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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-pandemija tal-coronavirus aggravat il-problema dejjiema u li qed tikber ta' nuqqas 
ta' mediċini madwar l-UE; billi t-tfixkil li rriżulta tal-katina tal-provvista globali 
enfasizza d-dipendenza tal-UE fuq pajjiżi terzi għal mediċini u ingredjenti farmaċewtiċi 
attivi (APIs), materjali tal-bidu u komponenti oħra li jidħlu fil-manifattura tal-mediċini; 
billi d-dipendenza tal-UE fuq l-importazzjonijiet f'dan il-qasam u n-nuqqas ta' 
diversifikazzjoni joħolqu theddid addizzjonali għall-kapaċità tal-UE li tipprovdi rispons 
fil-pront u adegwat għall-emerġenzi tas-saħħa u jirriżultaw fil-vulnerabbiltà tas-sistemi 
tas-saħħa tal-UE; billi l-pandemija tal-coronavirus il-ġdid żvelat ukoll nuqqas ta' apparat 
mediku, prodotti mediċi u tagħmir protettiv; billi bejn 60 % u 80 % tal-APIs huma 
manifatturati barra l-Ewropa, prinċipalment fiċ-Ċina u fl-Indja; billi 30 sena ilu dan il-
proporzjon kien ta' 20 %; billi, sal-lum, l-ebda tikketta jew tikkettar viżibbli għall-
pazjenti u l-klijenti mhuma meħtieġa għal prodotti mediċinali u APIs rigward l-oriġini u 
l-pajjiż ta' manifattura tagħhom; billi l-aċċess limitat għall-APIs meħtieġa għall-
produzzjoni ta' mediċini ġeneriċi joħloq sfida partikolari; billi, finalment, matul it-
tifqigħa tal-COVID-19 ħafna gvernijiet nazzjonali tal-Istati Membri sfaw vittmi ta' frodi 
u ġew fornuti b'tagħmir u provvisti mediċi difettużi li ġew minn kumpaniji li jinsabu 
f'pajjiżi terzi;

B. billi l-manifattura tal-mediċini u ta' prodotti mediċi oħra hija ta' sfida u tirrikjedi 
faċilitajiet u proċeduri sofistikati ħafna u persunal b'livell għoli ta' taħriġ biex jiġu 
żgurati standards ta' xogħol u ambjentali u s-sikurezza u l-effiċjenza tal-mediċini; billi l-
kwalità tal-mediċini u ta' prodotti mediċi oħra trid tikkonforma ma' standards regolatorji 
stretti tal-UE, li huma fost l-ogħla fid-dinja kollha; billi hemm livell għoli ta' kontroll 
fis-seħħ fl-UE fir-rigward tal-kwalità tal-produzzjoni tal-mediċini; billi x-xerrejja, 
b'mod partikolari l-ispiżeriji tal-isptarijiet, huma soġġetti għal restrizzjonijiet baġitarji li 
ħafna drabi jesiġu li jikkunsidraw biss il-kriterji finanzjarji u mhux il-kwalità jew l-
oriġini; billi l-produzzjoni ta' materja prima kimika u ta' materjali tal-bidu, u tal-APIs fl-
UE ġiet affettwata mis-sistema ta' sejħiet għal offerti bbażata fuq il-kriterju tal-inqas 
prezz; billi dan jinċentiva l-esternalizzazzjoni ta' tali produzzjoni lejn pajjiżi terzi, b'tali 
mod li jagħmel ħsara lill-kumpaniji Ewropew bi standards ogħla; billi xi faċilitajiet 
f'dawn il-pajjiżi terzi ħafna drabi ma jkollhomx il-kapaċità li jinfurzaw standards ta' 
produzzjoni sostenibbli u etika ta' dawn il-materjali u l-ingredjenti li jistgħu 
jikkonformaw mal-istandards tal-UE;

C. billi hemm bżonn mekkaniżmu ta' kooperazzjoni biex jiġu kkoordinati l-politiki 
Ewropej u nazzjonali biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet tal-mediċini li għandhom kawżi 
ewlenin multipli u kumplessi, inklużi aspetti ekonomiċi bħan-nuqqas ta' prevedibbiltà 
tas-suq, in-natura spiss monopolistika tas-swieq farmaċewtiċi, sistemi ta' offerti 
b'rebbieħ wieħed, kummerċ parallel, projbizzjonijiet fuq l-esportazzjoni, stokkjar 
eċċessiv, piżijiet regolatorji, żidiet mhux previsti fid-domanda, tfixkil fil-katina tal-
provvista, kumplessità u interdipendenza, inkluż fuq pajjiżi terzi, u sfidi u kumplessità 
fir-rigward tal-manifattura, il-ħżin, id-distribuzzjoni u l-iddispensar ta' mediċini; billi d-
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detezzjoni bikrija, il-monitoraġġ u r-rappurtar tan-nuqqas ta' mediċini għandhom jittejbu 
u jiġu sostnuti minn data dwar nuqqas ta' mediċini aktar trasparenti u aċċessibbli;

