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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

A. mając na uwadze, że pandemia koronawirusa tylko pogłębiła występujący od dawna i 
nasilający się problem niedoboru leków w UE; mając na uwadze, że wynikające z tego 
zakłócenia światowego łańcucha dostaw obnażyły zależność UE od państw trzecich, 
jeśli chodzi o leki, farmaceutyczne składniki czynne (API), materiały wyjściowe i inne 
komponenty używane do produkcji leków; mając na uwadze, że zależność UE od 
importu w tej dziedzinie oraz brak dywersyfikacji dodatkowo wystawiły na próbę 
zdolność UE do zapewnienia szybkiej i właściwej reakcji na stany zagrożenia zdrowia 
publicznego i osłabiły unijne systemy opieki zdrowotnej; mając na uwadze, że 
pandemia koronawirusa ujawniła również niedobory w zakresie wyrobów medycznych, 
produktów medycznych i środków ochrony indywidualnej; mając na uwadze, że od 
60 do 80 % API produkuje się poza Europą, głównie w Chinach i Indiach; mając na 
uwadze, że 30 lat temu odsetek ten wynosił 20 %; mając na uwadze, że wciąż nie ma 
wymogu umieszczania na produktach leczniczych i API widocznych dla pacjentów i 
klientów etykiet czy oznakowania z informacją o pochodzeniu i kraju produkcji; mając 
na uwadze, że szczególne wyzwanie stanowi ograniczony dostęp do API potrzebnych 
do produkcji leków generycznych; mając na uwadze, że podczas pandemii COVID-19 
wiele rządów państw członkowskich padło ofiarą oszustw i otrzymało wadliwy sprzęt 
i wyroby medyczne z firm mieszczących się w państwach trzecich;

B. mając na uwadze, że wytwarzanie leków i innych produktów medycznych jest 
niezwykle wymagające, gdyż potrzeba do niego bardzo zaawansowanych zakładów i 
procedur oraz wysoko wykwalifikowanego personelu, aby zapewnić przestrzeganie 
norm dotyczących pracy i środowiska, jak również bezpieczeństwo i skuteczność 
leków; mając na uwadze, że jakość leków i innych produktów medycznych musi 
odpowiadać surowym standardom regulacyjnym UE, które należą do najwyższych na 
świecie; mając na uwadze, że w UE obowiązuje wysoki poziom kontroli nad jakością 
produkcji leków; mając na uwadze, że nabywcy, w szczególności apteki szpitalne, 
podlegają ograniczeniom budżetowym, które bardzo często zmuszają ich do kierowania 
się jedynie względami finansowymi, a nie jakością czy pochodzeniem; mając na 
uwadze, że system przetargów oparty na kryterium najniższej ceny wpłynął na 
produkcję surowców chemicznych, chemicznych materiałów wyjściowych i API w UE; 
mając na uwadze, że sprzyja to outsourcingowi tej produkcji do państw trzecich ze 
szkodą dla przedsiębiorstw europejskich stosujących wyższe normy; mając na uwadze, 
że niektóre zakłady w tych państwach trzecich często nie są w stanie stosować norm 
zrównoważonej i etycznej produkcji tych materiałów i składników, które 
odpowiadałyby normom unijnym;

C. mając na uwadze, że potrzebny jest mechanizm współpracy, aby koordynować 
europejskie i krajowe strategie przeciwdziałania niedoborom leków, które mają liczne i 
złożone przyczyny obejmujące m.in. kwestie ekonomiczne, takie jak 
nieprzewidywalność rynku, często monopolistyczny charakter rynków 
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farmaceutycznych, systemy przetargów z jednym zwycięzcą, handel równoległy, zakaz 
eksportu, nadmiar zapasów, obciążenia regulacyjne, nieoczekiwany wzrost popytu, 
zakłócenia, złożoność i zależność łańcucha dostaw, także od państw trzecich, oraz 
złożoność wytwarzania, przechowywania, dystrybucji i wydawania leków i związane 
z tym wyzwania; mając na uwadze, że należy usprawnić wczesne wykrywanie, 
monitorowanie i zgłaszanie niedoborów leków oraz oprzeć je na bardziej przejrzystych 
i dostępnych danych dotyczących tych niedoborów;

