek gyártása kihívást jelent, és 
rendkívül kifinomult létesítményeket, eljárásokat és magasan képzett személyzetet 
igényel a munkaügyi és környezetvédelmi normák, illetve a gyógyszerek biztonságának 
és hatékonyságának biztosítása érdekében; mivel a gyógyszerek és más gyógyászati 
termékek minőségének az EU szigorú szabályozási előírásainak kell megfelelnie, 
márpedig ezek a világ legmagasabb szintű szabványai közé tartoznak; mivel az EU-ban 
magas szintű a gyógyszergyártás minőségének ellenőrzése; mivel a vásárlókra, 
különösen a kórházi gyógyszertárakra költségvetési korlátozások vonatkoznak, amelyek 
nagyon gyakran csak pénzügyi kritériumok figyelembevételét írják elő számukra, 
minőségi vagy eredettel kapcsolatos kritériumokét azonban nem; mivel a vegyipari 
nyersanyagok és kiindulási anyagok, valamint a gyógyszerhatóanyagok előállítására az 
EU-ban hatással volt a legalacsonyabb ár kritériumán alapuló pályáztatási rendszer; 
mivel ez ösztönzi az ilyen termelés harmadik országokba történő kiszervezését, ezáltal 
ártva a magasabb szintű normákkal rendelkező európai vállalatoknak; mivel ezekben a 
harmadik országokban egyes létesítmények gyakran nem képesek érvényt szerezni a 
szóban forgó anyagok és összetevők fenntartható és etikus, az EU normáinak megfelelő 
előállítására vonatkozó előírások betartásának;

C. mivel együttműködési mechanizmusra van szükség az európai és nemzeti szakpolitikák 
összehangolására a többtényezős és összetett kiváltó okokkal rendelkező 
gyógyszerhiány kezelése érdekében, a kiváltó okok pedig magukban foglalják az olyan 
gazdasági szempontokat is, mint a piac kiszámíthatóságának hiánya, a gyógyszerpiacok 
gyakran monopolisztikus jellege, az egyetlen nyertes elvét alkalmazó pályázati 
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rendszerek, a párhuzamos kereskedelem, az exporttilalom, a raktárkészlet felhalmozása, 
a szabályozási terhek, a kereslet előre nem látható megugrása, az ellátási lánc zavarai, 
az összetettség és a kölcsönös függőség, többek között a harmadik országoktól, 
valamint a gyógyszerek gyártásának, tárolásának, forgalmazásának és kiadásának 
kihívásai és összetettsége; mivel a gyógyszerhiány korai felismerését, nyomon 
követését és bejelentését javítani kell, és a gyógyszerhiányra vonatkozóan átláthatóbb és 
elérhetőbb adatokkal kell alátámasztani;

D. mivel a gyógyszerhiány súlyosan veszélyezteti a betegeket, és aláássa az Unió-szerte 
működő közegészségügyi rendszerek ellenálló képességét és hatékonyságát; mivel 
alapvetően fontos a gyógyszerhiány megelőzése és – bekövetkeztük esetén – azok 
hatásainak enyhítése; mivel a 2001/83/EK irányelv1 81. cikke intézkedéseket sürget a 
gyógyszerek hiányának vagy forgalmazási problémáinak a megelőzésére a 
tagállamokban; mivel a Bizottság iránymutatásokat adott ki az optimális és észszerű 
gyógyszerellátásról a Covid19-világjárvány idején fellépő gyógyszerhiányok elkerülése 
érdekében; mivel ezekben az iránymutatásokban a Bizottság elismeri, hogy egyetlen 
ország sem önellátó az egészségügyi rendszer megfelelő működéséhez szükséges 
nyersanyagok, gyógyszerhatóanyagok, köztes termékek vagy kész gyógyszerek 
szempontjából;

E. mivel a koronavírus-világjárvány bizonyította, hogy az egészségügyi veszélyek 
leküzdése céljából koordinációra, együttműködésre és szoros párbeszédre van szükség, 
szemben az egyéni és összehangolatlan nemzeti szintű intézkedésekkel; mivel a válság 
idején elengedhetetlen a hatékony uniós szintű koordináció az egyoldalú határlezárások 
és az exporttilalmak elkerülése érdekében, amelyek súlyosbítják a gyógyszerhiányt, és 
veszélyeztetik az ellátási láncok és az értékesítési csatornák ellenálló képességét;

F. mivel a koronavírus-világjárvány után az EU-nak gazdasági válsággal kell 
szembenéznie, amely további problémákat okoz majd a gyógyszerekhez való egyenlő 
hozzáférésben és az európai gyógyszeripar versenyképességében; mivel ez az iparág 
közvetlenül 765 000 embert foglalkoztat, és közvetve további 2,7 millió munkahelyet 
támogat Európában; mivel a meglévő adózási mechanizmusok és ösztönzők európai és 
tagállami szinten megvalósíthatók a stratégiai ipari ágazatok tekintetében;

