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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā 
pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā koronavīrusa pandēmija Eiropas Savienībā ir pastiprinājusi ilgstošo un aizvien 
lielāko zāļu trūkuma problēmu; tā kā pandēmijas izraisītie globālās piegādes ķēdes 
traucējumi ir akcentējuši ES atkarību no trešo valstu zālēm, aktīvajām farmaceitiskajām 
vielām (AFV), izejmateriāliem un citām sastāvdaļām, ko izmanto zāļu ražošanā; tā kā 
ES atkarība no importa šajā jomā un diversifikācijas trūkums rada papildu draudus ES 
spējai ātri un pienācīgi reaģēt uz ārkārtas situācijām veselības jomā un veicina ES 
veselības aprūpes sistēmu neaizsargātību; tā kā jaunā koronavīrusa pandēmija ir 
atklājusi arī medicīnas ierīču, zāļu un aizsardzības līdzekļu trūkumu; tā kā 60 % līdz 
80 % AFV tiek ražoti ārpus Eiropas — galvenokārt Ķīnā un Indijā; tā kā šis īpatsvars 
pirms 30 gadiem bija 20 %; tā kā patlaban zālēm un AFV attiecībā uz to izcelsmi un 
ražotājvalsti nav nepieciešama etiķete vai marķējums, kas būtu redzams pacientiem un 
klientiem; tā kā ģenērisko zāļu ražošanai nepieciešamo AFV ierobežotā pieejamība rada 
īpašas problēmas; tā kā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu ir atklājies, ka daudzas 
dalībvalstu valdības ir kļuvušas par krāpšanas upuriem un tām ir piegādātas defektīvas 
medicīniskās iekārtas un preces no trešo valstu uzņēmumiem;

B. tā kā zāļu un citu medicīnisko izstrādājumu ražošana ir sarežģīta un prasa ļoti īpašas 
telpas, procedūras un augsti apmācītu personālu, lai nodrošinātu darba un vides 
standartus un zāļu drošumu un efektivitāti; tā kā zāļu un citu medicīnisko izstrādājumu 
kvalitātei ir jāatbilst stingriem ES regulatīvajiem standartiem, kas ir vieni no 
augstākajiem pasaulē; tā kā ES ir spēkā augsta līmeņa kontrole attiecībā uz zāļu 
ražošanas kvalitāti; tā kā pircēji, jo īpaši slimnīcu aptiekas, ir pakļauti budžeta 
ierobežojumiem, kas ļoti bieži liek tiem ņemt vērā tikai finanšu kritērijus, nevis kvalitāti 
vai izcelsmi; tā kā ķīmisko izejvielu, izejmateriālu un AFV ražošanu Eiropas Savienībā 
ir ietekmējusi konkursu sistēma, kuras pamatā ir zemākās cenas kritērijs; tā kā tas 
stimulē šādas ražošanas nodošanu ārpakalpojumu sniedzējiem trešās valstīs, tādējādi 
kaitējot Eiropas uzņēmumiem, kuri ievēro augstākus standartus; tā kā dažas ražotnes 
šajās trešās valstīs bieži vien nespēj nodrošināt ES līmeņa standartu ievērošanu attiecībā 
uz šo materiālu un sastāvdaļu ilgtspējīgu un ētisku ražošanu;

C. tā kā ir vajadzīgs sadarbības mehānisms, ar kuru koordinēt Eiropas un dalībvalstu 
politikas, lai risinātu zāļu trūkumu, kam ir daudzveidīgi un sarežģīti iemesli, tostarp tādi 
ekonomiskie aspekti kā nepietiekama tirgus paredzamība, zāļu tirgu bieži vien 
monopolistiskais raksturs, viena uzvarētāja konkursa sistēmas, paralēlā tirdzniecība, 
eksporta aizliegumi, pārmērīgu krājumu veidošana, regulatīvie slogi, neparedzēts 
pieprasījuma pieaugums, piegādes ķēdes traucējumi, sarežģītība un savstarpējā atkarība, 
tostarp no trešām valstīm, kā arī ar zāļu ražošanu, uzglabāšanu, izplatīšanu un 
izsniegšanu saistītās problēmas un sarežģītie aspekti; tā kā būtu jāuzlabo zāļu trūkuma 
agrīna konstatēšana, uzraudzība un ziņošana par to un šajā sakarībā jāpamatojas uz 
pārredzamākiem un pieejamākiem datiem par zāļu trūkumu;