D. billi n-nuqqasijiet ta' mediċini joħolqu theddida serja għall-pazjenti u jimminaw ir-
reżiljenza u l-effiċjenza tas-sistemi pubbliċi tal-kura tas-saħħa madwar l-Unjoni; billi 
huwa ta' importanza kbira li n-nuqqasijiet ta' mediċini jiġu evitati, kif ukoll li dawn jiġu 
mmitigati f'każ li jseħħu; billi l-Artikolu 81 tad-Direttiva 2001/83/KE1 jitlob li jittieħdu 
miżuri biex jiġu evitati nuqqasijiet ta' prodotti mediċinali jew kwistjonijiet ta' 
distribuzzjoni fl-Istati Membri; billi l-Kummissjoni ħarġet linji gwida għal provvista 
ottimali u razzjonali ta' mediċini sabiex jiġu evitati nuqqasijiet matul il-pandemija tal-
COVID-19; billi f'dawn il-linji gwida l-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-ebda pajjiż 
mhuwa awtosuffiċjenti fir-rigward tal-materja prima, l-APIs, il-prodotti intermedji jew 
il-mediċini lesti meħtieġa għall-funzjonament tajjeb tas-sistema tas-saħħa;

E. billi l-pandemija tal-coronavirus uriet li huma meħtieġa koordinazzjoni, kooperazzjoni u 
djalogu mill-qrib fost l-atturi kollha fil-ġlieda kontra t-theddid għas-saħħa, għall-
kuntrarju ta' miżuri individwali u mhux ikkoordinati fil-livell nazzjonali; billi 
koordinazzjoni effikaċi fil-livell tal-UE fi żminijiet ta' kriżi hija essenzjali biex jiġi 
evitat għeluq unilaterali tal-fruntieri u projbizzjonijiet fuq l-esportazzjoni, li jaggravaw 
in-nuqqasijiet ta' mediċini u jipperikolaw ir-reżiljenza tal-ktajjen tal-provvista u l-kanali 
ta' distribuzzjoni;

F. billi, wara l-pandemija tal-coronavirus, l-UE se jkollha tiffaċċja kriżi ekonomika li se 
tkun ta' sfida akbar fir-rigward tal-aċċess ekwu għall-mediċini u l-kompetittività tal-
industrija farmaċewtika Ewropea; billi dik l-industrija timpjega 765 000 ruħ b'mod 
dirett u tappoġġja 2,7 miljun impjieg ieħor b'mod indirett fl-Ewropa; billi l-mekkaniżmi 
u l-inċentivi fiskali eżistenti jistgħu jiġu implimentati fil-livell Ewropew u ta' Stat 
Membru għal setturi industrijali strateġiċi;

G. billi, kif iddikjarat mill-Kummissjoni, ir-rispons tal-Istati Membri għall-pandemija tal-
COVID-19 kellu bżonn żieda sinifikanti fil-produzzjoni kemm ta' APIs kif ukoll ta' 
prodotti mediċinali fl-UE, u dan irrikjeda organizzazzjoni mill-ġdid tal-katini tal-
provvista u tal-linji tal-produzzjoni; billi, fid-dikjarazzjonijiet tagħha magħmula waqt 
laqgħa tat-22 ta' April 2020 mal-membri tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika 
u s-Sikurezza tal-Ikel (ENVI) tal-Parlament Ewropew, il-Kummissarju Stella 
Kyriakides enfasizzat il-ħtieġa li jiżdiedu l-produzzjoni tal-mediċini u l-livell ta' 
innovazzjoni fl-UE; billi l-laboratorji farmaċewtiċi żgħar u ta' daqs medju kollha 
jikkostitwixxu assi li għandu jiġi ppreservat u art fertili għar-riċerka u l-iskoperti li 
għandu jiġi sostnut, peress li jistgħu jipparteċipaw fil-prevenzjoni tan-nuqqasijiet ta' 
mediċini;

H. billi l-Parlament Ewropew, fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Marzu 2011, u l-Kunsill, fil-
konklużjonijiet tiegħu tat-13 ta' Settembru 2010, saħqu fuq il-ħtieġa li tiġi introdotta 
proċedura komuni għall-akkwist konġunt ta' kontromiżuri mediċi, u b'mod partikolari ta' 
vaċċini għall-pandemija; billi d-Deċiżjoni Nru 1082/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill2 tinkoraġġixxi lill-Istati Membri jieħdu vantaġġ minn proċeduri ta' akkwist 

1 Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67).
2 Id-Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2013 dwar theddid 
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konġunt sakemm dawn il-proċeduri jkunu preċeduti minn Ftehim ta' Akkwist Konġunt 
tal-Istati Membri parteċipanti;

I. billi t-Trattati u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jiddikjaraw li 
kull persuna għandu jkollha aċċess għal kura preventiva tas-saħħa u d-dritt li tgawdi 
minn kura medika skont il-kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġijiet u l-prattiki nazzjonali; 
billi dan id-dritt għandu jiġi infurzat għaċ-ċittadini kollha, inkluż dawk li jgħixu fl-Istati 
Membri ż-żgħar u fiż-żoni l-aktar periferiċi tal-Unjoni; billi l-aċċess għall-mediċini 
huwa problema li qed tikber fi ħdan l-UE, u normalment hija assoċjata mal-prezz għoli 
tal-mediċini;

J. billi l-Kummissjoni ħabbret l-intenzjoni tagħha li, sal-aħħar tal-2020, tippubblika 
rakkomandazzjonijiet għal Strateġija Farmaċewtika futura għall-UE;