G. mivel a Bizottság szerint a Covid19-világjárvány okozta válságra válaszul a tagállamok 
jelentősen növelték mind a gyógyszerhatóanyagok, mind a gyógyszerek előállítását az 
EU-ban, ami szükségessé tette az ellátási láncok és a gyártósorok átszervezését; mivel 
Stella Kyriakides biztos az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságának (ENVI) képviselőivel április 22-én tartott 
megbeszélésén tett nyilatkozataiban hangsúlyozta a gyógyszergyártás és az innováció 
szintje fokozásának szükségességét az EU-n belül; mivel valamennyi kis- és közepes 
méretű gyógyszerészeti laboratórium megőrzendő érték, és a kutatás és a találmányok 
támogatandó táptalaját képviseli, mivel részt vehetnek a gyógyszerhiány 
megelőzésében;

H. mivel az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalásában, a Tanács pedig 2010. 
szeptember 13-i következtetéseiben hangsúlyozta, hogy be kell vezetni az orvosi 

1 Az Európai Parlament és a Tanács irányelve (2001. november 6.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
közösségi kódexéről(HL L 311., 2001.11.28. 67. o.).
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ellenintézkedések és különösen a világjárványok elleni oltások közös beszerzésére 
vonatkozó közös eljárást; mivel az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
határozat2 arra ösztönzi a tagállamokat, hogy használják ki a közös beszerzési eljárások 
előnyeit, feltéve hogy a szóban forgó eljárásokat a részt vevő tagállamok közös 
közbeszerzési megállapodása előzi meg;

I. mivel a Szerződések és az Európai Unió Alapjogi Chartája szerint mindenkinek hozzá 
kell férnie a megelőző egészségügyi ellátáshoz, és mindenkinek joga van a 
gyógykezeléshez a nemzeti jogszabályok és gyakorlatok által meghatározott feltételek 
mellett; mivel ezt a jogot minden polgár tekintetében érvényesíteni kell, ideértve a 
kisebb tagállamokban és az Unió legkülső területein élőket is; mivel a gyógyszerekhez 
való hozzáférés egyre nagyobb problémát jelent az EU-n belül, és általában a 
gyógyszerek magas árával hozható összefüggésbe;

J. mivel a Bizottság bejelentette azt a szándékát, hogy 2020 végéig közzéteszi az EU 
jövőbeli gyógyszerstratégiájára vonatkozó ajánlásokat;

Fogalommeghatározások és nyomonkövetési eszközök

1. felhívja a Bizottságot, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és a 
gyógyszerügynökségek vezetőinek közös munkacsoportja által 2019-ben javasoltaknak 
megfelelően vezesse be a gyógyszerhiány megerősített, központosított és harmonizált 
fogalommeghatározását a gyártási engedélyek jogosultjainak jelentése és nyomon 
követése céljából; megjegyzi, hogy a „hiány kockázatának” egyértelmű meghatározása 
elengedhetetlen az illetékes hatóságok felé történő bejelentési folyamat támogatásához; 
hangsúlyozza, hogy ki kell dolgozni az „alapvető” gyógyszerek 
fogalommeghatározását, amelyeket hiányok esetén kiemeltként kell kezelni; kéri 
továbbá, hogy vizsgálják meg az Európai Gyógyszerellenőrzési Rendszer (EMVS) 
adattárainak összesített szinten, a hiányok felügyeletére szolgáló eszközként történő 
használatának lehetőségét; megjegyzi, hogy az EMVS adattár adatainak megfelelőbb 
felhasználása minden egyes doboz gyógyszer szerializációja révén szintén biztosítaná a 
teljes gyártási, csomagolási és forgalmazási lánc megbízhatóságát; ezért felkéri a 
Bizottságot, hogy mérje fel annak lehetőségét, hogy a gyártóknak – önkéntes alapon és 
további terhek nélkül – megengedik a gyógyszerek és hatóanyagok származási és 
gyártási helyére vonatkozó, a páciensek/fogyasztók számára látható és azonosítható 
címkézési rendszer használatát;

2. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság sürgősen indítson többoldalú konzultációt és 
piackutatást az ellátási láncon belüli és kívüli olyan bizonyított mozgatórugók 
feltárására, amelyek közvetlenül okozzák vagy növelik a gyógyszerhiány kockázatát, 
valamint tegyen kezdeményezéseket az ellátási láncokat érintő kockázatok enyhítésére; 
kéri állandó, konkrét és cselekvésorientált párbeszéd létrehozását az EMA-val, az 
illetékes nemzeti hatóságokkal, a tagállamokkal, a gyógyszeriparral, a páciensek és a 
gyógyszerészek szervezeteivel, valamint a gyógyszer-ellátási lánc minden szereplőjével;  
kéri hatékony európai szakpolitikai együttműködés kialakítását a gyógyszerhiány 
hosszú távon történő megelőzésére az információk megosztása, a várható hiányok 

2 Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2013/EU határozata (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos 
egészségügyi veszélyekről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.). 
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bejelentése és az ellátási lánc átláthatóságának javítása révén; felhívja a Bizottságot, 
hogy e problémák kezelése céljából tegyen javaslatot tervezett gyógyszerstratégiája 
keretében ambiciózus és konkrét fellépésekre; felszólítja a Bizottságot, hogy ebbe a 
vállalkozások2021. évi átvilágításáról szóló jogszabályra irányuló javaslatba építsen be 
a gyógyszerészeti ágazatra vonatkozó intézkedéseket;

3. felhívja a Bizottságot, hogy tegye közzé az EU gyógyszerészeti stratégiáját, amely 
meghatározza a gyógyszerhiány kiváltó okait; sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot ambiciózus és konkrét szabályozási intézkedésekre annak érdekében, hogy a 
gyógyszerek rendelkezésre álljanak, megfizethetők, fenntarthatók és egyformán 
hozzáférhetők legyenek, és amelyek az átláthatósági intézkedéseket is átültetik a 
gyakorlatba; aggodalommal veszi tudomásul az egyes tagállamokban jelen lévő piaci 
hiányosságot, ahol a hatásos és megfizethető gyógyszerekhez és orvostechnikai 
eszközökhöz való, páciensek általi hozzáférést továbbra is veszélyeztetik a nagyon 
magas és nagyon gyakran fenntarthatatlan árszintek; elismeri, hogy a kisebb piacokkal 
rendelkező tagállamok gyógyszerekhez és orvostechnikai eszközökhöz való 
hozzáférésére kiemelt figyelmet kell fordítani; hangsúlyozza, hogy az EMA által kezelt 
vészhelyzeti uniós gyógyszerkészletek rendszerének kidolgozása a tervezett 
gyógyszerstratégia részét kell, hogy képezze, és ki kell terjednie arra is, hogy a 
készletgazdálkodást miként lehet a gyógyszerfejlesztésnek megfelelően naprakészen 
tartani;

4. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa azokat az intézkedéseket, amelyek növelik az 
EU gyógyszerellátásának biztonságát, és csökkentik a harmadik országoktól való 
függést; felhívja a Bizottságot, hogy a tervezett gyógyszerstratégiába foglaljon bele 
olyan intézkedéseket is, amelyek a globális értékláncokban bekövetkező zavarok 
kezelésére irányulnak; e tekintetben megjegyzi annak fontosságát, hogy az ágazat képes 
legyen növelni termelését annak érdekében, hogy képes legyen megfelelni a kritikus 
helyzetekből eredő hirtelen keresletnövekedésnek; kéri ezért a tagállamokkal 
összehangolt terv, valamint az állami támogatási szabályokkal és a fenntartható 
politikákkal összhangban lévő pénzügyi ösztönzők kidolgozását az EU erős 
gyógyszeripari bázisának védelme érdekében, tárgyalások kezdeményezését az érdekelt 
felekkel egy gyógyszerhatóanyagokkal foglalkozó szövetség létrehozásáról, és addig az 
ellátás biztonsága szempontjából elengedhetetlennek ítélt gyógyszerek és 
gyógyszerhatóanyagok gyártásának harmadik országokból Európába történő 
áthelyezésének támogatását;

5. felszólítja a Bizottságot egy olyan környezet megteremtésére, amelyben a kutatásalapú 
gyógyszeripart a kielégítetlen gyógyászati igényekhez, például az antimikrobiális 
rezisztencia elleni küzdelemhez nyújtott megfizethető megoldások kifejlesztésére 
ösztönzik; felszólítja a Bizottságot, hogy a kidolgozás alatt álló európai 
gyógyszerstratégia keretében építse ki a szellemi tulajdonjogok stabil európai 
rendszerét, hogy ösztönözze az európai kutatás-fejlesztést és gyártást, biztosítsa, hogy 
Európa megtartja innovátorként és globális vezetőként betöltött szerepét, és végső soron 
védje és erősítse Európa stratégiai autonómiáját a közegészségügy területén;