D. tā kā zāļu trūkums nopietni apdraud pacientus un mazina sabiedrības veselības aprūpes 
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sistēmu noturību un efektivitāti visā Savienībā; tā kā ir ārkārtīgi svarīgi nepieļaut zāļu 
trūkumu, kā arī mazināt zāļu trūkumu, ja tas ir radies; tā kā Direktīvas 2001/83/EK1 81. 
pantā ir prasīts veikt pasākumus, lai novērstu zāļu trūkumu vai izplatīšanas problēmas 
dalībvalstīs; tā kā Komisija ir izdevusi vadlīnijas optimālai un racionālai zāļu piegādei, 
lai izvairītos no zāļu trūkuma Covid-19 pandēmijas laikā; tā kā šajās vadlīnijās 
Komisija atzīst, ka neviena valsts nav pašpietiekama ar izejvielām, AFV, 
starpproduktiem vai gatavām zālēm, kas vajadzīgas veselības sistēmas pienācīgai 
darbībai;

E. tā kā koronavīrusa pandēmija ir parādījusi, ka, lai cīnītos pret veselības 
apdraudējumiem, ir vajadzīga visu dalībnieku koordinācija, sadarbība un ciešs dialogs, 
nevis individuāli un nekoordinēti pasākumi valstu līmenī; tā kā efektīva koordinācija ES 
līmenī krīzes laikā ir būtiska, lai izvairītos no vienpusējas robežu slēgšanas un eksporta 
aizliegumiem, kas saasina zāļu trūkumu un apdraud piegādes ķēžu un izplatīšanas 
kanālu noturību;

F. tā kā pēc koronavīrusa pandēmijas ES būs jāsaskaras ar ekonomikas krīzi, kas vēl 
vairāk apdraudēs vienlīdzīgu piekļuvi zālēm un Eiropas farmācijas nozares 
konkurētspēju; tā kā Eiropā šajā nozarē tiek tieši nodarbināti 765 000 cilvēku un tā 
netieši atbalsta vēl 2,7 miljonus darbvietu; tā kā pašreizējos nodokļu mehānismus un 
stimulus var īstenot Eiropas un dalībvalstu līmenī attiecībā uz stratēģiskām rūpniecības 
nozarēm;

G. tā kā Komisija ir norādījusi, ka dalībvalstu atbildes pasākumi uz Covid-19 pandēmijas 
krīzi ir prasījuši Eiropas Savienībā ievērojami palielināt AFV un zāļu ražošanu, kam ir 
nepieciešama piegādes ķēžu un ražošanas līniju reorganizācija; tā kā 2020. gada 
22. aprīļa sanāksmē ar Eiropas Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma (ENVI) komitejas locekļiem komisāre Stella Kyriakides uzsvēra 
nepieciešamību palielināt zāļu ražošanu un inovācijas līmeni Eiropas Savienībā; tā kā 
visas mazās un vidējās farmācijas laboratorijas ir resursi, kas ir jāsaglabā, un 
pētniecības un atklājumu veikšanas vieta, kas jāatbalsta, jo tās var piedalīties zāļu 
trūkuma novēršanā;

H. tā kā Eiropas Parlaments 2011. gada 8. marta rezolūcijā un Padome 2010. gada 
13. septembra secinājumos uzsvēra nepieciešamību ieviest vienotu procedūru 
medicīnisko pretlīdzekļu, jo īpaši pandēmijas vakcīnu, kopīgam iepirkumam; tā kā 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1082/20132 mudina dalībvalstis izmantot 
kopīgas iepirkuma procedūras ar noteikumu, ka pirms šādām procedūrām ir noslēgts 
iesaistīto dalībvalstu kopīgā iepirkuma nolīgums;

I. tā kā Līgumos un Eiropas Pamattiesību hartā ir noteikts, ka ikvienai personai ir 
pieejama profilaktiskā veselības aprūpe un ir tiesības uz ārstniecību saskaņā ar 
nosacījumiem, kas paredzēti valsts tiesību aktos un praksē; tā kā šīs tiesības būtu 
jānodrošina visiem pilsoņiem, tostarp tiem, kas dzīvo mazākās dalībvalstīs un 
Savienības nomaļākajos reģionos; tā kā zāļu pieejamība Eiropas Savienībā kļūst par 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/83/EK (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 22. oktobris) par nopietniem 
pārrobežu veselības apdraudējumiem (OV L 293, 5.11.2013., 1. lpp.). 
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aizvien lielāku problēmu un tā parasti ir saistīta ar zāļu augsto cenu;

J. tā kā Komisija ir paziņojusi par savu nodomu līdz 2020. gada beigām publicēt ieteikumus 
par jaunu ES zāļu stratēģiju,

