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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

A. kadangi dėl koronaviruso pandemijos paaštrėjo sena ir vis didėjanti vaistų stygiaus 
visoje ES problema; kadangi dėl to sutrikus pasaulinei tiekimo grandinei išryškėjo ES 
priklausomybė nuo trečiųjų šalių vaistų, veikliųjų medžiagų, pradinių medžiagų ir kitų 
vaistų gamybai naudojamų komponentų; kadangi dėl ES kliovimosi importu šioje 
srityje ir dėl nepakankamo diversifikavimo kyla papildoma grėsmė ES pajėgumui 
greitai ir deramai imtis neatidėliotinų priemonių ekstremaliose sveikatai situacijose ir 
dėl to ES sveikatos sistemos tampa pažeidžiamos; kadangi naujoji koronaviruso 
pandemija taip pat atskleidė medicinos priemonių, medicinos reikmenų ir apsaugos 
priemonių stygių; kadangi 60–80 proc. veikliųjų medžiagų pagaminama už Europos 
ribų, daugiausia Kinijoje ir Indijoje; kadangi prieš 30 metų ši dalis sudarė 20 proc.; 
kadangi iki šiol nereikalaujama, kad vaistai ir veikliosios medžiagos būtų pacientams ir 
vartotojams matomu būdu ženklinami ar žymimi nurodant jų kilmę ir gamybos šalį; 
kadangi ribota prieiga prie generiniams vaistams gaminti skirtų veikliųjų medžiagų yra 
ypač opi problema; kadangi, galiausiai, per COVID-19 protrūkį paaiškėjo, kad daug 
valstybių narių nacionalinių vyriausybių tapo sukčiavimo aukomis ir gavo nekokybiškų 
medicinos reikmenų ir atsargų iš trečiosiose šalyse įsisteigusių įmonių;

B. kadangi vaistų ir kitų medicinos reikmenų gamyba yra sudėtinga ir jai reikia itin 
sudėtingų įrenginių, procedūrų ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų, kad būtų užtikrinti 
aukšti darbo ir aplinkos apsaugos standartai ir vaistų saugumas bei veiksmingumas; 
kadangi vaistų ir kitų medicinos reikmenų kokybė turi atitikti griežtus ES reguliavimo 
standartus, kurie yra vieni griežčiausių pasaulyje; kadangi ES vykdoma griežta vaistų 
gamybos kokybės kontrolė; kadangi pirkėjų, visų pirma ligoninių vaistinių, biudžetas 
yra ribotas, todėl labai dažnai jie turi atsižvelgti ne į kokybę ar kilmę, o į finansinius 
kriterijus; kadangi cheminių žaliavų, pradinių medžiagų ir veikliųjų medžiagų gamybą 
ES paveikė pirkimo sistema, grindžiama mažiausios kainos kriterijumi; kadangi tai 
skatina perkelti tokią gamybą į trečiąsias šalis, taigi kenkiama Europos įmonėms, kurios 
laikosi aukštesnių standartų; kadangi kai kurie šiose trečiosiose šalyse esantys įrenginiai 
dažnai neturi pakankamų pajėgumų užtikrinti, kad būtų laikomasi tokių tvarios ir 
etiškos šių medžiagų ir sudedamųjų dalių gamybos standartų, kurie galėtų atitikti ES 
standartus;

C. kadangi siekiant spręsti vaistų stygiaus problemą, kurios pagrindinės priežastys apima 
daug veiksnių ir yra sudėtingos, įskaitant ekonominius aspektus, pvz., menką rinkos 
nuspėjamumą, dažnai monopolistinį farmacijos rinkų pobūdį, vieno laimėtojo pirkimo 
sistemas, lygiagrečią prekybą, eksporto draudimus, perteklines atsargas, reguliavimo 
kliūtis, nenumatytą paklausos padidėjimą, tiekimo grandinės sutrikimus, sudėtingumą ir 
tarpusavio priklausomybę, be kita ko, nuo trečiųjų šalių, taip pat vaistų gamybos, 
sandėliavimo, platinimo ir išdavimo problemas ir sudėtingumą, reikalingas Europos ir 
nacionalinės politikos koordinavimui skirtas bendradarbiavimo mechanizmas; kadangi 
reikėtų tobulinti ankstyvą vaistų stygiaus nustatymą, stebėseną ir pranešimą apie jį ir tuo 
tikslu reikėtų remtis skaidresniais ir prieinamais duomenimis apie vaistų stygių;
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D. kadangi vaistų stygius kelia didelę grėsmę pacientams ir kenkia visuomenės sveikatos 
priežiūros sistemų atsparumui ir veiksmingumui visoje Sąjungoje; kadangi labai svarbu 
užkirsti kelią vaistų stygiui, taip pat, jam atsiradus, švelninti jo padarinius; kadangi 
Direktyvos 2001/83/EB1 81 straipsnyje raginama imtis priemonių, kuriomis būtų 
užkirstas kelias vaistų stygiui ar su jų platinimu susijusioms problemoms valstybės 
narėse; kadangi Komisija paskelbė gaires dėl optimalaus ir racionalaus vaistų tiekimo, 
kad būtų išvengta vaistų stygiaus per COVID-19 pandemiją; kadangi šiose gairėse 
Komisija pripažįsta, kad jokia šalis neturi pakankamai žaliavų ar veikliųjų medžiagų, 
tarpinių produktų ar galutinių vaistų, kurių reikia tinkamam sveikatos sistemos 
veikimui;