Korai előrejelzés és jelentéstétel

6. felszólítja az együttműködésen alapuló, korai előrejelező jelentéstételi és értesítési 
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rendszer felülvizsgálatát egy olyan valós idejű, összekapcsolt, reagáló és könnyen 
aktiválható rendszer létrehozása érdekében, amely átfogó képet adna, és rendszeresen és 
időben figyelmeztetéseket tudna kibocsátani a lehetséges gyógyszerhiányokról annak 
érdekében, hogy a jövőben az e problémával szembesülő országok reagálhassanak és 
szükség esetén más piacokra fordulhassanak; felszólít arra, hogy az EMA játsszon 
központibb szerepet az egész EU-ra kiterjedő korai előrejelző rendszerben, amelynek a 
fent említett érdekelt felek mellett kórházi gyógyszerészek és beteglépviseleti 
szervezetek is részei lennének; úgy véli emellett, hogy az Európai Betegségmegelőzési 
és Járványvédelmi Központnak (ECDC) modellezést kellene közzétennie a világjárvány 
várható alakulásáról az egyes tagállamok illetékes hatóságaival együtt, annak 
érdekében, hogy előre lehessen számolni az igényekkel, és annak megfelelően ki 
lehessen igazítani a gyártási kapacitást, hogy a szükséges gyógyszereket a megfelelő 
időben a megfelelő területekre szállíthassák;

7. kitart amellett, hogy e rendszeren belül az ellátási lánc minden érdekeltjét, ideértve a 
párhuzamos kereskedőket és a nagykereskedőket is, kötelezni kell arra, hogy időben, és 
a 2001/83/EK irányelv3 23a. cikkének (2) bekezdésével összhangban legalább két 
hónappal korábban beszámoljanak a lehetséges zavarokról; úgy véli, hogy az EMA-nak 
és a Bizottságnak szorosan együtt kell működnie a tagállamok illetékes nemzeti 
hatóságaival annak érdekében, hogy időben és jól összehangoltan lehessen reagálni a 
gyógyszerek kínálatában és forgalmazásában észlelt, küszöbön álló hiányokra és 
átmeneti vagy tartós zavarokra; kéri, hogy a rendszer elsősorban a termékek páneurópai 
kritikus listájára összpontosítson, amely magában foglalná mind a központosított, mind 
a nemzeti forgalombahozatali engedélyeket; felhívja a Bizottságot, hogy ideiglenesen 
korlátozza a párhuzamos kereskedelmet mindaddig, amíg a kapcsolódó hiány nem 
rendeződik felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy végezzenek stresszteszteket 
a gyógyszerek és hatóanyagok rendelkezésre állásával és gyártási kapacitásával 
kapcsolatban a jövőbeli világjárványok során előforduló egészségügyi 
válsághelyzetekkel szembeni védelem biztosítása érdekében;

Együttműködés és koordináció

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a gyógyszerhiányok kezelésére hozzon létre egy 
együttműködési mechanizmust az uniós és a nemzeti politikák összehangolása 
érdekében, valamint biztosítsa a betegek alapvető gyógyszerekhez való fenntartható, 
egyetemes, méltányos, megfizethető, hatékony, biztonságos és időben történő 
hozzáférését az EU közegészségügyi rendszerei fenntarthatóságának garantálása 
érdekében, mindezt együttműködve az EMA-val, a nemzeti illetékes hatóságokkal, a 
tagállamokkal, a gyógyszeriparral, a betegek és a gyógyszerészek szervezeteivel, 
valamint a gyógyszerellátási lánc valamennyi szereplőjével;

Az áruk szabad mozgása

9. felszólítja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal szoros együttműködésben dolgozzon ki 
és fogadjon el egy, a világjárványokra való felkészültségre vonatkozó európai tervet a 
világjárványokra való összehangolt és hatékony európai reagálás biztosítása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy ennek a tervnek tartalmaznia kell az áruk, különösen a gyógyszerek 

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2001/83/EK irányelve (2001. november 6.) az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről (HL L 311., 2001.11.28., 67. o.).
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szabad mozgásának védelme érdekében a gyógyszerészeti vagy orvostechnikai 
vállalatok számára, különösen „zöld sávok” alkalmazásával nyitott határokat biztosító 
intézkedéseket; hangsúlyozza, hogy meg kell szüntetni az akadályokat a 
gyógyszerekhez, az orvostechnikai eszközökhöz és védőfelszerelésekhez való 
hozzáférés előtt valamennyi polgár számára, különös tekintettel az olyan tagállamokban 
élőkre, amelyek kis méretük vagy távoli elhelyezkedésük miatt nagymértékben 
függenek az importtól, és nem férnek könnyen hozzá az ellátási lánchoz;