Definīcijas un uzraudzības instrumenti

1. aicina Komisiju ieviest izvērstu, centralizētu un saskaņotu zāļu trūkuma definīciju, kas 
ļautu reģistrācijas apliecību īpašniekiem ziņot par zāļu trūkumu un uzraudzīt situāciju 
šajā jomā, kā to 2019. gadā ierosināja Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) un zāļu aģentūru 
(HMA) vadītāju apvienotā darba grupa; turklāt ir svarīgi skaidri definēt “trūkuma risku”, 
lai atbalstītu paziņošanas procesu; uzsver nepieciešamību izstrādāt “būtisko zāļu” 
definīciju un piešķirt tām prioritāti zāļu trūkuma problēmu risināšanā; turklāt aicina 
izvērtēt iespēju izmantot Eiropas Zāļu verifikācijas sistēmas (EMVS) datu repozitorijus 
apkopotā līmenī kā instrumentu trūkumu uzraudzībai; norāda, ka pienācīgāka EMVS 
repozitorija datu izmantošana, lai iegūtu katra zāļu iepakojuma sērijas numuru, ļautu arī 
nodrošināt visas ražošanas, iepakošanas un izplatīšanas ķēdes atbildību; tādēļ aicina 
Komisiju izskatīt iespēju ļaut ražotājiem brīvprātīgi un bez papildu sloga ieviest 
marķējuma sistēmu, kas būtu redzama un identificējama pacientiem/klientiem, attiecībā 
uz zāļu un aktīvo sastāvdaļu izcelsmi un ražošanas vietu;

2. stingri prasa Komisijai steidzami uzsākt apspriešanos ar dažādām ieinteresētajām 
personām un tirgus izpēti, lai apzinātu uz pierādījumiem balstītus virzītājspēkus 
piegādes ķēdē un ārpus tās, kas tieši rada vai palielina zāļu trūkuma risku, kā arī ieviest 
iniciatīvas piegādes ķēžu risku mazināšanai; aicina izveidot pastāvīgu, konkrētu un uz 
rīcību vērstu dialogu ar EMA, valstu kompetentajām iestādēm (VKI), dalībvalstīm, 
farmācijas nozari, pacientiem un farmaceitu organizācijām, kā arī visiem farmācijas 
piegādes ķēdes dalībniekiem; aicina izveido efektīvu Eiropas politikas sadarbību, lai 
ilgtermiņā novērstu trūkumu, apmainoties ar informāciju, ziņojot par paredzamo 
trūkumu un uzlabojot piegādes ķēdes pārredzamību; aicina Komisiju ierosināt 
vērienīgus un konkrētus pasākumus, lai šos jautājumus risinātu tās plānotajā zāļu 
stratēģijā; aicina Komisiju farmācijas nozarei paredzētus pasākumus iekļaut 2021. gada 
tiesību akta priekšlikumā par uzņēmumiem paredzētiem pienācīgas pārbaudes 
noteikumiem;

3. aicina Komisiju publicēt ES zāļu stratēģiju, kurā tiks noteikti zāļu trūkuma pamatcēloņi; 
mudina Komisiju ierosināt vērienīgus un specifiskus reglamentējošus pasākumus ar 
mērķi padarīt zāles pieejamas, cenas ziņā pieņemamas, ilgtspējīgas un vienlīdz 
pieejamas, ar kuriem arī praksē ieviesīs pārredzamības pasākumus; ar bažām norāda uz 
tirgus nepilnībām vairākās dalībvalstīs, kurās pacientu piekļuvi efektīvām un cenas ziņā 
pieejamām zālēm un medicīnas ierīcēm joprojām apdraud ļoti augsti un bieži vien 
ilgtnespējīgi cenu līmeņi; atzīst, ka īpaša uzmanība ir jāvelta piekļuvei zālēm un 
medicīnas ierīcēm dalībvalstīs ar mazākiem tirgiem; uzsver, ka plānotajā zāļu stratēģijā 
būtu jāparedz arī tādas ES ārkārtas situāciju inventāra sistēmas izveide, kuru vada EMA 
sadarbībā ar valstu kompetentajām iestādēm, un šajā sistēmā būtu jāiekļauj informācija 
par to, kā inventāru var atjaunināt līdz ar medicīnas attīstību;

4. aicina Komisiju veicināt pasākumus, kas palielinās zāļu piegādes drošību Eiropas 
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Savienībā un mazinās atkarību no trešām valstīm; aicina Komisiju plānotajā zāļu 
stratēģijā arī iekļaut pasākumus globālo vērtības ķēžu traucējumu pārvarēšanai; šajā 
sakarībā norāda, ka ir svarīgi, lai nozare spētu palielināt ražošanas jaudu un tādējādi 
spētu reaģēt uz pēkšņu pieprasījuma pieaugumu kritisku situāciju dēļ; tādēļ aicina 
izstrādāt ar dalībvalstīm koordinētu un saskaņotu plānu, valsts atbalsta noteikumiem 
atbilstīgus finanšu stimulus un ilgtspējīgu politiku, lai aizsargātu spēcīgo ES farmācijas 
rūpniecisko pamatu, sāktu sarunas ar ieinteresētajām personām par AFV alianses izveidi 
un pa to laiku atbalstītu to zāļu un AFV ražošanas pārcelšanu uz Eiropu, kuras ir atzītas 
svarīgām piegādes drošībai;