E. kadangi koronaviruso pandemija parodė, kad kovojant su grėsmėmis sveikatai, užuot 
ėmusis individualių ir nesuderintų nacionalinio lygmens priemonių, reikia visų subjektų 
veiksmų koordinavimo, bendradarbiavimo ir glaudaus dialogo; kad būtų išvengta 
vienašališko sienų uždarymo ir eksporto draudimų, dėl kurių didėja vaistų stygius ir 
kenkiama tiekimo grandinių ir platinimo kanalų atsparumui, labai svarbu krizės 
laikotarpiu vykdyti veiksmingą ES lygmens koordinavimą;

F. kadangi pasibaigus koronaviruso pandemijai ES turės įveikti ekonomikos krizę, dėl 
kurios bus dar sunkiau užtikrinti lygiateises galimybes gauti vaistų ir Europos 
farmacijos pramonės konkurencingumą; kadangi šiame pramonės sektoriuje tiesiogiai 
dirba 765 000 žmonių ir nuo jos netiesiogiai priklauso dar 2,7 mln. darbo vietų 
Europoje; kadangi strateginiuose pramonės sektoriuose Europos ir valstybių narių 
lygmenimis galima įgyvendinti dabartinius mokesčių mechanizmus ir paskatas;

G. kadangi, kaip pareiškė Komisija, dėl atsako į COVID-19 pandemijos sukeltą krizę 
reikėjo gerokai padidinti tiek veikliųjų medžiagų, tiek vaistų gamybą ES, todėl reikia 
pertvarkyti tiekimo grandines ir gamybos linijas; kadangi Komisijos narė Stella 
Kyriakides per 2020 m. balandžio 22 d. vykusį susitikimą su Europos Parlamento 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto (ENVI) nariais pabrėžė, kad 
ES reikia didinti vaistų gamybą ir inovacijų lygį; kadangi visos mažosios ir vidutinės 
farmacijos laboratorijos yra turtas, kurį reikia išsaugoti, ir mokslinių tyrimų bei 
atradimų terpė, kurią reikia remti, nes tokio laboratorijos gali dalyvauti vykdant vaistų 
stygiaus prevenciją;

H. kadangi Europos Parlamentas savo 2011 m. kovo 8 d. rezoliucijoje ir Taryba savo 
2010 m. rugsėjo 13 d. išvadose pabrėžė, kad reikia pradėti taikyti bendrą medicininių 
atsako priemonių, visų pirma pandeminių ligų vakcinų, viešųjų pirkimų procedūrą; 
kadangi Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1082/20132 valstybės narės 
skatinamos naudotis bendro pirkimo procedūromis, jeigu prieš vykdant tas procedūras 
dalyvaujančios valstybės narės sudaro bendro pirkimo susitarimą;

I. kadangi Sutartyse ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nurodyta, kad visi 
gali naudotis profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugomis ir turi teisę gauti medicininį 
gydymą nacionalinės teisės aktuose ir praktikoje nustatytomis sąlygomis; kadangi ši 

1 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 67).
2 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai (OL L 293, 2013 11 5, p. 1). 
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teisė turėtų būti užtikrinta visiems piliečiams, įskaitant gyvenančius mažesnėse 
valstybėse narėse ir atokiausiose Sąjungos vietovėse; kadangi galimybė gauti 
vaistų tampa vis didesne problema ES ir paprastai yra susijusi su didele vaistų kaina; 