D. mając na uwadze, że niedobory leków stanowią poważne zagrożenie dla pacjentów oraz 
obniżają odporność i skuteczność publicznych systemów opieki zdrowotnej w całej 
Unii; mając na uwadze, że sprawą najwyższej wagi jest zapobieganie niedoborom 
leków, a także łagodzenie ich następstw w przypadku ich wystąpienia; mając na 
uwadze, że w art. 81 dyrektywy 2001/83/WE1 wzywa się do podjęcia środków 
zapobiegających niedoborom lub problemom związanym z dystrybucją produktów 
leczniczych w państwach członkowskich; mając na uwadze, że Komisja wydała 
wytyczne dotyczące optymalnego i racjonalnego zaopatrzenia w leki w celu uniknięcia 
niedoborów podczas pandemii COVID-19; mając na uwadze, że w wytycznych tych 
Komisja stwierdza, że żaden kraj nie jest samowystarczalny w zakresie surowców, API, 
półproduktów czy gotowych leków niezbędnych do sprawnego funkcjonowania 
systemu opieki zdrowotnej;

E. mając na uwadze, że pandemia koronawirusa dowiodła, iż walka z zagrożeniami 
zdrowia wymaga koordynacji, współpracy i ścisłego dialogu wszystkich stron, a nie 
indywidualnych środków podejmowanych bez koordynacji na szczeblu krajowym; 
mając na uwadze, że skuteczna koordynacja na szczeblu UE w czasach kryzysu jest 
niezbędna, aby uniknąć jednostronnego zamykania granic i zakazów eksportu, które 
pogłębiają niedobory leków i zagrażają odporności łańcuchów dostaw i kanałów 
dystrybucji;

F. mając na uwadze, że w następstwie pandemii koronawirusa UE będzie musiała stawić 
czoła kryzysowi gospodarczemu, który będzie stanowił jeszcze większe wyzwanie dla 
sprawiedliwego dostępu do leków i konkurencyjności europejskiego przemysłu 
farmaceutycznego; mając na uwadze, że w Europie przemysł ten zatrudnia 
bezpośrednio 765 000 osób, a pośrednio zapewnia kolejne 2,7 mln miejsc pracy; mając 
na uwadze, że w przypadku strategicznych sektorów przemysłu można stosować na 
szczeblu Unii i państw członkowskich istniejące mechanizmy i bodźce podatkowe;

G. mając na uwadze, że jak stwierdziła Komisja, reakcja państw członkowskich na 
pandemię COVID-19 wymagała znacznego wzrost produkcji w UE zarówno API, jak 
i produktów leczniczych, a co za tym idzie, reorganizacji łańcuchów dostaw i linii 
produkcyjnych; mając na uwadze, że w swoich wypowiedziach podczas spotkania 
z członkami Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego w dniu 22 kwietnia 
2020 r. komisarz Stella Kyriakides podkreśliła konieczność zwiększenia produkcji 
leków i podniesienia poziomu innowacyjności w UE; mając na uwadze, że wszystkie 
małe i średnie laboratoria farmaceutyczne stanowią bogactwo, które należy chronić, 

1 Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. L 311 
z 28.11.2001, s. 67).
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oraz sprzyjający grunt dla badań i odkryć, który należy wspierać, bowiem laboratoria te 
mogą mieć wkład w zapobieganie niedoborom leków;

H. mając na uwadze, że Parlament Europejski w rezolucji z dnia 8 marca 2011 r. oraz Rada 
w konkluzjach z dnia 13 września 2010 r. podkreśliły potrzebę wprowadzenia wspólnej 
procedury wspólnego udzielania zamówień na medyczne środki przeciwdziałania, 
a w szczególności na szczepionki na wypadek pandemii; mając na uwadze, że w decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE2 zachęca się państwa członkowskie 
do korzystania z procedur wspólnych zamówień, pod warunkiem że procedury te 
poprzedza umowa w sprawie wspólnych zamówień zawarta między uczestniczącymi 
państwami członkowskimi;