5. aicina Komisiju nodrošināt vidi, kurā uz pētniecību balstīta farmācijas nozare tiek 
stimulēta izstrādāt cenas ziņā pieejamus risinājumus neapmierinātām medicīniskām 
vajadzībām, piemēram, cīņai pret mikrobu rezistenci; aicina Komisiju gaidāmajā 
Eiropas zāļu stratēģijā saglabāt stabilu Eiropas intelektuālā īpašuma sistēmu, lai 
veicinātu pētniecību un izstrādi un ražošanu Eiropā, nodrošinātu, ka Eiropa saglabā 
inovatores un pasaules līderes pozīciju, un galu galā aizsargātu un stiprinātu Eiropas 
stratēģisko autonomiju sabiedrības veselības jomā;

Agrīnā brīdināšana un ziņošana

6. aicina pārstrādāt sadarbīgās ziņošanas un paziņošanas agrīnās brīdināšanas sistēmu ar 
mērķi izveidot reāllaika, starpsavienotu, reaģētspējīgu un viegli aktivizējamu sistēmu, 
kas nodrošinātu visaptverošu pārskatu un regulārus un laicīgus brīdinājumus par 
iespējamo zāļu trūkumu, lai turpmāk valstis, kas saskaras ar šādu problēmu, varētu 
rīkoties un vajadzības gadījumā izmantot citus tirgus; prasa, lai EMA būtu svarīgāka 
loma ES mēroga agrīnās brīdināšanas sistēmā, kas papildus iepriekš minētajām 
ieinteresētajām personām ietvertu arī slimnīcu farmaceitus un pacientu organizācijas; 
turklāt uzskata, ka Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram (ECDC) būtu 
katras dalībvalsts kompetentajām iestādēm jādara pieejami modeļi par iespējamo 
pandēmijas attīstību, lai prognozētu pieprasījumu un attiecīgi pielāgotu ražošanas jaudu 
un izplatīšanas kanālus nolūkā savlaicīgi piegādāt vajadzīgās zāles pareizajiem 
reģioniem;

7. uzstāj, ka šajā sistēmā visām ieinteresētajām personām piegādes ķēdē, tostarp 
paralēlajiem tirgotājiem un vairumtirgotājiem, vajadzētu būt juridiskam pienākumam 
ziņot laikus un, saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 23.a panta 2. punktu3, vismaz divus 
mēnešus iepriekš; uzskata, ka EMA un Komisijai būtu cieši jāsadarbojas ar dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu laicīgu un labi koordinētu reakciju uz 
ziņojumiem par nenovēršamu zāļu trūkumu un īslaicīgiem vai pastāvīgiem 
traucējumiem zāļu piegādē un izplatīšanā; aicina šajā sistēmā sākotnēji koncentrēties uz 
Eiropas mēroga kritisko produktu sarakstu, kurā iekļautas gan centralizētās, gan valstu 
tirdzniecības atļaujas; aicina Komisiju uz laiku ierobežot paralēlo tirdzniecību, līdz tiks 
novērsts attiecīgais trūkums; aicina Komisiju un dalībvalstis veikt noturības testus 
attiecībā uz zāļu un aktīvo sastāvdaļu pieejamību un ražošanas jaudu, lai nodrošinātu 
aizsardzību pret turpmākām pandēmiskām veselības krīzēm;

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/83/EK (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.).
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Sadarbība un koordinācija

8. aicina Komisiju izveidot sadarbības mehānismu Eiropas un valstu politikas 
koordinēšanai, lai risinātu zāļu trūkuma problēmu, nodrošinātu pacientu tiesības uz 
ilgtspējīgu, vispārēju, taisnīgu, cenas ziņā pieejamu, efektīvu, drošu un savlaicīgu 
piekļuvi pirmās nepieciešamības zālēm un lai tādējādi garantētu ES publisko veselības 
aprūpes sistēmu ilgtspēju, sadarbojoties ar EMA, valstu kompetentajām iestādēm, 
dalībvalstīm, farmācijas nozari, pacientu un farmaceitu organizācijām un visiem zāļu 
piegādes ķēdes dalībniekiem;