Közbeszerzés

10. sürgeti a Bizottságot, hogy a közbeszerzésről szóló 2014/24/EU irányelvvel4 
összefüggésben dolgozzon ki iránymutatásokat a gyógyszeriparban a fenntartható 
közbeszerzési gyakorlatok támogatása érdekében, nevezetesen a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatra (MEAT) vonatkozó kritériumok végrehajtása tekintetében, 
amelynek célja a hosszú távú fenntarthatóság, a verseny és az ellátásbiztonság 
biztosítása, valamint a gyártásba történő beruházások ösztönzése; jogorvoslatokra szólít 
fel az egyetlen nyertes elvét és kritériumként kizárólag az árat alkalmazó pályázatokkal 
szemben, amelyek súlyos áreróziót okoznak, csökkentik a piaci beszállítók számát, és 
gyakran rövid átfutási időt, illetve szigorú szankciók alkalmazását eredményezik, 
amelyek viszont növelik az egészségügyi termékek hiányának kockázatát; felhívja a 
Tagállamokat, hogy a fenntartható, etikus és minőségi gyártás jutalmazása érdekében 
vizsgálják felül a pályáztatási rendszereiket;

11. megállapítja, hogy szokatlan egészségügyi válságok közepette fokozott 
együttműködésre van szükség az egészségügy terén, valamint a RescEU program 
keretében az oltóanyagok, vírusellenes gyógyszerek, valamint a magas költségű és 
alapvető gyógyszerek, továbbá az orvosi berendezések és az orvosi technológiák közös 
beszerzése terén; hangsúlyozza, hogy ennek a közös válasznak elsőbbséget kell élveznie 
a világjárvány utáni időszakban, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie minden 
tagállam polgárai számára, különös tekintettel azokra a tagállamokra, amelyek távoli 
elhelyezkedésükből vagy kis méretükből adódóan közegészségügyi és gazdasági 
szempontból kifejezetten kiszolgáltatott helyzetben vannak;

12. felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze a gyógyszeripari követelményeket az ellátási 
lánc uniós szintű diverzifikálásának és elégséges szintjének biztosítása érdekében, 
továbbá dolgozzon ki kockázatcsökkentésre irányuló tervet a gyógyszerhiányok 
tekintetében, az ellátási lánc kiszolgáltatottságának orvoslása, illetve bármiféle azt 
fenyegető kockázat kezelése végett, és nyújtsa be ezeket a terveket az illetékes 
hatóságoknak; rámutat arra, hogy egy ilyen tervnek megoldásokat kell tartalmaznia a 
gyógyszerek stratégiai tárolására annak érdekében, hogy az ellátást észszerű időn 
keresztül biztosítsák, és átlátható jelentéstételi mechanizmusokat olyan állandó 
kommunikációs csatornákkal, amelyeken keresztül a betegek és az egészségügyi 
szakemberek bejelenthetik és előre jelezhetik az alapvető gyógyszerek hiányát;

Kvóták

13. elismeri, hogy a forgalombahozatali engedélyek jogosultjai által az egészségügyi 

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről (HL L 94., 
2014.3.28., 65. o.).
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termékek forgalmazására alkalmazott szállítási kvótákat több paraméter határozza meg, 
ideértve a nemzeti betegszükségletekre vonatkozó becsléseket is; felhívja a Bizottságot, 
hogy a gyógyszeripar érdekelt feleivel együtt vizsgálja meg a rendelkezésre álló 
gyógyszerkészletek mennyiségét; e tekintetben emlékeztet arra, hogy a forgalmazók 
által bevezetett készletmennyiségi kvóták gyakran szűkösek, lassulást és hiányt 
okoznak, valamint hogy a forgalmazási lánc bizonyos részeiben hiányos a készletek 
átláthatósága;

Iparág és a kkv-k támogatása

14. hangsúlyozza, hogy az EU-nak sürgősen meg kell védenie erőteljes gyógyszeripari 
bázisát, ugyanakkor át kell gondolnia az ellátásbiztonságát, és csökkentenie kell a fő 
vegyipari nyersanyagok és kiindulási anyagok, köztes anyagok, valamint 
gyógyszerhatóanyagok kis számú, Unión kívüli gyártójától és szállítójától való túlzott 
függését; felhívja a Bizottságot, hogy alaposan vizsgálja meg, hogy az EU piacára 
belépő anyagokat és összetevőket megfelelő társadalmi és környezetvédelmi normákkal 
összhangban állították-e elő; felhívja az érdekelt feleket, hogy diverzifikálják ellátási 
láncaikat a kiszolgáltatottságuk csökkentése érdekében; e célból felhívja a Bizottságot, 
hogy alaposan vizsgálja meg az európai importfüggőség hatását, különösen az 
orvostechnikai felszerelésekre, légzőkészülékekre, vegyszerekre és nyersanyagokra 
vonatkozóan;