J. kadangi Komisija pranešė iki 2020 m. pabaigos ketinanti paskelbti rekomendacijas dėl 
būsimos ES vaistų strategijos;

Apibrėžtys ir stebėsenos priemonės

1. ragina Komisiją nustatyti tvirtą, centralizuotą ir suderintą vaistų stygiaus apibrėžtį, kad 
apie jį būtų galima pranešti ir jį būtų galima stebėti rinkodaros leidimų turėtojams, kaip 
2019 m. pasiūlė Europos vaistų agentūros (EMA) ir vaistų agentūrų direktorių (HMA) 
jungtinė darbo grupė; pažymi, kad, siekiant paremti pranešimo procesą, itin svarbu 
nustatyti aiškią stygiaus rizikos apibrėžtį; pabrėžia, kad reikia nustatyti būtinųjų vaistų 
apibrėžtį ir teikti jiems pirmenybę sprendžiant stygiaus problemą; be to, ragina įvertinti 
galimybę bendru lygmeniu naudoti Europos vaistų tikrinimo sistemos (angl. European 
Medicines Verification System, EMVS) duomenų saugyklas kaip vaistų stygiaus 
stebėjimo priemonę; pažymi, kad tinkamesnis EMVS saugyklų duomenų naudojimas 
siekiant suteikti kiekvienai vaistų dėžei serijos numerį taip pat galėtų užtikrinti visos 
gamybos, pakavimo ir platinimo grandinės patikimumą; todėl ragina Komisiją įvertinti 
galimybę leisti gamintojams savanoriškai ir nepatiriant jokios papildomos naštos taikyti 
pacientams (vartotojams) matomą ir jų atpažįstamą vaistų ir veikliųjų medžiagų kilmės 
ir gamybos vietos ženklinimo sistemą;

2. primygtinai reikalauja, kad Komisija skubiai pradėtų vykdyti konsultacijas su įvairiais 
suinteresuotaisiais subjektais ir rinkos tyrimus, siekdama nustatyti įrodymais pagrįstus 
tiekimo grandinės ir su ja nesusijusius veiksnius, dėl kurių tiesiogiai kyla arba didėja 
vaistų stygiaus rizika, kad būtų galima sumažinti tiekimo grandinėms kylančią riziką; 
ragina palaikyti nuolatinį, konkretų ir į veiksmus orientuotą dialogą su EMA, 
nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, valstybėmis narėmis, farmacijos 
pramone, pacientų ir farmacininkų organizacijomis bei visais farmacijos tiekimo 
grandinės subjektais; ragina vykdyti veiksmingą Europos politinį bendradarbiavimą, 
kad būtų užkirstas kelias stygiui ilguoju laikotarpiu, dalijantis informacija, pranešant 
apie numatomą stygių ir didinant tiekimo grandinės skaidrumą; ragina Komisiją 
planuojamoje vaistų strategijoje pasiūlyti plataus užmojo ir konkrečius šių klausimų 
sprendimo veiksmus; ragina Komisiją į pasiūlymą dėl 2021 m. teisės akto dėl išsamaus 
įmonių patikrinimo įtraukti farmacijos sektoriui skirtas priemones;

3. ragina Komisiją paskelbti ES vaistų strategiją, kurioje būtų nurodytos pagrindinės vaistų 
stygiaus priežastys; primygtinai ragina Komisiją pasiūlyti plataus užmojo konkrečias 
reguliavimo priemones, kuriomis būtų siekiama užtikrinti, kad vaistai būtų prieinami, 
įperkami, tvarūs ir būtų sudarytos lygios galimybės jų gauti, ir kuriomis taip pat būtų 
praktiškai įgyvendintos skaidrumo priemonės; susirūpinęs atkreipia dėmesį į rinkos 
nepakankamumą keliose valstybėse narėse, kuriose pacientų galimybei gauti 
veiksmingų ir įperkamų vaistų ir medicinos priemonių toliau gresia pavojus dėl labai 
didelio ir dažnai netvaraus kainų lygio; pripažįsta, kad reikia skirti ypatingą dėmesį 
galimybei gauti vaistų ir medicinos priemonių mažesnes rinkas turinčiose valstybėse 
narėse; pabrėžia, kad ES ekstremaliosioms situacijoms skirtų atsargų inventorizavimo 
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sistemos kūrimas, kuriam vadovautų EMA, bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis, taip pat turėtų būti įtrauktas į planuojamą vaistų 
strategiją, joje taip pat turėtų būti numatyta, kaip atsargų aprašai gali būti tvarkomi 
atsižvelgiant į medicinos raidą;

4. ragina Komisiją skatinti priemones, kuriomis būtų padidintas vaistų tiekimo ES 
saugumas ir sumažinta priklausomybė nuo trečiųjų šalių; ragina Komisiją į planuojamą 
vaistų strategiją taip pat įtraukti priemones, kuriomis būtų sprendžiamos pasaulinių 
vertės grandinių sutrikimų problemos; šiuo klausimu pažymi, jog svarbu, kad pramonė 
būtų pajėgi didinti gamybą, kad būtų galima patenkinti staigų paklausos padidėjimą, 
kuris atsiranda susiklosčius kritinei padėčiai; todėl ragina parengti planą, kuris būtų 
koordinuojamas ir suderintas su valstybėmis narėmis, ir finansines paskatas, 
atitinkančias valstybės pagalbos taisykles ir tvarumo politiką, siekiant apsaugoti tvirtą 
ES farmacijos pramoninę bazę, pradėti derybas dėl veikliųjų medžiagų aljanso sukūrimo 
su suinteresuotaisiais subjektais ir iki tol remti vaistų ir veikliųjų medžiagų, laikomų 
būtinais tiekimo saugumui užtikrinti, gamybos perkėlimą iš trečiųjų šalių į Europą;