Brīva preču aprite

9. aicina Komisiju ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm sagatavot un pieņemt Eiropas gatavības 
plānu pandēmijai, lai nodrošinātu koordinētu un efektīvu Eiropas reakciju uz 
pandēmiju; uzsver, ka tam būtu jāietver pasākumi, kas nodrošina atvērtas robežas 
farmācijas vai medicīnas uzņēmumiem, jo īpaši izmantojot zaļos koridorus, lai 
aizsargātu brīvu preču apriti un nepieļautu iespējamu zāļu trūkumu; uzsver 
nepieciešamību likvidēt šķēršļus zāļu, medicīnisko ierīču un individuālo aizsardzības 
līdzekļu pieejamībai visiem iedzīvotājiem, sevišķi iedzīvotājiem mazās vai attālās 
dalībvalstīs, kuras ir lielā mērā atkarīgas no importa un kurām piegādes ķēde nav viegli 
pieejama;

Iepirkums

10. mudina Komisiju saistībā ar ES Publiskā iepirkuma direktīvu 2014/24/ES4 izstrādāt 
vadlīnijas ilgtspējīgas publiskā iepirkuma prakses atbalstīšanai farmācijas jomā, jo īpaši 
attiecībā uz saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritēriju īstenošanu, ar mērķi 
nodrošināt ilgtermiņa ilgtspēju, konkurenci un piegādes drošību un stimulētu 
ieguldījumus ražošanā; prasa tiesiskās aizsardzības līdzekļus pret viena uzvarētāja un 
vienas cenas konkursiem, kas izraisa ievērojamu cenu eroziju, samazinot piegādātāju 
skaitu tirgū un bieži vien radot īsu pasūtījumu izpildes laiku un paredzot sodus 
uzņēmumiem, kas savukārt palielina zāļu trūkuma risku; aicina dalībvalstis pārskatīt 
konkursu sistēmas, lai atalgotu ilgtspējīgu, ētisku un kvalitatīvu ražošanu;

11. norāda, ka saskaršanās ar neparastām sanitārajām krīzēm atklāj to, ka ir nepieciešama 
lielāka sadarbība veselības nozarē un —  programmas RescEU ietvaros — vakcīnu, 
pretvīrusu zāļu, dārgu un pirmās nepieciešamības zāļu, kā arī medicīnisko ierīču un 
medicīnas tehnoloģiju kopīgais iepirkums; uzstāj, ka šādai kopīgajai reakcijai ir jābūt 
prioritārai pēc pandēmijas un tai jābūt viegli pieejamai katras dalībvalsts iedzīvotājiem, 
jo īpaši tajās dalībvalstīs, kuras ir īpaši neaizsargātas no sabiedrības veselības un 
ekonomiskā viedokļa, ņemot vērā attālināto atrašanās vietu vai nelielo izmēru;

12. aicina Komisiju stimulēt farmācijas nozari, lai nodrošinātu tās piegādes ķēdes 
diversifikāciju un pietiekamību ES līmenī, ieviest zāļu trūkuma riska mazināšanas plānu 
ar mērķi novērst piegādes ķēdes trūkumus un riskus un šo plānu iesniegt kompetentajām 
iestādēm; norāda, ka minētajā plānā būtu jāiekļauj risinājumi zāļu stratēģiskai 
glabāšanai, lai nodrošinātu piegādi saprātīgā termiņā, un pārredzami ziņošanas 

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu (OV 
L 94, 28.3.2014., 65. lpp.).



PE650.634v02-00 8/13 AD\1207408LV.docx

LV

mehānismi ar pastāvīgiem saziņas kanāliem, ar kuru palīdzību pacienti un veselības 
aprūpes speciālisti var ziņot par pirmās palīdzības zāļu trūkumiem un prognozēt tos;

Kvotas

13. atzīst, ka piegādes kvotas, ko tirdzniecības atļauju turētāji piemēro veselības aprūpes 
produktu izplatīšanai, ir noteiktas par vairākiem parametriem, tostarp aplēsēm par valsts 
pacientu vajadzībām; aicina Komisiju kopā ar farmācijas nozares ieinteresētajām 
personām apsvērt pieejamo zāļu krājumu apjomu; šajā sakarā atgādina, ka izplatītāju 
noteiktās krājumu apjoma kvotas bieži vien ir ļoti ierobežotas un izraisa palēnināšanos 
un trūkumu un ka konkrētos izplatīšanas ķēdes posmos ir konstatēta nepietiekama 
krājumu pārredzamība;