Definizzjonijiet u għodod ta' monitoraġġ

1. Jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi definizzjoni msaħħa, ċentralizzata u armonizzata 
ta' nuqqasijiet ta' mediċini għar-rappurtar u l-monitoraġġ tad-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tal-manifattura (MAHs), kif propost mit-task force konġunta tal-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) u l-Kapijiet tal-Aġenziji tal-Mediċini (HMA) 
fl-2019; jinnota li definizzjoni ċara ta' "riskju ta' nuqqas" hija essenzjali biex tappoġġja 
l-proċess ta' notifika; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi stabbilita definizzjoni ta' prodotti 
mediċinali "essenzjali" u li jingħataw prijorità meta jiġu indirizzati n-nuqqasijiet; jitlob, 
barra minn hekk, li ssir valutazzjoni tal-possibbiltà tal-użu tar-repożitorji tad-data tas-
Sistema Ewropea ta' Verifika tal-Mediċini (EMVS) fil-livell aggregat bħala għodda 
għas-sorveljanza tan-nuqqasijiet; jinnota li użu aktar xieraq tar-repożitorju tad-data tal-
EMVS biex tinkiseb serjalizzazzjoni ta' kull kaxxa ta' mediċini jista' jiżgura wkoll l-
affidabbiltà tal-katina sħiħa tal-manifattura, l-imballaġġ u d-distribuzzjoni; jistieden 
għalhekk lill-Kummissjoni tivvaluta l-possibbiltà li tippermetti lill-manifatturi, fuq bażi 
volontarja u mingħajr ebda piż addizzjonali għalihom, jintroduċu sistema ta' tikkettar – 
viżibbli u identifikabbli minn pazjenti/klijenti – dwar l-oriġini u l-post tal-produzzjoni 
tal-prodotti mediċinali u l-ingredjenti attivi;

2. Jinsisti li l-Kummissjoni b'mod urġenti tniedi konsultazzjoni u riċerka tas-suq fost id-
diversi partijiet ikkonċernati biex tidentifika fatturi ewlenin ibbażati fuq l-evidenza, fil-
katina tal-provvista u lil hinn minnha, li direttament jikkawżaw jew iżidu r-riskju ta' 
nuqqasijiet ta' mediċini, kif ukoll inizjattivi biex jiġu mmitigati r-riskji u l-ktajjen tal-
provvista; jappella għal djalogu permanenti, konkret u orjentat lejn l-azzjoni mal-EMA, 
l-Awtoritajiet Nazzjonali Kompetenti (NCAs), l-Istati Membri, l-industrija 
farmaċewtika, l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti u tal-ispiżjara, u l-atturi kollha fil-katina 
tal-provvista farmaċewtika; jitlob li jkun hemm kooperazzjoni politika Ewropea effikaċi 
biex jiġu evitati nuqqasijiet fit-tul permezz tal-kondiviżjoni tal-informazzjoni, ir-
rappurtar ta' nuqqasijiet antiċipati u t-titjib tat-trasparenza tal-katina tal-provvista; 
jistieden lill-Kummissjoni tipproponi azzjonijiet ambizzjużi u konkreti li jindirizzaw 
dawn il-kwistjonijiet fl-Istrateġija Farmaċewtika ppjanata tagħha; jistieden lill-
Kummissjoni tinkorpora miżuri għas-settur farmaċewtiku fil-proposta leġiżlattiva dwar 

transkonfinali serju għas-saħħa (ĠU L 293, 5.11.2013, p. 1). 
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id-diliġenza dovuta għall-kumpaniji, skedata għall-2021;

3. Jistieden lill-Kummissjoni tippubblika l-Istrateġija Farmaċewtika tal-UE, li se 
tidentifika l-kawżi ewlenin tan-nuqqasijiet ta' mediċini; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tipproponi miżuri regolatorji ambizzjużi u speċifiċi bl-objettiv li l-mediċini jsiru 
disponibbli, affordabbli, sostenibbli u aċċessibbli b'mod ugwali, u li jpoġġu wkoll il-
miżuri ta' trasparenza fil-prattika; jinnota bi tħassib fallimenti tas-suq f'diversi Stati 
Membri fejn l-aċċess tal-pazjenti għal mediċini u apparat mediku effikaċi u affordabbli 
jibqa' mhedded minn livelli ta' prezzijiet għolja ħafna u ħafna drabi mhux sostenibbli; 
jirrikonoxxi li l-aċċess għal mediċini u apparat mediku fl-Istati Membri bi swieq iżgħar 
jirrikjedi kunsiderazzjoni partikolari; jenfasizza li t-tfassil ta' sistema ta' inventarju tal-
istokkijiet ta' emerġenza tal-UE, immaniġġjata mill-EMA u b'kollaborazzjoni mal-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti, għandu wkoll ikun parti mill-Istrateġija 
Farmaċewtika ppjanata u għandu jinkludi kif iż-żamma ta' inventarji tista' tinżamm 
f'konformità ma' żviluppi mediċi;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi miżuri li jżidu s-sigurtà tal-provvista ta' 
mediċini fl-UE u jnaqqsu d-dipendenza fuq pajjiżi terzi; jistieden lill-Kummissjoni 
tinkludi wkoll fl-Istrateġija Farmaċewtika ppjanata miżuri biex tkun tiflaħ għal 
kwalunkwe tfixkil fil-katini tal-valur globali; jinnota, f'dan ir-rigward, l-importanza li l-
industrija jkollha l-kapaċità li żżid il-produzzjoni tagħha sabiex tkun tista' tlaħħaq ma' 
żidiet f'daqqa fid-domanda li jirriżultaw minn sitwazzjonijiet kritiċi; jappella, għalhekk, 
għal pjan, ikkoordinat u miftiehem mal-Istati Membri, kif ukoll għal inċentivi 
finanzjarji f'konformità mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat u politiki sostenibbli, biex 
tiġi protetta l-bażi industrijali farmaċewtika b'saħħitha tal-UE, biex jinbdew negozjati 
mal-partijiet ikkonċernati dwar il-ħolqien ta' alleanza tal-API, u biex sadanittant tiġi 
appoġġjata r-rilokazzjoni lejn l-Ewropa minn pajjiżi terzi ta' produzzjoni ta' dawk il-
mediċini u l-APIs meqjusa bħala essenzjali għas-sigurtà tal-provvista;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi ambjent fejn l-industrija farmaċewtika bbażata fuq 
ir-riċerka tiġi inċentivata biex tiżviluppa soluzzjonijiet affordabbli għal ħtiġijiet mediċi 
mhux issodisfati, bħall-ġlieda kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi; jistieden lill-
Kummissjoni żżomm sistema tal-proprjetà intellettwali (IP) Ewropea robusta fl-
Istrateġija Farmaċewtika tal-UE li jmiss, biex tinkoraġġixxi r-R&Ż u l-manifattura fl-
Ewropa u tiżgura li l-Ewropa tibqa' innovatur u minn ta' quddiem nett fuq livell dinji, u 
fl-aħħar mill-aħħar tipproteġi u ssaħħaħ l-awtonomija strateġika tal-Ewropa fil-qasam 
tas-saħħa pubblika;