5. ragina Komisiją sudaryti sąlygas, kuriomis moksliniais tyrimais besiremiančiai 
farmacijos pramonei būtų teikiamos paskatos parengti įperkamus sprendimus, kaip 
patenkinti nepatenkintus medicininius poreikius, pvz., kovos su atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms; ragina Komisiją pagal būsimą ES vaistų strategiją 
išsaugoti tvirtą Europos intelektinės nuosavybės sistemą, siekiant skatinti MTTP ir 
gamybą Europoje ir užtikrinti, kad Europa toliau atliktų novatorės ir pasaulio lyderės 
vaidmenį, ir, galiausiai, apsaugoti Europos strateginį savarankiškumą visuomenės 
sveikatos srityje;

Ankstyvasis perspėjimas ir pranešimas

6. ragina iš esmės pertvarkyti bendradarbiaujamąją ataskaitų teikimo ir pranešimo bei 
skubaus įspėjimo sistemą, kad būtų sukurta realiuoju laiku veikianti, tarpusavyje 
sujungta, reaguojanti ir lengvai aktyvuojama sistema, kurią taikant būtų galima 
susidaryti išsamų vaizdą ir reguliariai bei laiku teikti įspėjimus apie galimą vaistų 
stygių, kad ateityje šalys, kurioms kyla ši problema, galėtų reaguoti ir prireikus kreiptis 
į kitas rinkas; ragina EMA atlikti svarbesnį vaidmenį ES masto ankstyvojo perspėjimo 
sistemoje, į kurią, be pirmiau minėtų suinteresuotųjų subjektų, būtų įtrauktos ligoninių 
vaistininkų ir pacientų organizacijos; be to, mano, kad Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centras (ECDC) turėtų dalytis tikėtinos pandemijos eigos modeliavimo 
duomenimis su kiekvienos valstybės narės nacionalinėmis kompetentingomis 
institucijomis, siekiant numatyti paklausą ir atitinkamai pritaikyti gamybos pajėgumus 
ir platinimo kanalus, kad tie reikalingi vaistai būtų tiekiami atitinkamiems regionams 
tinkamu metu;

7. primygtinai reikalauja, kad šioje sistemoje visi tiekimo grandinės suinteresuotieji 
subjektai, įskaitant lygiagrečius prekiautojus ir didmenininkus, laikytųsi juridinės 
prievolės laiku ir, laikantis Direktyvos 2001/83/EB3 23a straipsnio 2 dalies, ne vėliau 
kaip likus dviem mėnesiams iki vaisto tiekimo į rinką sustabdymo apie tai pranešti; 
mano, kad EMA ir Komisija turėtų glaudžiai bendradarbiauti su valstybių narių 

3 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 67).
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nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, siekdamos užtikrinti, kad būtų laiku ir 
tinkamai koordinuojant reaguojama į gresiantį vaistų stygių, apie kurį buvo pranešta, ir į 
laikinus ar nuolatinius vaistų tiekimo ir platinimo sutrikimus; ragina sistemoje iš 
pradžių daugiausia dėmesio skirti visos Europos produktų ypatingos svarbos sąrašui, 
apimančiam centralizuotai ir nacionaliniu lygmeniu išduodamus rinkodaros leidimus; 
ragina Komisiją laikinai apriboti lygiagrečią prekybą, kol bus panaikintas atitinkamas 
stygius; ragina Komisiją ir valstybes nares atlikti vaistų ir veikliųjų medžiagų 
prieinamumo ir gamybos pajėgumų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kad būtų 
apsisaugota nuo būsimų pandemijos sukeltų krizių sveikatos sektoriuje;

Bendradarbiavimas ir koordinavimas

8. ragina Komisiją sukurti Europos ir nacionalinės politikos koordinavimui skirtą 
bendradarbiavimo mechanizmą siekiant spręsti vaistų stygiaus problemą ir užtikrinti 
pacientų teisę nuolat, universaliai, lygiomis teisėmis, už prieinamą kainą, veiksmingai, 
saugiai ir laiku gauti būtinųjų vaistų, kad būtų užtikrintas ES viešųjų sveikatos 
priežiūros sistemų tvarumas, įtraukiant EMA, nacionalines kompetentingas institucijas, 
valstybes nares, farmacijos pramonę, pacientų ir farmacininkų organizacijas ir visus 
farmacijos produktų tiekimo grandinės veiklos vykdytojus;