I. mając na uwadze, że Traktaty i Karta praw podstawowych Unii Europejskiej stanowią, 
iż każdy ma prawo dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo do korzystania 
z leczenia na warunkach określonych w ustawodawstwach i praktykach krajowych; 
mając na uwadze, że prawo to powinno być egzekwowane w odniesieniu do wszystkich 
obywateli, w tym osób żyjących w mniejszych państwach członkowskich i na 
najbardziej peryferyjnych obszarach Unii; mając na uwadze, że dostęp do leków 
stanowi w UE coraz większy problem, zazwyczaj związany z ich wysokimi cenami;

J. mając na uwadze, że Komisja ogłosiła zamiar opublikowania do końca 2020 r. zaleceń 
dotyczących przyszłej strategii farmaceutycznej UE;

Definicje i narzędzia monitorowania

1. apeluje do Komisji o wzmocnienie, scentralizowanie i harmonizację definicji 
niedoborów leków na potrzeby sprawozdawczości i monitorowania posiadaczy 
pozwoleń na wytwarzanie zgodnie z propozycją wspólnej grupy zadaniowej 
Europejskiej Agencji Leków (EMA) i dyrektorów agencji leków (HMA) z 2019 r.; 
zauważa, że jasna definicja „ryzyka niedoboru” ma kluczowe znaczenie dla 
wspomagania procesu powiadamiania o niedoborach; zwraca uwagę na konieczność 
zdefiniowania „podstawowych” produktów leczniczych i nadania im pierwszeństwa w 
razie wystąpienia niedoborów; apeluje ponadto o ocenę możliwości wykorzystywania 
repozytoriów danych Europejskiego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków 
(EMVS) na poziomie zagregowanym jako narzędzia monitorowania niedoborów; 
zauważa, że właściwsze wykorzystanie danych z repozytorium EMVS w celu uzyskania 
serializacji każdego opakowania leków mogłoby również zapewnić wiarygodność 
całego łańcucha produkcji, pakowania i dystrybucji; zwraca się zatem do Komisji, by 
rozważyła możliwość uprawnienia producentów do dobrowolnego wprowadzenia bez 
żadnych dodatkowych obciążeń dla tychże producentów systemu widocznego 
i rozpoznawalnego przez pacjentów/klientów oznakowania informującego 
o pochodzeniu i miejscu produkcji produktów leczniczych i substancji czynnych;

2. nalega, aby Komisja jak najszybciej przystąpiła do wielostronnych konsultacji 
z zainteresowanymi stronami i przeprowadziła badanie rynku w celu zidentyfikowania 

2 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie 
poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. L 293 
z 5.11.2013, s. 1–15).
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potwierdzonych czynników w łańcuchu dostaw i poza nim, które bezpośrednio 
powodują niedobór leków lub zwiększają ryzyko jego wystąpienia, a także inicjatyw na 
rzecz ograniczenia ryzyka dla łańcuchów dostaw; apeluje o stały, konkretny 
i zorientowany na działania dialog z EMA, właściwymi organami krajowymi, 
państwami członkowskimi, przemysłem farmaceutycznym, organizacjami pacjentów 
i farmaceutów i wszystkimi uczestnikami farmaceutycznego łańcucha dostaw; apeluje 
o skuteczną współpracę polityczną w celu zapobiegania niedoborom w perspektywie 
długoterminowej przez wymianę informacji, zgłaszanie przewidywanych niedoborów 
i zwiększanie przejrzystości łańcucha dostaw; zwraca się do Komisji, aby 
zaproponowała ambitne, konkretne działania z myślą o rozwiązaniu tych problemów 
w ramach planowanej przez nią strategii farmaceutycznej; wzywa Komisję do 
włączenia środków na rzecz sektora farmaceutycznego do wniosku z 2021 r. 
dotyczącego przepisów w sprawie należytej staranności w przedsiębiorstwach;