Twissijiet bikrija u rappurtar

6. Jitlob li ssir bidla radikali tas-sistema kooperattiva ta' twissija bikrija tar-rappurtar u n-
notifika sabiex tiġi stabbilita sistema f'ħin reali, interkonnessa, reattiva u attivata 
faċilment, li tkun tipprovdi stampa komprensiva u toħroġ twissijiet regolari u f'waqthom 
dwar nuqqasijiet potenzjali ta' mediċini sabiex, fil-futur, il-pajjiżi li qed jiffaċċjaw din 
il-problema jkunu jistgħu jirreaġixxu u jirrikorru għal swieq oħra jekk ikun meħtieġ; 
jitlob rwol aktar ċentrali għall-EMA f'sistema ta' twissija bikrija fl-UE kollha li tinkludi, 
minbarra l-partijiet ikkonċernati msemmija qabel, spiżjara li jaħdmu l-isptar u 
organizzazzjonijiet tal-pazjenti; jikkunsidra, barra minn hekk, li ċ-Ċentru Ewropew 
għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) għandu jikkondividi l-immudellar tal-



AD\1207408MT.docx 7/13 PE650.634v02-00

MT

progressjoni probabbli ta' pandemija mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ta' kull Stat 
Membru, sabiex jantiċipa d-domanda u jaġġusta l-kapaċità tal-manifattura u l-kanali 
tad-distribuzzjoni kif xieraq b'tali mod li jiġu fornuti l-mediċini meħtieġa lir-reġjuni t-
tajba fil-ħin propizju;

7. Jinsisti li, f'din is-sistema, il-partijiet ikkonċernati kollha fil-katina tal-provvista, inklużi 
n-negozjanti paralleli u l-bejjiegħa bl-ingrossa, għandhom jikkonformaw mal-obbligu 
legali li jirrappurtaw, fil-ħin u, f'konformità mal-Artikolu 23a, il-paragrafu 2 tad-
Direttiva 2001/83/KE3, mill-inqas xahrejn qabel;  iqis li l-EMA u l-Kummissjoni 
għandhom jaħdmu mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri 
sabiex jiżguraw reazzjoni f'waqtha u kkoordinata sew biex jiġu rrappurtati nuqqasijiet 
imminenti u interruzzjonijiet temporanji jew permanenti fil-provvista u fid-
distribuzzjoni ta' prodotti mediċinali; jitlob li l-enfasi inizjali tas-sistema tkun fuq il-lista 
kritika pan-Ewropea ta' prodotti li tkopri kemm l-awtorizzazzjonijiet għall-
kummerċjalizzazzjoni ċentralizzati kif ukoll dawk nazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni 
tirrestrinġi temporanjament il-kummerċ parallel sakemm in-nuqqas korrispondenti jerġa' 
jiġi kif kien; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jwettqu testijiet tal-istress 
fuq id-disponibbiltà u l-kapaċità tal-produzzjoni tal-mediċini u l-ingredjenti attivi sabiex 
ikunu lesti għal kriżijiet tas-saħħa pandemiċi futuri;

Kooperazzjoni u koordinazzjoni

8. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi mekkaniżmu ta' kooperazzjoni biex jiġu 
kkoordinati l-politiki Ewropej u nazzjonali, biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet ta' 
mediċini u biex jiġi żgurat id-dritt tal-pazjenti għal aċċess sostenibbli, universali, ekwu, 
affordabbli, effikaċi, sikur u f'waqtu għall-mediċini essenzjali sabiex tiġi garantita s-
sostenibbiltà tas-sistemi tal-kura tas-saħħa pubblika tal-UE, mal-EMA, l-Awtoritajiet 
Nazzjonali Kompetenti (NCAs), l-Istati Membri, l-industrija farmaċewtika, l-
organizzazzjonijiet tal-pazjenti u tal-ispiżjara, u l-atturi kollha fil-katina tal-provvista 
farmaċewtika;