Laisvas prekių judėjimas

9. ragina Komisiją, glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, parengti ir priimti 
Europos pasirengimo pandemijai planą, kad būtų užtikrintas suderintas ir veiksmingas 
Europos lygmens atsakas pandemijai; pabrėžia, kad į jį reikėtų įtraukti priemones, 
kuriomis atviros sienos būtų užtikrintos vaistų ir medicinos įmonėms, ypač atveriant 
žaliuosius koridorius, kad būtų apsaugotas laisvas prekių judėjimas ir išvengta galimo 
vaistų trūkumo; pabrėžia būtinybę visiems piliečiams, visų pirma gyvenantiems 
valstybėse narėse, kurios dėl savo nedidelio dydžio arba atokumo yra labai 
priklausomos nuo importo ir kurioms tiekimo grandinė nėra lengvai prieinama, pašalinti 
kylančias kliūtis, susijusios su galimybėmis gauti vaistų, medicinos prietaisų ir 
apsauginės įrangos;

Viešieji pirkimai

10. atsižvelgdamas į Direktyvą dėl viešųjų pirkimų ES 2014/24/ES4, primygtinai ragina 
Komisiją parengti gaires, kuriomis būtų remiama tvari vaistų srities viešųjų pirkimų 
praktika, visų pirma nustatant, kaip įgyvendinti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijus, siekiant užtikrinti ilgalaikį tiekimo tvarumą, konkurencingumą ir patikimumą 
ir skatinti investicijas į gamybą; skatina taikyti taisomąsias priemones dėl konkursų, 
kuriuos, atsižvelgiant tik į kainą, laimi tik vienas dalyvis, ir dėl kurių smarkiai smunka 
kainos, mažėja rinkos tiekėjų skaičius ir dažnai turima mažai laiko pasirengti, taip pat 
taikomos sankcijos įmonėms, o tai savo ruožtu didina medicinos produktų stygiaus 
pavojų; ragina valstybes nares peržiūrėti konkursų sistemą, kad laimėtų tvari, etiška ir 
kokybiška gamyba;

11. pabrėžia, kad susidūrus su neįprastomis sanitarinėmis krizėmis paaiškėjo, jog sveikatos 

4 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, OL L 94, 
2014 3 28, p. 65.
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priežiūros sektoriuje reikia glaudesnio bendradarbiavimo, pasinaudojant „rescEU“ 
programos sistema, centralizuotu vakcinų, antivirusinių, brangių ir būtinųjų vaistų, taip 
pat medicininės įrangos ir technologijų pirkimu; primygtinai ragina pasibaigus 
pandemijai teikti pirmenybę tokiam bendram atsakui ir užtikrinti, kad juo galėtų lengvai 
pasinaudoti kiekvienos valstybės narės, ypač tų, kurios dėl savo atokumo ir nedidelio 
dydžio yra itin pažeidžiamos visuomenės sveikatos ir ekonomikos srityse, piliečiai;

12. ragina Komisiją paskatinti farmacijos pramonę užtikrinti, kad jos tiekimo grandinė būtų 
diversifikuota ir pakankama ES lygiu, ir parengti planą, kaip mažinti vaistų trūkumo 
riziką, kad būtų galima valdyti tiekimo grandinės pažeidžiamumą ir riziką, ir pateikti 
šiuos planus kompetentingoms institucijoms; atkreipia dėmesį, kad į tokį planą reikėtų 
įtraukti strateginio vaistų sandėliavimo sprendimus, kad pagrįstą laiką būtų užtikrintas 
tiekimas, ir skaidrius ataskaitų teikimo mechanizmus su nuolatinių ryšių kanalais, 
kuriais pacientai ir sveikatos priežiūros specialistai galėtų pranešti apie būtinųjų vaistų 
stygių ir jį numatyti; 

Kvotos

13. pripažįsta, kad rinkodaros leidimų turėtojų taikomos sveikatos priežiūros produktų 
tiekimo kvotos nustatomos remiantis keletu parametrų, įskaitant apskaičiuotus 
nacionalinius pacientų poreikius; ragina Komisiją kartu su farmacijos pramonės 
suinteresuotaisiais subjektais įvertinti prieinamų vaistų atsargų dydį; šiuo atžvilgiu 
primena, kad platintojų nustatytos atsargų dydžio kvotos dažnai nėra didelės ir skatina 
sulėtėjimą ir trūkumą, taip pat tam tikruose paskirstymo grandinės etapuose pastebimas 
atsargų skaidrumo stygius;