3. apeluje do Komisji, aby opublikowała strategię farmaceutyczną UE, w której określone 
zostaną pierwotne przyczyny niedoborów leków; wzywa Komisję do zaproponowania 
ambitnych i konkretnych środków regulacyjnych na rzecz leków przystępnych cenowo, 
zrównoważonych i dostępnych w równym stopniu dla wszystkich oraz wprowadzenia w 
życie środków w zakresie przejrzystości; zauważa z niepokojem niedoskonałości rynku 
w szeregu państw członkowskich, w których dostępowi pacjentów do skutecznych 
leków i wyrobów medycznych po przystępnej cenie zagraża bardzo wysoki i często 
niezrównoważony poziom cen; przyznaje, że należy zwrócić szczególną uwagę na 
dostęp do leków i wyrobów medycznych w państwach członkowskich o mniejszych 
rynkach; podkreśla, że planowana strategia farmaceutyczna powinna też objąć 
opracowanie unijnego systemu gromadzenia zapasów w sytuacjach nadzwyczajnych, 
którym zajęłaby się EMA we współpracy z właściwymi organami krajowymi, a także 
sposób, w jaki zapasy te można dostosowywać do rozwoju sytuacji medycznej;

4. apeluje do Komisji, aby promowała środki, które zwiększą bezpieczeństwo dostaw 
leków w UE i zmniejszą zależność od państw trzecich; wzywa również Komisję do 
uwzględnienia w planowanej strategii farmaceutycznej środków mających na celu 
przezwyciężanie wszelkich zakłóceń w globalnych łańcuchach wartości; zwraca w tym 
kontekście uwagę na znaczenie, jakie ma dla przemysłu zdolność zwiększenia produkcji 
w odpowiedzi na nagły wzrost popytu spowodowany sytuacjami krytycznymi; apeluje 
zatem o przygotowanie planu we współpracy i porozumieniu z państwami 
członkowskimi oraz zapewnienie zachęt finansowych zgodnych z zasadami pomocy 
państwa i zrównoważoną polityką, aby chronić mocną farmaceutyczną bazę 
przemysłową UE, rozpocząć negocjacje z zainteresowanymi stronami w sprawie 
zawiązania sojuszu na rzecz API, a w międzyczasie wspierać przenoszenie z państw 
trzecich do Europy produkcji leków oraz API uznanych za niezbędne dla 
bezpieczeństwa dostaw;

5. wzywa Komisję do zapewnienia środowiska, w którym przemysł farmaceutyczny 
oparty na badaniach będzie zachęcany do opracowywania przystępnych cenowo 
rozwiązań, jeśli chodzi o niezaspokojone potrzeby medyczne, takie jak zwalczanie 
oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe; wzywa Komisję, by w ramach przyszłej 
europejskiej strategii farmaceutycznej zachowała solidny europejski system własności 
intelektualnej, wspierając tym samym badania i rozwój oraz produkcję w Europie, 
pozwalając Europie utrzymać pozycję innowatora i światowego lidera, a wreszcie 
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chroniąc i wzmacniając strategiczną autonomię Europy w obszarze zdrowia 
publicznego;