Moviment liberu tal-merkanzija

9. Jistieden lill-Kummissjoni, f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, tħejji u 
tadotta pjan Ewropew ta' tħejjija għal pandemija sabiex ikun żgurat rispons Ewropew 
ikkoordinat u effikaċi f'każ ta' pandemija; jenfasizza li dan għandu jinkludi miżuri li 
jiżguraw fruntieri miftuħa għall-kumpaniji farmaċewtiċi jew mediċi, b'mod partikolari 
permezz ta' kurituri ħodor, sabiex jiġi protett il-moviment liberu tal-merkanzija, u jiġu 
evitati n-nuqqasijiet possibbli ta' mediċini; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu eliminati l-ostakli 
għall-aċċess għall-mediċini, l-apparat mediku u t-tagħmir protettiv għaċ-ċittadini kollha, 
b'mod speċjali dawk li jgħixu fl-Istati Membri li, minħabba d-daqs żgħir jew il-
pożizzjoni remota tagħhom, jiddependu b'mod qawwi fuq l-importazzjonijiet u ma 
għandhomx aċċess faċli għall-katina tal-provvista;

Akkwist

10. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, fil-kuntest tad-Direttiva 2014/24/UE tal-UE dwar l-Akkwist 

3 Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem – ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67.
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Pubbliku4, biex tiżviluppa linji gwida li jappoġġjaw prattiki ta' akkwist pubbliku 
sostenibbli fil-qasam farmaċewtiku, b'mod partikolari fir-rigward tal-implimentazzjoni 
tal-kriterji tal-offerta l-aktar ekonomikament vantaġġjuża (MEAT), li għandha l-għan li 
tiżgura s-sostenibbiltà, il-kompetizzjoni u s-sigurtà tal-provvista fit-tul u tistimula l-
investiment fil-manifattura; jitlob rimedji kontra offerti b'rebbieħ wieħed u abbażi tal-
prezz biss li jikkawżaw erożjoni severa tal-prezzijiet, inaqqsu l-għadd ta' fornituri fis-
suq u ħafna drabi jirriżultaw fi żminijiet ta' produzzjoni qosra u penali applikati fuq 
kumpaniji, li min-naħa tagħhom iżidu r-riskju tan-nuqqasijiet ta' prodotti mediċi; 
jistieden lill-Istati Membri jirrieżaminaw is-sistemi tal-offerti sabiex jippremjaw 
manifattura sostenibbli, etika u ta' kwalità;

11. Jiddikjara li meta niffaċċjaw kriżijiet sanitarji mhux tas-soltu, dawn juru l-ħtieġa ta' 
aktar kooperazzjoni f'dak li jikkonċerna s-saħħa, u, fil-qafas tal-programm RescEU, ta' 
akkwist konġunt tal-vaċċini, il-mediċini antivirali u l-mediċini għaljin u essenzjali, kif 
ukoll it-tagħmir mediku u t-teknoloġiji mediċi; jinsisti li dan ir-rispons konġunt irid 
ikun prijorità wara l-pandemija, u jrid ikun faċilment aċċessibbli għaċ-ċittadini f'kull 
Stat Membru, b'mod speċjali dawk li huma partikolarment vulnerabbli minn perspettiva 
ekonomika u tas-saħħa pubblika minħabba l-post remot fejn ikunu jinsabu jew id-daqs 
żgħir tagħhom;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tinċentiva l-industrija farmaċewtika biex tiżgura li l-katina 
tal-provvista tagħha tkun diversifikata u suffiċjenti fil-livell tal-UE, tpoġġi fis-seħħ pjan 
ta' mitigazzjoni tar-riskju ta' nuqqas ta' mediċini biex iġġestixxi kwalunkwe 
vulnerabbiltà fil-katina tal-provvista u r-riskji għaliha, u tissottometti dawn il-pjanijiet 
lill-awtoritajiet kompetenti; jirrimarka li pjan bħal dan għandu jinkludi soluzzjonijiet 
għall-ħżin strateġiku tal-mediċina sabiex tkun żgurata l-provvista għal perjodu 
raġonevoli ta' żmien u mekkaniżmi trasparenti ta' rappurtar, b'mezzi ta' komunikazzjoni 
permanenti li permezz tagħhom il-pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-saħħa jkunu 
jistgħu jirrappurtaw u jantiċipaw in-nuqqasijiet ta' mediċini essenzjali;

Kwoti

13. Jirrikonoxxi li l-kwoti tal-provvista applikati mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq fuq id-distribuzzjoni tal-prodotti tal-kura tas-saħħa huma stabbiliti skont 
diversi parametri, inklużi estimi ta' ħtiġijiet nazzjonali tal-pazjenti; jistieden lill-
Kummissjoni tirrifletti, flimkien mal-partijiet ikkonċernati mill-industrija farmaċewtika, 
fuq il-volumi tal-istokk tal-mediċini disponibbli; ifakkar, f'dan ir-rigward, li l-kwoti tal-
volumi tal-istokk stabbiliti mid-distributuri ħafna drabi huma stretti u jikkawżaw majnar 
u nuqqasijiet, u li ġie nnutat nuqqas fit-trasparenza tal-istokk f'ċerti partijiet tal-katina 
tad-distribuzzjoni;