Pramonė ir parama MVĮ

14. pabrėžia, kad ES turi skubiai apsaugoti savo tvirtą farmacijos pramonės pagrindą ir 
persvarstyti savo tiekimo patikimumą bei sumažinti pernelyg didelę priklausomybę nuo 
nedidelio skaičiaus ne iš ES šalių cheminių žaliavų ir pradinių medžiagų, tarpinių 
medžiagų bei vaistų veikliųjų medžiagų gamintojų ir tiekėjų; ragina Komisiją atidžiai 
išnagrinėti, ar į ES rinką patenkančios medžiagos ir sudedamosios dalys yra pagamintos 
laikantis deramų socialinių ir aplinkos apsaugos standartų; ragina suinteresuotuosius 
subjektus diversifikuoti savo tiekimo grandines, kad būtų sumažintas jų 
pažeidžiamumas; dėl to ragina Komisiją atidžiai išnagrinėti Europos priklausomybės 
nuo importo, ypač medicinos įrangos, dirbtinio kvėpavimo įrangos, cheminių produktų 
ir žaliavų, poveikį;

15. ragina Komisiją planuojamoje vaistų strategijoje pasiūlyti priemonių, įskaitant 
finansines paskatas ir tikslines gaires dėl viešųjų pirkimų, kuriomis būtų skatinamos 
investicijos į vaistų gamybai naudojamų strategiškai svarbių cheminių medžiagų, visų 
pirma vaistų veikliųjų medžiagų ir tarpinių medžiagų, tvarią, etišką ir kokybišką 
gamybą ES; primygtinai ragina Komisiją pasiūlyti ir priemonių, kuriomis būtų 
skatinama į vaistų tiekimo grandinę labiau įtraukti ES mažąsias ir vidutines įmones, 
atsižvelgiant į jų svarbią funkciją mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje ir į tai, kad jos 
geba greitai pritaikyti savo gamybos sritį, siekdamos geriau susidoroti su netikėtais 
pokyčiais;

16. ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti aplinką, kurioje būtų užtikrinta, kad Europa ir 
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toliau būtų patraukli vieta investicijoms į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, 
siekiant išsaugoti aktyvią ir konkurencingą moksliniais tyrimais pagrįstą farmacijos 
pramonę, paremtą didesnėmis investicijomis į mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
pajėgumus ir infrastruktūrą, atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjunga išlieka labiausiai 
pasaulyje pirmaujančiu patentuotų vaistų veikliųjų medžiagų gamybos regionu; ragina 
Komisiją teikti reikiamus finansinius išteklius pagal programą „Europos horizontas“ ir 
kitas ES programas, kad būtų stiprinama Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, 
kuria remiama gamyba svarbiuose pramonės sektoriuose, pvz., farmacijos pramonės 
sektoriuje, tuo pat metu užtikrinant geografinę aprėptį ir prastų rezultatų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityje pasiekusių valstybių narių dalyvavimą bendradarbiavimo 
projektuose, laikantis pažangumo principo;

17. pabrėžia, kad pagal programą „Horizontas 2020“ jau finansuota daug su sveikatos 
sritimi susijusios mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos; pabrėžia, kad su koronavirusu 
susijusių mokslinių tyrimų finansavimas neturėtų daryti įtakos kitiems programos 
„Horizontas 2020“ prioritetams sveikatos priežiūros srityje; ragina daugiau lėšų skirti 
pagal programą „Europos horizontas“, kad būtų kuriamos ir remiamos medicinos srities 
mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemos, kurios yra orientuotos į mediciną, įskaitant 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes ir paramą viešiesiems moksliniams tyrimams 
didelės pridėtinės vertės ir inovaciniuose sektoriuose; pabrėžia, kad pirmaujančiai 
medicinos mokslinių tyrimų ekosistemai reikalingi įgūdžiai, tinklai ir akademiniai 
ryšiai, sveikatos priežiūros duomenų infrastruktūra, veikianti reguliavimo sistema ir 
intelektinės nuosavybės politika, kuria skatinamos inovacijos; ragina peržiūrėti priimtas 
paskatas, kuriomis siekiama skatinti retųjų vaistų mokslinius tyrimus, siekiant nustatyti, 
ar jie sėkmingi; priešingu atveju – ragina kurti naujas paskatas; pabrėžia, kad programa 
„Europos horizontas“ ir kitomis ES programomis reikia remti retas ligas ir suteikti visų 
valstybių narių piliečiams galimybę naudotis tais moksliniais tyrimais, geriausia 
patirtimi, klinikiniais bandymais ir gauti su retomis ligomis susijusių vaistų; primena, 
kad neišimtinė licencija gali turėti reikšmės mažinant vaistų trūkumą ir stabilizuojant 
vaistų kainas, ypač ekstremalios sveikatos situacijos metu;