Wczesne ostrzeganie i powiadamianie

6. apeluje o przegląd wspólnego systemu powiadamiania i wczesnego ostrzegania w celu 
stworzenia wzajemnie połączonego reaktywnego systemu, który da się łatwo uruchomić 
i który będzie działał w czasie rzeczywistym, dając kompletny obraz sytuacji 
i regularnie wysyłając aktualne ostrzeżenia o potencjalnych niedoborach leków, tak aby 
w przyszłości kraje zmagające się z tym problemem mogły zareagować i w razie 
potrzeby skorzystać z oferty innych rynków; wzywa do zwiększenia roli EMA 
w ogólnounijnym systemie wczesnego ostrzegania, który oprócz wyżej wspomnianych 
zainteresowanych stron objąłby również farmaceutów szpitalnych i organizacje 
pacjentów; uważa ponadto, że Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 
(ECDC) powinno udostępnić właściwym organom krajowym poszczególnych 
państwach członkowskich modelowanie prawdopodobnego rozwoju pandemii, by w ten 
sposób można było przewidzieć popyt, odpowiednio dostosować moce produkcyjne 
i kanały dystrybucji i dostarczyć niezbędne leki właściwym regionom we właściwym 
czasie;

7. nalega, aby w ramach tego systemu wszystkie zainteresowane strony w łańcuchu 
dostaw, w tym podmioty prowadzące handel równoległy i hurtownicy, wywiązywały 
się z prawnego obowiązku terminowego powiadamiania z co najmniej dwumiesięcznym 
wyprzedzeniem zgodnie z art. 23a ust. 2 dyrektywy 2001/83/WE3; uważa, że EMA 
i Komisja powinny ściśle współpracować z właściwymi organami krajowymi państw 
członkowskich, by zapewnić szybką i odpowiednio skoordynowaną reakcję na 
zgłoszenie spodziewanych niedoborów i czasowe lub trwałe zakłócenia w dostawach 
i dystrybucji produktów leczniczych; apeluje, by początkowo system skupił się na 
ogólnoeuropejskim krytycznym wykazie produktów dopuszczonych do obrotu zarówno 
w procedurze scentralizowanej, jak i krajowej; wzywa Komisję do tymczasowego 
ograniczenia handlu równoległego do czasu zlikwidowania niedoborów odpowiednich 
leków; wzywa Komisję i państwa członkowskie do przeprowadzenia testów warunków 
skrajnych dotyczących dostępności i mocy produkcyjnych w odniesieniu do leków 
i substancji czynnych, aby zapewnić w ten sposób ochronę przed przyszłymi kryzysami 
zdrowotnymi spowodowanymi pandemią;

Współpraca i koordynacja

8. zwraca się do Komisji o ustanowienie wraz z EMA, właściwymi organami krajowymi, 
państwami członkowskimi, przemysłem farmaceutycznym, organizacjami pacjentów 
i farmaceutów oraz wszystkimi podmiotami w łańcuchu dostaw leków mechanizmu 
współpracy służącego koordynacji europejskich i krajowych strategii przeciwdziałania 
niedoborom leków oraz zagwarantowaniu pacjentom prawa do trwałego, 
powszechnego, sprawiedliwego, przystępnego cenowo, skutecznego, bezpiecznego 
i szybkiego dostępu do leków podstawowych, by w ten sposób zapewnić 

3 Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. L 311 
z 28.11.2001, s. 67).
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zrównoważony charakter publicznych systemów opieki zdrowotnej UE;

Swobodny przepływ towarów

9. wzywa Komisję, aby w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi przygotowała 
i przyjęła europejski plan gotowości na wypadek pandemii w celu zapewnienia 
skoordynowanej i skutecznej reakcji Europy na pandemię; podkreśla, że plan ten 
powinien obejmować środki zapewniające otwarte granice dla firm farmaceutycznych 
i medycznych, zwłaszcza dzięki „zielonym korytarzom”, aby w ten sposób chronić 
swobodny przepływ towarów i zapobiegać niedoborom leków; podkreśla konieczność 
zniesienia barier w dostępie do leków, wyrobów medycznych i środków ochrony dla 
wszystkich obywateli, zwłaszcza tych żyjących w państwach członkowskich, które ze 
względu na niewielkie rozmiary lub odległe położenie są w dużym stopniu uzależnione 
od importu i nie mają łatwego dostępu do łańcucha dostaw;