Industrija u appoġġ għall-SMEs

14. Jisħaq fuq il-bżonn urġenti li l-UE tipproteġi l-bażi industrijali farmaċewtika b'saħħitha 
tagħha filwaqt li tikkunsidra mill-ġdid is-sigurtà tal-provvista, u tnaqqas id-dipendenza 
żejda fuq numru żgħir ta' manifatturi u fornituri mhux mill-UE ta' materja prima u 
materjali tal-bidu kimiċi ewlenin, materjali intermedji u APIs; jistieden lill-

4 Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku – 
ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65.
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Kummissjoni teżamina mill-qrib jekk il-materjali u l-ingredjenti li jidħlu fis-suq tal-UE 
humiex prodotti skont l-istandards soċjali u ambjentali adegwati; jistieden lill-partijiet 
ikkonċernati jiddiversifikaw il-ktajjen tal-provvista tagħhom sabiex inaqqsu l-
vulnerabbiltà tagħhom; għal dan il-għan, jistieden lill-Kummissjoni teżamina mill-qrib 
l-impatt tad-dipendenza Ewropea fuq l-importazzjoni, b'mod partikolari fir-rigward tat-
tagħmir mediku, it-tagħmir respiratorju, is-sustanzi kimiċi u l-materja prima;

15. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tipproponi miżuri fl-Istrateġija Farmaċewtika ppjanata 
tagħha, inklużi inċentivi finanzjarji u linji gwida mmirati dwar l-akkwist pubbliku, bl-
għan li jippromwovu investiment fil-manifattura sostenibbli, etika u ta' kwalità, fi ħdan 
l-UE, ta' kimiċi strateġikament importanti li jintużaw fil-produzzjoni tal-mediċina, 
b'mod partikolari APIs u intermedjarji; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi wkoll 
miżuri li jinċentivaw l-akbar inklużjoni ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju tal-UE fil-
katina tal-provvista tal-mediċini meta jitqies ir-rwol ewlieni tagħhom fir-riċerka u l-
innovazzjoni u l-abbiltà inerenti tagħhom li jadattaw malajr il-fokus tal-produzzjoni 
tagħhom, bil-ħsieb li jilqgħu aħjar għal xokkijiet mhux mistennija;

16. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprovdu ambjent li jiżgura li l-Ewropa 
tibqa' post attraenti għall-investiment fir-R&Ż, sabiex tiġi ppreservata industrija 
farmaċewtika attiva u kompetittiva bbażata fuq ir-riċerka, sostnuta minn aktar 
investiment fil-kapaċitajiet u l-infrastruttura tar-riċerka u l-iżvilupp, inklużi l-
universitajiet, filwaqt li jitqies li l-Unjoni Ewropea tibqa' bil-bosta r-reġjun ewlieni fid-
dinja għall-manifattura ta' ingredjenti attivi għall-mediċini bi privattiva; jistieden lill-
Kummissjoni tipprovdi riżorsi finanzjarji adegwati, taħt Orizzont Ewropa u programmi 
oħra tal-UE, biex issaħħaħ l-attivitajiet tar-R&I tal-Unjoni b'appoġġ għall-manifattura 
f'setturi industrijali ewlenin inkluża l-industrija farmaċewtika, filwaqt li tiżgura l-bilanċ 
ġeografiku u l-parteċipazzjoni ta' Stati Membri bi prestazzjoni baxxa fir-R&I fi proġetti 
u programmi kollaborattivi tal-UE filwaqt li jinżamm il-prinċipju ta' eċċellenza;

17. Jenfasizza l-fatt li Orizzont 2020 diġà ffinanzja għadd sinifikanti ta' attivitajiet ta' 
riċerka u innovazzjoni relatati mas-saħħa; jissottolinja li l-finanzjament ta' riċerka 
relatata mal-coronavirus ma għandux jaffettwa prijoritajiet oħra tas-saħħa ta' 
Orizzont 2020; jitlob li jiġi pprovdut aktar finanzjament permezz ta' Orizzont Ewropa 
għall-ħolqien u l-appoġġ ta' ekosistemi ta' riċerka u innovazzjoni ffukati fuq il-
mediċina, inklużi sħubijiet pubbliċi-privati u appoġġ għar-riċerka pubblika f'setturi ta' 
valur miżjud għoli u innovattivi; jisħaq li ekosistema ta' riċerka medika ewlenija 
tirrikjedi ħiliet, networks u konnessjonijiet akkademiċi, infrastruttura tad-data dwar is-
saħħa, qafas regolatorju li jiffunzjona u politiki tal-proprjetà intellettwali li jrawmu l-
innovazzjoni; jitlob rieżami tal-inċentivi stabbiliti biex tkun inkoraġġita r-riċerka dwar 
il-"mediċini orfni" sabiex jiġi determinat jekk ikollhomx suċċess, u jitlob inċentivi 
ġodda jekk dan ma jkunx il-każ; jissottolinja li Orizzont Ewropa u programmi oħra tal-
UE jeħtieġ li jappoġġjaw mard rari u li r-riċerka, l-aħjar prattiki, il-provi kliniċi u l-
medikazzjoni marbuta ma' mard rari jridu jkunu aċċessibbli għall-benefiċċju taċ-
ċittadini tal-Istati Membri kollha; ifakkar fl-importanza li l-ħruġ ta' liċenzji mhux 
esklussiv jista' jkollu biex jittaffew in-nuqqasijiet u biex jiġu stabbilizzati l-prezzijiet 
tal-mediċini, speċjalment fi żminijiet ta' emerġenza tas-saħħa;

18. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-impatt tal-coronavirus fuq l-industrija u l-SMEs, u 
tippreżenta strateġija industrijali mġedda tal-UE li tagħti prijorità lit-trasformazzjoni 
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diġitali u ekoloġika doppja tas-soċjetajiet tagħna u l-bini ta' reżiljenza għal xokkijiet 
esterni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippermetti lill-Istati Membri jagħmlu kull sforz 
meħtieġ biex jiżguraw li l-kumpaniji farmaċewtiċi żgħar u ta' daqs medju jkomplu jew 
jerġgħu jibdew l-attivitajiet ta' riċerka tagħhom u jgħinu biex jiżguraw id-diversità tal-
produzzjoni tagħna u l-manutenzjoni tal-impjiegi li jmorru magħha, u jenfasizza wkoll 
l-importanza ta' manifattura sostenibbli, etika u ta' kwalità għall-impjiegi, it-tkabbir u l-
kompetittività;

Ipprezzar

19. Jenfasizza li l-politiki tal-ipprezzar tal-prodotti farmaċewtiċi li jinkludu biss in-nefqa 
ma jippermettux aġġustamenti fil-prezz biex jiġi rifless it-tibdil fl-ispiża ta' oġġetti, 
manifattura, proċeduri regolatorji u distribuzzjoni, u għandhom effett negattiv fuq l-
affidabbiltà tal-provvista; jinnota bi tħassib li żieda fid-domanda tal-prodott matul 
nuqqasijiet ta' mediċini tista' żżid ir-riskju li jseħħu prattiki inġusti tal-ipprezzar 
f'reġjuni affettwati min-nuqqas kif ukoll f'każijiet fejn prodotti farmaċewtiċi alternattivi 
jistgħu jissostitwixxu dawk affettwati min-nuqqas;

Suq parallel

20. Jirrikonoxxi li l-kummerċ parallel jista' jikkawża nuqqasijiet ta' mediċini; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jindirizzaw b'mod adegwat il-problemi relatati mal-
kummerċ parallel fil-mediċini fl-UE, sabiex jiġi evitat nuqqas ta' esportazzjoni kkawżat 
minn differenzi kbar fil-prezz ta' prodott mediċinali bejn l-Istati Membri; jenfasizza l-
importanza tal-valutazzjoni tal-impatt tal-kummerċ parallel u l-projbizzjonijiet fuq l-
esportazzjoni mill-perspettiva tal-aċċess għall-pazjent; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżviluppa gwida addizzjonali kif meħtieġ għall-Istati Membri dwar esportazzjonijiet 
paralleli; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu inklużi l-perspettivi u l-esperjenzi tal-gruppi tal-
pazjenti u l-konsumaturi;

21. Jirrikonoxxi li l-movimenti ta' mediċini fl-Istati Membri kollha mhumiex ikkontrollati 
biss mill-kumpaniji farmaċewtiċi, minħabba l-kummerċ parallel; jenfasizza li minħabba 
l-kummerċ parallel, hemm diskrepanza bejn il-volum rilaxxat mill-manifatturi f'suq 
partikolari, il-volum ta' esportazzjonijiet u importazzjonijiet u l-ħtiġijiet attwali tal-
pazjenti mis-suq partikolari, li tista' tirriżulta f'nuqqasijiet; jenfasizza li l-kummerċ 
parallel xi kultant ikopri sa 80 jew 90 % tad-domanda ta' xi Stati Membri, li joħloq 
katina tal-provvista fraġli;

22. Jitlob miżuri biex jiġu skoraġġuti l-prattiki inġusti u l-istrateġiji tan-negozju fis-settur 
farmaċewtiku, bħall-"pay for delay" (ħlas għal dewmien fil-konsenja tal-prodott 
mediċinali), bil-għan li tiġi żgurata reżiljenza għall-provvista fis-swieq kollha tal-Istati 
Membri; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-kontrolli doganali fir-rigward tal-
konformità tal-prodotti mediċinali jew l-ingredjenti attivi importati mar-regoli tal-UE u 
nazzjonali, b'mod partikolari fejn dawn l-importazzjonijiet jnaqqsu l-prezzijiet tas-suq 
intern, ifixklu l-kompetizzjoni, jiddiżinċentivaw manifattura sostenibbli, etika u ta' 
kwalità, u jwasslu għar-rilokazzjoni ta' linji tal-produzzjoni barra mill-UE;

Ġestjoni tal-kumulazzjoni ta' riżerva

23. Jistieden lill-Kummissjoni tesplora l-possibbiltajiet li jinbnew stokkijiet fil-livell tal-UE 
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fil-qafas tal-programm RescEU; jenfasizza li n-nuqqas ta' mediċini huwa kwistjoni ta' 
sigurtà nazzjonali; jirrikonoxxi li l-kwistjoni ta' inventarju ta' mediċini importanti u l-
possibbiltà li tiżdied id-disponibbiltà tal-manifattura għal ftit mediċini partikolarment 
importanti jridu jitqiesu minn perspettiva aktar fit-tul; jistieden lill-Kummissjoni tassisti 
lill-Istati Membri biex jiżviluppaw il-kumulazzjonijiet ta' riżerva ta' mediċini importanti 
bħala responsabbiltà kondiviża pubblika-privata, f'approċċ ikkoordinat sabiex jiġu 
evitati nuqqasijiet fl-Istati Membri kollha u jkun hemm rispons għall-ħtiġijiet tal-
pazjenti, kif ukoll biex jiżviluppaw miżuri biex jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin tan-
nuqqasijiet mediċinali f'approċċ konġunt u kkoordinat, sabiex jiġu ggarantiti r-reżiljenza 
u l-perseveranza tas-soċjetajiet Ewropej fi żminijiet ta' kriżi u/jew ta' kunflitt;