18. ragina Komisiją atsižvelgti į koronaviruso poveikį pramonei ir MVĮ ir pateikti 
persvarstytą ES pramonės strategiją, kurioje pirmenybė būtų teikiama dvigubai mūsų 
visuomenės skaitmeninei ir ekologinei pertvarkai ir atsparumo išorės sukrėtimams 
didinimui; primygtinai ragina Komisiją sudaryti galimybes valstybėms narėms kuo 
labiau stengtis užtikrinti, kad mažosios ir vidutinės farmacijos įmonės toliau vykdytų 
savo mokslinių tyrimų veiklą arba ją atnaujintų, ir padėti užtikrinti mūsų gamybos 
įvairovę ir išsaugoti su tuo susijusias darbo vietas, taip pat pabrėžiant, kokia svarbi 
tvari, etiška ir kokybiška gamyba darbo vietų kūrimui, ekonomikos augimui ir 
konkurencingumui;

Kainų nustatymo metodika

19. pabrėžia, kad vykdant farmacijos kainų nustatymo politiką, kuria ribojamos išlaidos, 
nesudaromos sąlygos koreguoti kainų, kad jos atspindėtų prekių, gamybos, reguliavimo 
procedūrų ir platinimo išlaidų pokyčius, ir daroma neigiama įtaka tiekimo patikimumui; 
susirūpinęs pažymi, kad dėl didesnės produktų paklausos esant vaistų stygiui galėtų kilti 
nesąžiningos kainos nustatymo praktikos pavojus; toks pavojus kiltų stygiaus 
paveiktuose regionuose, taip pat tais atvejais, kai stygiaus paveiktus produktus galima 
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pakeisti alternatyviais farmacijos produktais;

Lygiagreti rinka

20. pripažįsta, kad lygiagreti prekyba gali lemti vaistų stygių; ragina Komisiją ir valstybes 
nares deramai spręsti problemas, susijusias su lygiagrečia prekyba vaistais ES, siekiant 
apsisaugoti nuo eksporto sukelto stygiaus, kurį lemia dideli vaistų kainų skirtumai tarp 
valstybių narių; pabrėžia, kad svarbu įvertinti lygiagrečios prekybos ir eksporto 
draudimų poveikį, atsižvelgiant į paciento galimybes gauti vaistą; ragina Komisiją 
parengti reikiamas papildomas gaires valstybėms narėms dėl lygiagretaus eksporto; 
pabrėžia, kad reikia įtraukti pacientų ir vartotojų grupių perspektyvą ir patirtį;

21. pripažįsta, kad dėl lygiagrečios prekybos ne tik farmacijos įmonės kontroliuoja vaistų 
judėjimą valstybėse narėse; pabrėžia, kad dėl lygiagrečios prekybos neatitinka tam tikrai 
rinkai gamintojų skiriamas vaistų kiekis, eksportuojamų ir importuojamų vaistų kiekis ir 
tikrieji minėtos rinkos pacientų poreikiai ir dėl to gali atsirasti trūkumas; pabrėžia, kad 
lygiagreti prekyba kartais sudaro 80–90 proc. kai kurių valstybių narių paklausos ir dėl 
to sukuriama silpna tiekimo grandinė;

22. ragina imtis priemonių, kuriomis būtų atgrasoma nuo nesąžiningos veiklos ir verslo 
strategijų farmacijos sektoriuje, pvz., mokėjimo už vėlavimą , siekiant užtikrinti tiekimo 
patikimumą valstybių narių darbo rinkose; ragina Komisiją stiprinti muitinės priežiūrą, 
kad būtų užtikrinta importuojamų medicinos produktų ar veikliųjų medžiagų atitiktis ES 
nacionalinėms taisyklėms, ypač kai dėl tokio importo mažėja vidaus rinkos kainos, 
iškreipiama konkurencija, neskatinama tvari, etiška ir kokybiška gamyba ir skatinamas 
gamybos linijų perkėlimas už ES ribų;

Atsargų valdymas

23. ragina Komisiją išnagrinėti galimybę kaupti rezervą ES lygmeniu, vykdant rezervo 
„rescEU“ iniciatyvą; pabrėžia, kad vaistų stygius yra nacionalinio saugumo klausimas; 
pripažįsta, kad, atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, reikia peržiūrėti svarbių vaistų 
atsargų klausimą ir galimybę padidinti pasirengimą kai kurių itin svarbių vaistų 
gamybai; ragina Komisiją padėti valstybėms narėms koordinuotu būdu sukurti svarbių 
vaistų rezervą, už kurį bendrai atsakytų viešasis ir privatusis sektoriai, siekiant kovoti su 
vaistų stygiumi visose valstybėse narėse ir reaguoti į pacientų poreikius, taip pat priimti 
priemones, kuriomis siekiama kovoti su pagrindinėmis vaistų stygiaus priežastimis, 
taikant bendrą Europos lygmeniu suderintą požiūrį, kad būtų užtikrintas Europos 
visuomenės atsparumas ir ištvermingumas kilus krizei ir (arba) konfliktui;