Nozare un atbalsts MVU

14. uzsver, ka ES ir steidzami jāaizsargā tās stiprais farmācijas rūpnieciskais pamats, 
vienlaikus pārskatot piegādes drošību, un jāmazina pārmērīgā paļaušanās uz dažiem 
svarīgu ķīmisko izejvielu un izejmateriālu, starpproduktu un aktīvo farmaceitisko vielu 
(AFV) trešo valstu ražotājiem un piegādātājiem; aicina Komisiju rūpīgi izvērtēt, vai 
materiāli un sastāvdaļas, kas nonāk ES tirgū, tiek ražoti saskaņā ar atbilstošiem 
sociālajiem un vides standartiem; aicina ieinteresētās personas diversificēt savas 
piegādes ķēdes, lai mazinātu savu neaizsargātību; šajā nolūkā aicina Komisiju rūpīgi 
izpētīt ietekmi, ko rada Eiropas atkarība no importa, jo īpaši attiecībā uz medicīnas 
iekārtām, mākslīgās elpināšanas iekārtām, ķīmiskajām vielām un izejvielām;

15. mudina Komisiju plānotajā zāļu stratēģijā ierosināt pasākumus, tostarp finansiālus 
stimulus un mērķtiecīgas vadlīnijas par publisko iepirkumu, lai Eiropas Savienībā 
veicinātu ieguldījumus ilgtspējīgā, ētiskā un kvalitatīvā tādu stratēģiski svarīgu ķīmisko 
vielu, jo īpaši AFV un starpproduktu, ražošanā, kuras izmanto zāļu ražošanā; mudina 
Komisiju arī ierosināt pasākumus, kas stimulētu ES mazo un vidējo uzņēmumu lielāku 
iekļaušanu zāļu piegādes ķēdē, ņemot vērā to svarīgo lomu pētniecībā un inovācijā un 
dabisko spēju ātri pielāgot ražošanas fokusu, lai labāk tiktu galā ar neparedzētiem 
satricinājumiem;

16. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt vidi, kas ļauj Eiropai arī turpmāk būt par 
pievilcīgu vietu investīcijām pētniecībā un inovācijā, lai saglabātu aktīvu un uz 
pētniecību balstītu farmācijas nozari, kas balstās uz lielākām investīcijām pētniecības un 
izstrādes spējās un infrastruktūrā, tostarp universitātēs, ņemot vērā arī to, ka Eiropas 
Savienība joprojām ir viennozīmīgi pasaulē vadošais reģions, kas ražo aktīvās 
sastāvdaļas patentētām zālēm; aicina Komisiju pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” un 
citās ES programmās nodrošināt pietiekamus finanšu resursus, lai stiprinātu Savienības 
pētniecības un inovācijas darbības, atbalstot ražošanu galvenajās rūpniecības nozarēs, 
tostarp, farmācijas nozarē, vienlaikus nodrošinot ģeogrāfisko līdzsvaru un dalībvalstu ar 
zemiem pētniecības un inovācijas rezultātiem dalību ES sadarbības projektos un 
programmās un šajā sakarībā ievērojot izcilības principu;

17. uzsver, ka pamatprogramma “Apvārsnis 2020” jau finansēja ievērojamu skaitu 
pētniecības un inovācijas darbību veselības jomā; uzsver, ka ar koronavīrusu saistītas 
pētniecības finansēšanai nevajadzētu ietekmēt citas pamatprogrammas “Apvārsnis 
2020” prioritātes veselības jomā; aicina pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” paredzēt 
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vairāk finansējuma uz medicīnu orientētas pētniecības un inovācijas ekosistēmu 
izveidei, ietverot arī publiskā un privātā sektora partnerības un atbalstu publiskajai 
pētniecībai inovatīvās nozarēs un nozarēs ar augstu pievienoto vērtību; uzsver, ka 
vadošai medicīnas pētniecības ekosistēmai ir vajadzīgas prasmes, tīkli un akadēmiskie 
savienojumi, veselības datu infrastruktūra, funkcionējošs tiesiskais regulējums un 
intelektuālā īpašuma politika, kas veicina inovāciju; prasa izvērtēt stimulus, kas 
paredzēti pētniecības veicināšanai reto slimību zāļu jomā, lai noteiktu, vai šie stimuli ir 
bijuši sekmīgi, un gadījumā, ja tas tā nav, prasa ieviest jaunus stimulus; uzsver, ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” un citām ES programmām ir jāatbalsta retās 
slimības un ka ar retajām slimībām saistītā pētniecība, paraugprakse, klīniskie 
izmēģinājumi un zāles ir jādara pieejami visu dalībvalstu iedzīvotāju labā; atgādina, ka 
neekskluzīvai licencēšanai var būt liela nozīme trūkumu mazināšanā un zāļu cenu 
stabilizēšanā, jo īpaši veselības jomas ārkārtas situācijās;