15. ösztönzi a Bizottságot, hogy javasoljon intézkedéseket a tervezett 
gyógyszerstratégiájában – beleértve pénzügyi ösztönzőket és a közbeszerzésre 
vonatkozó célzott iránymutatásokat is – a gyógyszergyártásban használt stratégiailag 
fontos vegyi anyagok, különösen a gyógyszerhatóanyagok és a köztes termékek EU-n 
belüli fenntartható, etikus és minőségi gyártásának előmozdítására; sürgeti a 
Bizottságot, hogy javasoljon továbbá intézkedéseket – a váratlan sokkok jobb kezelése 
céljából – az uniós kis- és középvállalkozások gyógyszerellátási láncba történő 
szélesebb körű bevonásának ösztönzésére, tekintettel kulcsfontosságú szerepükre a 
kutatásban és az innovációban, valamint arra, hogy eleve képesek a gyors 
termékváltásra;

16. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gondoskodjanak olyan környezetről, 
amely biztosítja, hogy Európa továbbra is vonzó hely legyen a kutatási és fejlesztési 
beruházások számára a célból, hogy megőrizze az aktív kutatáson alapuló 
gyógyszeripart Európában, amelyet a kutatási és fejlesztési képességekbe és 
infrastruktúrába, például egyetemekbe történő nagyobb beruházások támogatnak, 
figyelembe véve azt is, hogy az EU továbbra is a világ vezető régiója a 
szabadalmaztatott gyógyszerek hatóanyagainak gyártása terén; felszólítja a Bizottságot, 
hogy az Európai horizont és egyéb uniós programok keretében biztosítson megfelelő 
pénzügyi forrásokat a kulcsfontosságú ipari ágazatokban, például a gyógyszeriparban 
történő gyártást támogató uniós kutatási és innovációs tevékenységek megerősítéséhez, 
biztosítva közben a földrajzi egyensúlyt, illetve a kutatás és innováció tekintetében 
rosszul teljesítő tagállamok számára a részvételt az együttműködésen alapuló uniós 
projektekben és programokban, a kiválóság elvének tiszteletben tartásával;

17. rámutat, hogy a Horizont 2020-ból már jelentős számú, egészségügyi kutatással és 
innovációval kapcsolatos tevékenység kapott pénzügyi támogatást; hangsúlyozza, hogy 
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a koronavírussal kapcsolatos kutatás finanszírozása nem lehet hatással a Horizont 2020 
egyéb egészségügyi prioritásaira; felhív az Európai horizont által biztosított 
finanszírozás növelésére olyan gyógyszerkutatási és innovációs ökoszisztémák 
létrehozása és támogatása céljából, amelyek orvosi irányultságúak, többek között a köz- 
és magánszféra közötti partnerségek, valamint az innovatív és magas hozzáadott értéket 
képviselő ágazatokban végzett állami kutatás támogatása; hangsúlyozza, hogy egy 
vezető gyógyszerkutatási ökoszisztémához készségekre, hálózatokra és a tudományos 
dolgozókkal való kapcsolatokra, egészségügyi adatinfrastruktúrára, működőképes 
szabályozási keretre és a szellemi tulajdonjogok területén az innovációt elősegítő 
szakpolitikákra van szükség; szorgalmazza a ritka betegségek kezelésére használt 
gyógyszerek kutatásának ösztönzésére létrehozott támogatások felülvizsgálatát annak 
megállapítása érdekében, hogy sikeresek-e, és új ösztönzők létrehozására szólít fel 
abban az esetben, ha a felülvizsgálat a meglévők hatástalanságát állapítja meg; kiemeli, 
hogy az Európai horizontnak és az egyéb uniós programoknak támogatniuk kell a ritka 
betegségek kezelését, és hogy a ritka betegségekkel kapcsolatos kutatásokat, a bevált 
gyakorlatokat, a klinikai vizsgálatokat és a gyógyszereket valamennyi tagállam polgárai 
számára hozzáférhetővé kell tenni; emlékeztet rá, hogy a nem kizárólagos engedélyezés 
fontos lehet a hiányok kezelésében és a gyógyszerek árainak stabilizálásában, különösen 
egészségügyi vészhelyzetekben;

18. felszólítja a Bizottságot, hogy vegye számba a koronavírus által az iparra és a kkv-kra 
gyakorolt hatásokat, és nyújtson be egy megújított uniós iparstratégiát, amely kiemelten 
kezeli a társadalom digitális és ökológiai átállását és a külső sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képesség fejlesztését; sürgeti a Bizottságot, hogy tegye lehetővé a tagállamok 
számára, hogy minden szükséges erőfeszítést megtehessenek annak érdekében, hogy a 
gyógyszerészeti kis- és középvállalkozások folytathassák vagy újrakezdhessék kutatási 
tevékenységeiket, és elősegíthessék a gyártás változatosságát és az ahhoz kapcsolódó 
munkahelyek fenntartását, hangsúlyozva a fenntartható, etikus és minőségi gyártás 
fontosságát a munkahelyek, a növekedés és a versenyképesség szempontjából;