Reguliavimo reikalavimai ir kokybė

24. atkreipia dėmesį į tai, kad trūkumo pavyzdžiai siejami su laiku, kurio reikia reguliavimo 
reikalavimams įgyvendinti, įskaitant reguliavimo laiko tarpą ir nacionalinius 
reikalavimus, bet taip pat pabrėžia, kad vaistų ir medicinos įrangos poreikis negali 
reikšti, kad dėl to bus aukojama žmonėms vartoti skirtų vaistų ir medicininės rangos, 
įskaitant medicinos prietaisus, kokybė, sauga, veiksmingumas ir išlaidų efektyvumas; 
primena, kad vaistų klinikinių bandymų leidimams taikomų taisyklių laikymasis, taip 
pat geros klinikinės praktikos laikymasis juos vykdant, turi būti toliau reguliuojami ir 
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prižiūrimi, vadovaujantis aukščiausiais visuomenės sveikatos apsaugos standartais; taip 
pat primena, kad pirmenybę būtina skirti reguliavimo procesų optimizavimui, kartu 
išsaugant aukštus mokslinius standartus, kad būtų galima vykdyti supaprastintas 
administracines užduotis, susijusias su vaistų išlaikymu rinkoje, iš dalies pakeičiant 
reglamentą dėl sąlygų keitimo, geresnėmis pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų 
galimybėmis gauti informacijos ir supaprastintu vaistų srautu iš vienos valstybės narės į 
kitą, atsiradus stygiui; ragina Komisiją kuo geriau pasinaudoti informacinėmis 
technologijomis reguliavimo procesuose, įskaitant skaitmenines ir telematikos 
priemones, siekiant padidinti reguliavimo veiksmingumą visoje ES, kartu laikantis 
duomenų privatumo standartų, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/679 (Bendrajame 
duomenų apsaugos reglamente)5; 

25. primygtinai ragina Komisiją, atsižvelgiant į Europos duomenų strategiją ir skaitmeninę 
sveikatos priežiūros pertvarką ir į dideles sveikatos duomenų galimybes pagerinti 
sveikatos priežiūros kokybę ir poveikį pacientams, skatinti tarpusavyje suderintų 
technologijų įgyvendinimą valstybių narių sveikatos priežiūros sektoriuje, kurios padės 
įgyvendinti novatoriškus pacientų sveikatos priežiūros sprendimus; skatina sukurti 
visapusiškai bendradarbiaujančią ir veikiančią Europos sveikatos duomenų erdvę su 
valdymo sistema, kuria skatinamas novatoriškos duomenimis grindžiamos ekosistemos 
kūrimas, pagrįstas saugiu ir kontroliuojamu dalijimusi informacija bei svarbiais 
duomenimis tarp valstybių narių; prašo Komisijos skatinti kitos kartos standartus, 
priemones ir infrastruktūrą, skirtą moksliniams tyrimams ir novatoriškiems produktams 
ir paslaugoms kurti tinkamų duomenų saugojimą ir tvarkymą; pabrėžia, kad asmens 
sveikatos duomenys gali būti renkami ir tvarkomi tik remiantis Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalyje numatytais teisiniais pagrindais ir to paties 
reglamento 9 straipsnyje numatytomis sąlygomis; mano, kad šiomis aplinkybėmis 
tolesnis asmens sveikatos duomenų tvarkymas turėtų būti uždraustas; primena duomenų 
valdytojams apie duomenų apsaugos skaidrumo principą ir su juo susijusias jų pareigas 
pacientams ir kitiems duomenų subjektams;

26. ragina Komisiją ir susijusias valdžios institucijas užtikrinti lankstų reguliavimą, kad 
būtų sumažintas atsiradęs vaistų stygius, suteikiant galimybę tikslinėmis priemonėmis, 
pvz., didesniu lankstumu, susijusiu su pakuotėmis įvairiomis kalbomis, skirtingo dydžio 
pakuotėmis ir elektroniniais informaciniais lapeliais, užtikrinti, kad pacientai galėtų 
greičiau gauti aukštos kokybės ir saugių vaistų; ragina Komisiją iš dalies pakeisti savo 
reglamentą dėl sąlygų keitimo6 ir Sąlygų keitimo klasifikacijos gaires, kad būtų 
atnaujinta dabartinė sąlygų keitimo sistema ir būtų atsižvelgiama į pokyčius 
technologijos srityje ir visų susijusių subjektų reguliavimo poreikius.

5 OL L 119, 2016 5 4 p. 1.
6 2008 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1234/2008 dėl žmonėms skirtų vaistų ir veterinarinių 
vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimo nagrinėjimo (OL L 334, 2008 12 12, p. 7).
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