18. aicina Komisiju izvērtēt koronavīrusa ietekmi uz rūpniecību un MVU un iesniegt 
atjauninātu ES rūpniecības stratēģiju, kurā par prioritāti tiktu noteikta mūsu sabiedrības 
divējāda — gan digitāla, gan ekoloģiska — pārveide un noturības pret ārējiem 
satricinājumiem veidošana; mudina Komisiju ļaut dalībvalstīm darīt visu iespējamo, lai 
nodrošinātu, ka mazie un vidējie farmācijas uzņēmumi turpina vai atsāk pētniecības 
darbības un palīdz nodrošināt mūsu ražošanas daudzveidību un ar to saistīto darbvietu 
saglabāšanu, un arī uzsver ilgtspējīgas, ētiskas un kvalitatīvas ražošanas nozīmi 
attiecībā uz darbvietām, izaugsmi un konkurētspēju;

Cenu noteikšana

19. uzsver, ka farmācijas cenu politika, kas ietver tikai izdevumus, neļauj veikt cenu 
korekcijas, lai atspoguļotu izmaiņas preču izmaksās, ražošanā, regulatīvajās procedūrās 
un izplatīšanā, un negatīvi ietekmē piegādes uzticamību; ar bažām norāda, ka 
pieaugošais pieprasījums pēc produktiem zāļu trūkuma laikā varētu palielināt negodīgas 
cenu noteikšanas prakses risku trūkuma skartos reģionos, kā arī gadījumos, kad ar 
alternatīvām zālēm varētu aizstāt trūkstošās zāles;

Paralēlais tirgus

20. atzīst, ka paralēlā tirdzniecība var izraisīt zāļu trūkumu; aicina Komisiju un dalībvalstis 
pienācīgi risināt problēmas saistībā ar zāļu paralēlo tirdzniecību Eiropas Savienībā, lai 
nepieļautu eksporta trūkumu, ko rada lielas zāļu cenu atšķirības dalībvalstīs; uzsver, ka 
ir svarīgi novērtēt paralēlās tirdzniecības un eksporta aizliegumu ietekmi no pacientu 
piekļuves viedokļa; aicina Komisiju izstrādāt dalībvalstīm nepieciešamos papildu 
norādījumus par paralēlo eksportu; uzsver, ka ir jāiekļauj pacientu un patērētāju grupu 
perspektīvas un pieredze;

21. atzīst, ka paralēlās tirdzniecības dēļ zāļu apriti dalībvalstīs kontrolē ne tikai farmācijas 
uzņēmumi; uzsver, ka paralēlās tirdzniecības dēļ pastāv neatbilstība starp ražotāju 
attiecīgajā tirgū laisto apjomu, eksporta un importa apjomu un faktiskajām pacientu 
vajadzībām minētajā tirgū, un tas var izraisīt trūkumu; uzsver, ka paralēlā tirdzniecība 
dažkārt sedz līdz pat 80 % vai 90 % no dažu dalībvalstu pieprasījuma, kas rada 
nestabilu piegādes ķēdi;
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22. prasa veikt pasākumus, lai novērstu negodīgu praksi un uzņēmējdarbības stratēģijas 
farmācijas nozarē, piemēram, samaksu par kavēšanos, un tādējādi nodrošinātu piegādes 
noturību visos dalībvalstu tirgos; aicina Komisiju pastiprināt robežkontroli attiecībā uz 
importēto zāļu vai aktīvo sastāvdaļu atbilstību ES vai valsts noteikumiem, jo īpaši, ja 
šāds imports samazina iekšējā tirgus cenas, kropļo konkurenci, atņem motivāciju veikt 
ilgtspējīgu, ētisku un kvalitatīvu ražošanu un izraisa ražošanas līniju pārvietošanu ārpus 
ES;

Krājumu pārvaldība

23. aicina Komisiju izpētīt iespējas izveidot krājumus, izmantojot programmu RescEU; 
uzsver, ka zāļu trūkums ir nacionālās drošības jautājums; atzīst, ka jautājums par 
svarīgu zāļu uzskaitījumu un iespēju palielināt ražošanas gatavību dažām īpaši svarīgām 
zālēm ir jāskata ilgtermiņa perspektīvā; aicina Komisiju palīdzēt dalībvalstīm izveidot 
svarīgu zāļu krājumus kā kopīgu publiskā un privātā sektora atbildību, izmantojot 
koordinētu pieeju, lai nepieļautu zāļu trūkumu nevienā dalībvalstī un ņemtu vērā 
pacientu vajadzības, un izstrādāt pasākumus zāļu trūkuma pamatcēloņu likvidēšanai, 
īstenojot kopīgu un koordinētu pieeju, lai garantētu Eiropas sabiedrības izturētspēju un 
noturību krīzes un/vai konflikta laikā;