Zamówienia publiczne

10. wzywa Komisję, aby w związku z unijną dyrektywą 2014/24/UE4 w sprawie zamówień 
publicznych opracowała szczegółowe wytyczne służące wspieraniu zrównoważonych 
praktyk w zakresie zamówień farmaceutycznych, a zwłaszcza dotyczące stosowania 
kryteriów oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, i mające na celu zapewnienie 
długoterminowej zrównoważoności, konkurencji i bezpieczeństwa dostaw 
oraz promowanie inwestycji w produkcję; apeluje o przeciwdziałanie przetargom, 
w których przewidziano wyłonienie jednego zwycięzcy wyłącznie w oparciu 
o kryterium cenowe i które powodują poważny spadek cen, zmniejszając liczbę 
dostawców na rynku i niejednokrotnie skutkując krótkimi terminami realizacji 
zamówień i surowymi karami dla przedsiębiorstw, co z kolei zwiększa ryzyko 
wystąpienia niedoborów produktów medycznych; apeluje do państw członkowskich 
o przegląd systemów przetargów i premiowanie zrównoważonej, etycznej produkcji 
wysokiej jakości;

11. stwierdza, że stawanie w obliczu nadzwyczajnych kryzysów sanitarnych uwypukla 
potrzebę ściślejszej współpracy w sektorze zdrowia, a w ramach programu rescEU 
potrzebę wspólnych zamówień na szczepionki, leki przeciwwirusowe, leki drogie, 
leki podstawowe, sprzęt medyczny i technologie medyczne; nalega, aby ta wspólna 
reakcja stanowiła priorytet po zakończeniu pandemii i była łatwo dostępna dla 
obywateli w każdym państwie członkowskim, zwłaszcza w tych państwach, których 
zdrowie publiczne i gospodarka są szczególnie narażone na zagrożenia z powodu 
odległego położenia lub niewielkich rozmiarów;

12. apeluje do Komisji, aby wprowadziła zachęty dla przemysłu farmaceutycznego na rzecz 
dywersyfikacji łańcucha dostaw i jego wystarczalności na poziomie UE, przygotowała 
plan ograniczenia ryzyka niedoboru leków, który pozwoliłby radzić sobie 
z niedomaganiami i zagrożeniami w łańcuchu dostaw, i przedłożyła ten plan właściwym 
organom; zauważa, że plan ten powinien zawierać rozwiązania w zakresie 
strategicznego przechowywania leków w celu zapewnienia ich dostaw przez rozsądny 
okres, a także przejrzyste mechanizmy powiadamiania obejmujące stałe kanały 

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 
publicznych (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).
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komunikacji, za pomocą których pacjenci i pracownicy służby zdrowia mogliby 
zgłaszać niedobory leków podstawowych i je przewidywać;

Kontyngenty

13. przyznaje, że kontyngenty dostaw stosowane przez posiadaczy pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu w odniesieniu do dystrybucji produktów wykorzystywanych 
w ochronie zdrowia są ustalane na podstawie szeregu parametrów, w tym szacunków 
dotyczących zapotrzebowania pacjentów w poszczególnych krajach; wzywa Komisję, 
aby wraz z zainteresowanymi stronami z przemysłu farmaceutycznego zastanowiła się 
nad wielkością dostępnych zapasów leków; przypomina w związku z tym, że 
kontyngenty wielkości zapasów wprowadzane przez dystrybutorów są często niewielkie 
i powodują spowolnienia i niedobory oraz że w niektórych obszarach sieci dystrybucji 
odnotowano brak przejrzystości w kwestii zapasów;

Przemysł i wsparcie dla MŚP

14. podkreśla, że UE musi jak najszybciej zapewnić ochronę swojej mocnej 
farmaceutycznej bazy przemysłowej, przedefiniowując zarazem bezpieczeństwo 
dostaw, oraz zmniejszyć nadmierną zależność od grupki pozaunijnych producentów 
i dostawców kluczowych surowców chemicznych, chemicznych materiałów 
wyjściowych, półproduktów i API; wzywa Komisję do dokładnego sprawdzania, czy 
materiały i składniki wprowadzane na rynek UE zostały wyprodukowane zgodnie 
z odpowiednimi normami społecznymi i środowiskowymi; wzywa zainteresowane 
strony do dywersyfikacji swoich łańcuchów dostaw, aby ograniczyć ich niedomagania; 
wzywa w tym celu Komisję do dogłębnego zbadania wpływu zależności Europy od 
importu, zwłaszcza sprzętu medycznego, urządzeń wspomagających oddychanie, 
chemikaliów i surowców;