Rekwiżiti regolatorji u kwalità

24. Jiġbed l-attenzjoni għal eżempji ta' nuqqasijiet assoċjati mal-ħin meħtieġ biex jiġu 
ssodisfati r-rekwiżiti regolatorji, inklużi perjodi ta' żmien regolatorji u rekwiżiti 
nazzjonali, iżda sadanittant jenfasizza li l-ħtieġa ta' mediċini u tagħmir mediku ma tistax 
tfisser, u lanqas ma tista' tkun askapitu tal-kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja u l-
kosteffettività tal-mediċini għall-użu mill-bniedem u għal prodotti tas-saħħa, inkluż 
apparat mediku; ifakkar li l-konformità mar-regoli applikabbli għall-awtorizzazzjoni ta' 
provi kliniċi ta' mediċini, kif ukoll il-kontroll tal-osservanza ta' prassi kliniċi tajbin fil-
prestazzjoni tagħhom, iridu jkomplu jiġu rregolati u ssorveljati skont l-ogħla standards 
tal-protezzjoni tas-saħħa pubblika; ifakkar ukoll li għandha tingħata prijorità biex jiġu 
ottimizzati l-proċessi regolatorji filwaqt li jinżammu standards xjentifiċi għolja, sabiex 
ikunu permessi kompiti amministrattivi simplifikati assoċjati maż-żamma ta' prodotti 
mediċinali fuq is-suq billi jiġi emendat ir-regolament eżistenti dwar il-"varjazzjonijiet", 
jittejjeb l-aċċess għal informazzjoni għall-pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-saħħa, u 
jiġi ssimplifikat il-fluss ta' mediċini minn Stat Membru għal ieħor f'każ ta' nuqqas; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħmel l-aħjar użu mit-teknoloġija tal-informazzjoni għall-
proċessi regolatorji, inklużi għodod telematiċi u diġitali, sabiex ittejjeb l-effiċjenza 
regolatorja fl-UE kollha filwaqt li tirrispetta l-istandards tal-privatezza tad-data kif 
stabbilit fir-Regolament (UE) 2016/679 (ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 
tad-Data / GDPR)5; 

25. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, wara li kkunsidra l-Istrateġija Ewropea għad-Data u t-
trasformazzjoni diġitali tal-kura tas-saħħa u b'kunsiderazzjoni tal-potenzjal vast li d-data 
tas-saħħa għandha biex ittejjeb il-kwalità tal-kura tas-saħħa u r-riżultati tal-pazjenti, 
tinkoraġġixxi l-implimentazzjoni ta' teknoloġiji interoperabbli fis-setturi tas-saħħa tal-
Istat Membru li se jiffaċilitaw it-twassil ta' soluzzjonijiet tas-saħħa innovattivi lill-
pazjenti; jinkoraġġixxi l-ħolqien ta' Spazju Ewropew tad-Data dwar is-Saħħa li 
jikkoopera u jopera b'mod sħiħ, b'qafas ta' governanza li jrawwem il-ħolqien ta' 
ekosistema innovattiva mmexxija mid-data, ibbażata fuq skambju ta' informazzjoni u 
data kkontrollata li jkun sigur u kkontrollat, fost l-Istati Membri; jitlob lill-Kummissjoni 
tippromwovi standards, għodod u infrastruttura tal-ġenerazzjoni li jmiss biex taħżen u 
tipproċessa data xierqa għar-riċerka u l-iżvilupp ta' prodotti u servizzi innovattivi; 
jissottolinja li d-data personali dwar is-saħħa tista' tinġabar u tiġi pproċessata biss 
abbażi tar-raġunijiet legali previsti fl-Artikolu 6(1) tal-GDPR, flimkien mal-
kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 9 tal-GDPR; iqis li, f'dan il-kuntest, l-ipproċessar 

5 ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1.
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ulterjuri ta' data dwar is-saħħa personali għandu jkun ipprojbit; ifakkar lill-kontrolluri 
tad-data dwar il-prinċipju tal-protezzjoni tad-data dwar it-trasparenza u dwar l-obbligi 
tagħhom li joħorġu minnhom fir-rigward tal-pazjenti u ta' suġġetti oħra tad-data;

26. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet rilevanti jipprovdu flessibbiltà regolatorja 
biex jimmitigaw in-nuqqasijiet ta' mediċini meta jseħħu, billi jippermettu miżuri 
mmirati bħal aktar flessibbiltà għal pakketti b'diversi lingwi, daqsijiet differenti tal-
pakkett u fuljetti elettroniċi tal-pakkett, biex ikun żgurat li l-pazjenti jkunu jistgħu 
jaċċessaw b'mod aktar mgħaġġel mediċini sikuri u ta' kwalità għolja; jistieden lill-
Kummissjoni temenda r-Regolament tal-KE dwar il-Varjazzjonijiet6 u l-Linja Gwida 
tal-Klassifika tal-Varjazzjonijiet sabiex timmodernizza s-sistema attwali tal-
varjazzjonijiet u biex tirrifletti l-evoluzzjoni fit-teknoloġija u l-ħtiġijiet regolatorji tal-
atturi kollha involuti.
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