Normatīvās prasības un kvalitāte

24. norāda uz piemēriem, kad zāļu trūkums ir saistīts ar laiku, kas vajadzīgs, lai izpildītu 
normatīvās prasības, tostarp regulatīvās laika nobīdes un valsts prasības, tomēr 
vienlaicīgi uzsver, ka vajadzība pēc zālēm un medicīnas iekārtām nedrīkst negatīvi 
ietekmēt cilvēkiem paredzēto zāļu un veselības produktu, tostarp medicīnisku ierīču, 
kvalitāti, drošumu, efektivitāti un rentabilitāti; atgādina, ka atbilstība noteikumiem, kas 
piemērojami zāļu klīnisko izmēģinājumu atļaušanai, kā arī labas klīniskās prakses 
ievērošanas kontrole to darbībā arī turpmāk ir jāregulē un jāuzrauga saskaņā ar 
augstākajiem sabiedrības veselības aizsardzības standartiem; arī atgādina, ka par 
prioritāti ir jānosaka regulatīvo procesu optimizācija, vienlaicīgi saglabājot augstus 
zinātniskos standartus, lai varētu vienkāršot ar zāļu saglabāšanu tirgū saistītos 
administratīvos uzdevumus, grozot pašreizējo Izmaiņu regulu, uzlabot pacientu un 
veselības aprūpes speciālistu piekļuvi informācijai un vienkāršot zāļu plūsmu no vienas 
dalībvalsts uz citu, ja rodas to trūkums; mudina Komisiju regulatīvajos procesos pēc 
iespējas izmantot informācijas tehnoloģiju, tostarp digitālos un telemātikas rīkus, lai 
visā ES uzlabotu regulatīvo efektivitāti, vienlaikus ievērojot Regulā (ES) 2016/679 
(Visparīgā datu aizsardzības regula/VDAR)5 noteiktos datu privātuma standartus; 

25. ņemot vērā Eiropas stratēģiju attiecībā uz datiem un veselības aprūpes digitālo pārveidi 
un veselības datu lielo potenciālu veselības aprūpes kvalitātes un pacientu izredžu 
uzlabošanā, mudina Komisiju veicināt sadarbspējīgu tehnoloģiju ieviešanu dalībvalstu 
veselības nozarēs, kas atvieglos inovatīvu veselības risinājumu sniegšanu pacientiem; 
mudina izveidot pilnībā sadarbīgu un funkcionējošu Eiropas veselības datu telpu ar 
pārvaldības sistēmu, kas veicina tādas inovatīvas, uz datiem balstītas ekosistēmas 
izveidi, kura pamatotos uz informācijas un kritiski svarīgu datu apmaiņu starp 
dalībvalstīm; aicina Komisiju veicināt nākamās paaudzes standartus, rīkus un 

5 OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.
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infrastruktūru, lai uzglabātu un apstrādātu datus, kas ir piemēroti pētniecībai un 
inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādei; uzsver, ka personas veselības datu 
vākšana un apstrāde var notikt tikai uz VDAR 6. panta 1. punktā paredzētā juridiskā 
pamata, ievērojot VDAR 9. pantā paredzētos nosacījumus; uzskata, ka šajā sakarībā 
būtu jāaizliedz personas veselības datu turpmāka apstrāde; atgādina datu pārziņiem par 
datu aizsardzības principu pārredzamības nodrošināšanā un no tā izrietošajiem 
pienākumiem pret pacientiem un citiem datu subjektiem;

26. aicina Komisiju un attiecīgās iestādes nodrošināt regulatīvo elastību, lai vajadzības 
gadījumā mazinātu zāļu trūkumu, paredzot mērķtiecīgus pasākumus, piemēram, lielāku 
elastību attiecībā uz daudzvalodu iepakojumiem, atšķirīgu iepakojuma izmēru un 
elektroniskām zāļu instrukcijām, lai nodrošinātu, ka pacienti var ātrāk saņemt drošas un 
kvalitatīvas zāles; aicina Komisiju grozīt EK Izmaiņu regulu6 un izmaiņu klasifikācijas 
vadlīnijas, lai modernizētu pašreizējo izmaiņu sistēmu un atspoguļotu tehnoloģiju 
attīstību un visu iesaistīto dalībnieku regulatīvās vajadzības.

6 Komisijas Regula (EK) Nr. 1234/2008 (2008. gada 24. novembris) par izmaiņu izskatīšanu cilvēkiem paredzētu 
zāļu un veterināro zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumos (OV L 334, 12.12.2008., 7. lpp.).
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