Árazás

19. hangsúlyozza, hogy a kizárólag kiadásokon alapuló gyógyszerárak nem teszik lehetővé 
az árkorrekciókat, amelyek tükrözhetnék az áruk, a gyártás, a szabályozási eljárások és 
a forgalmazás változásait, és kedvezőtlen hatással vannak az ellátás megbízhatóságára; 
aggodalommal jegyzi meg, hogy a termékek iránti igény gyógyszerhiányok során 
jelentkező növekedése megnöveli a tisztességtelen árazási gyakorlatok kockázatát a 
hiánnyal érintett régiókban, valamint az olyan esetekben is, amikor az alternatív 
gyógyszerészeti termékek helyettesíthetik a hiányzó gyógyszereket;

Párhuzamos piac

20. elismeri, hogy a párhuzamos kereskedelem gyógyszerhiányt okozhat; felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy kezeljék megfelelően a gyógyszerekkel az EU-ban 
folytatott párhuzamos kereskedelemmel kapcsolatos problémákat az olyan hiányok 
megelőzése érdekében, amelyek egy adott gyógyszer árának tekintetében a tagállamok 
között fennálló nagy különbségek miatti exportból adódóan jönnek létre; kiemeli a 
párhuzamos kereskedelem és a kiviteli tilalmak hatásainak a páciensek általi hozzáférés 
szempontjából történő értékelése jelentőségét; felszólítja a Bizottságot, hogy szükség 
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szerint dolgozzon ki további iránymutatásokat a tagállamok számára a párhuzamos 
exportról; hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni a beteg- és fogyasztói csoportok 
szempontjait és tapasztalatait;

21. elismeri, hogy a gyógyszerek tagállamok közötti mozgását a párhuzamos kereskedelem 
miatt nem kizárólag a gyógyszeripari cégek ellenőrzik; kiemeli, hogy a párhuzamos 
kereskedelem miatt eltérés mutatkozik az egy adott piacon a gyártók által forgalomba 
hozott mennyiség, az export és import mennyisége, valamint az említett piacon a 
betegek tényleges igényei között, és ez hiányt okozhat; kiemeli, hogy egyes esetekben a 
párhuzamos kereskedelem egyes tagállamok keresletének akár 80–90%-át is fedezi, ami 
az ellátási lánc sérülékenységéhez vezet;

22. szorgalmazza a gyógyszerészeti ágazatban alkalmazott tisztességtelen gyakorlatoktól és 
üzleti stratégiáktól, például a „pay for delay” (a gyógyszerek piacra lépését kifizetés 
ellenében késleltető megállapodásoktól) visszatartó intézkedéseket az ellátás ellenálló 
képességének a tagállamok piacain történő biztosítása érdekében; felszólítja a 
Bizottságot, hogy szigorítsa a behozott gyógyszereknek vagy hatóanyagoknak az uniós 
és nemzeti szabályoknak való megfelelőségével kapcsolatos határellenőrzéseket, 
különösen ott, ahol az ilyen behozatalok lenyomják a belső piaci árakat, torzítják a 
versenyt, nem a fenntartható, etikus és minőségi gyártást ösztönzik, és a gyártósorok 
EU-n kívülre történő áthelyezéséhez vezetnek;

A készletfelhalmozás kezelése

23. felhívja a Bizottságot, hogy mérje fel a készletek uniós szintű kiépítésének lehetőségeit 
a rescEU program keretében; hangsúlyozza, hogy a gyógyszerhiány nemzetbiztonsági 
kérdés; elismeri, hogy a fontos gyógyszerek készleteinek problémáját, és az egyes 
különösen fontos gyógyszerek gyártására való felkészültség növelésének lehetőségét 
hosszabb távú perspektívából kell nézni; felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa a 
tagállamokat a fontos gyógyszerek készleteinek létrehozásában, amelyért az állami és 
magánszektornak közösen kell vállalnia a felelősséget, koordinált megközelítésben a 
hiányok elkerülése és a betegek igényeinek kielégítése céljából minden tagállamban, 
emellett támogassa, hogy közös és koordinált megközelítésben dolgozzanak ki 
intézkedéseket a gyógyszerhiány kiváltó okainak kezelésére, hogy válság és/vagy 
konfliktus idején biztosítva legyen az európai társadalmak ellenálló képessége és 
kitartása;

Szabályozási követelmények és minőség

24. rámutat, hogy egyes hiányosságok a szabályozási követelmények teljesítéséhez 
szükséges idővel függnek össze, ideértve a szabályozás lemaradását és a nemzeti 
követelményeket is, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a gyógyszerek és az 
orvostechnikai eszközök iránti igény nem mehet az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek és egészségügyi termékek minőségének, biztonságának, hatásosságának és 
költséghatékonyságának rovására, ideértve az egészségügyi eszközöket is; emlékeztet 
arra, hogy a gyógyszerekkel folytatott klinikai vizsgálatok engedélyezésére, valamint az 
ilyen vizsgálatok elvégzése során a közegészség védelmével kapcsolatos legmagasabb 
szintű előírások alapján továbbra is szabályozni és felügyelni kell a helyes klinikai 
gyakorlatok betartásának ellenőrzésére vonatkozó szabályoknak való megfelelést; 
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emlékeztet arra is, hogy elsőbbséget kell adni a magas tudományos színvonal 
fenntartása mellett a szabályozási folyamatok optimalizálásának a meglévő 
„módosításokról szóló rendelet” módosítása révén a gyógyszerek piacon tartásával 
összefüggő adminisztrációs feladatok egyszerűsítésének lehetővé tétele, a páciensek és 
egészségügyi szakemberek információkhoz való hozzáférésének javítása, valamint 
hiány esetén a gyógyszerek tagállamok közötti mozgásának egyszerűbbé tétele 
érdekében; ösztönzi a Bizottságot, hogy a szabályozási folyamatok során a lehető 
legjobban használja ki az információs technológiákat, köztük a digitális és telematikai 
eszközöket EU-szerte a szabályozás hatékonyságának növelése érdekében, az (EU) 
2016/679 rendeletben5 (általános adatvédelmi rendelet) foglalt adatvédelmi normák 
betartása mellett; 

25. az európai adatstratégiára és az egészségügy digitalizációjára, valamint az egészségügyi 
ellátás színvonalának és a betegek gyógyulásának javítása szempontjából hatalmas 
lehetőségekre tekintettel sürgeti a Bizottságot, hogy mozdítsa elő az interoperábilis 
technológiáknak a tagállamok egészségügyi ágazataiban történő megvalósítását, 
amelyek elő fogják segíteni az innovatív egészségügyi megoldások biztosítását a 
páciensek számára; ösztönzi egy teljes mértékben működőképes európai egészségügyi 
adattér létrehozását, amely olyan irányítási kerettel rendelkezik, amely elősegíti egy 
innovatív adatvezérelt ökoszisztéma létrehozását, az információk és kritikus adatok 
Unió-szerte történő biztonságos és ellenőrzött megosztásának alapján; kéri a 
Bizottságot, hogy támogassa az innovatív termékek és szolgáltatások kutatására és 
fejlesztésére alkalmas adatok tárolására és feldolgozására szolgáló szabványok, 
eszközök és infrastruktúrák következő generációját; hangsúlyozza, hogy a személyes 
egészségügyi adatok gyűjtése és feldolgozása kizárólag az általános adatvédelmi 
rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jogalapok és a 9. cikkében 
meghatározott feltételek alapján lehetséges; úgy véli, hogy ezzel összefüggésben meg 
kell tiltani a személyes egészségügyi adatok további feldolgozását; emlékezteti az 
adatkezelőket az átláthatóság adatvédelmi elvére és az abból eredő, a betegekkel és más 
érintettekkel szembeni kötelezettségeikre;

26. felszólítja a Bizottságot és az illetékes hatóságokat, hogy gyógyszerhiány fellépése 
esetén a hiány enyhítése céljából biztosítsanak kellő rugalmasságot a szabályozás 
tekintetében olyan célzott intézkedések – például többnyelvű csomagolás, eltérő méretű 
csomagolás és elektronikus betegtájékoztató rugalmasabb kezelése – meghozatalával 
annak biztosítása érdekében, hogy a betegek gyorsabban juthassanak hozzá a jó 
minőségű és biztonságos gyógyszerekhez; felszólítja a Bizottságot, hogy módosítsa a 
módosításokról szóló EB-rendeletet6 és a módosítások osztályozására vonatkozó 
iránymutatásokat a jelenlegi módosítási rendszer korszerűsítése, továbbá a technológiai 
fejlődés és valamennyi érintett fél szabályozási igényeinek figyelembe vétele 
érdekében;

5 HL L 119., 2016.5.4., 1. o.
6 A Bizottság 1234/2008/EK rendelete (2008. november 24.) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra 
szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali engedélyére vonatkozó feltételek módosításainak 
vizsgálatáról (HL L 334., 2008.12.12., 7. o.).
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