15. apeluje do Komisji, by w planowanej strategii farmaceutycznej zaproponowała środki – 
także w postaci zachęt finansowych i ukierunkowanych wytycznych dotyczących 
udzielania zamówień publicznych – promujące inwestycje w zrównoważone, etyczne 
wytwarzanie na terenie UE wysokiej jakości strategicznych chemikaliów, 
w szczególności API i półproduktów, wykorzystywanych do produkcji leków; wzywa 
Komisję, by z myślą o lepszym przygotowaniu się na nieoczekiwane wstrząsy 
w przyszłości zaproponowała również środki zachęcające do częstszego włączania do 
łańcucha dostaw leków małych i średnich przedsiębiorstw unijnych, zważywszy na ich 
kluczową rolę w badaniach i innowacjach oraz właściwą im umiejętność szybkiego 
dostosowywania kierunku produkcji;

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie do stworzenia środowiska, dzięki któremu 
Europa nadal będzie atrakcyjnym miejscem dla inwestycji w badania i rozwój, tak by 
chronić aktywny i konkurencyjny przemysł farmaceutyczny oparty na badaniach 
i większych inwestycjach w zdolności i infrastrukturę badań i rozwoju, w tym uczelnie, 
zważywszy na wiodącą rolę Unii Europejskiej na świecie, jeśli chodzi o wytwarzanie 
składników czynnych do produkcji leków chronionych patentem; wzywa Komisję, by 
zapewniła odpowiednie środki finansowe w ramach programu „Horyzont Europa” 
i innych programów UE w celu wzmocnienia działań Unii w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji wspierających produkcję w kluczowych sektorach przemysłu 
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takich jak sektor farmaceutyczny, a zarazem zagwarantowała równowagę geograficzną 
i udział państw członkowskich osiągających słabe wyniki w zakresie badań naukowych 
i innowacji w unijnych projektach badawczych opartych na współpracy przy 
jednoczesnym utrzymaniu zasady doskonałości;

17. zwraca uwagę na fakt, że w ramach programu „Horyzont 2020” sfinansowano już 
znaczną liczbę działań badawczych i innowacyjnych w dziedzinie zdrowia; podkreśla, 
że finansowanie badań związanych z koronawirusem nie powinno wpływać na inne 
priorytety w dziedzinie zdrowia określone w programie „Horyzont 2020”; apeluje 
o zwiększenie finansowania w ramach programu „Horyzont Europa” z myślą 
o tworzeniu i wspieraniu ekosystemów badawczych i innowacyjnych zorientowanych 
na medycynę, w tym partnerstw publiczno-prywatnych i badań publicznych w sektorach 
o wysokiej wartości dodanej i sektorach innowacyjnych; podkreśla, że przodujący 
ekosystem badań medycznych wymaga umiejętności, sieci i powiązań akademickich, 
infrastruktury danych dotyczących zdrowia, funkcjonujących ram regulacyjnych oraz 
sprzyjającej innowacjom polityki w zakresie praw własności intelektualnej; wzywa do 
przeglądu zachęt wprowadzonych w celu promowania badań nad sierocymi produktami 
leczniczymi, aby ustalić, czy środki te są skuteczne, oraz do wprowadzenia nowych 
zachęt, jeżeli tak nie jest; podkreśla, że program „Horyzont Europa” i inne programy 
unijne powinny wspierać walkę z chorobami rzadkimi i że należy udostępniać 
z korzyścią dla obywateli wszystkich państw członkowskich badania naukowe, 
najlepsze praktyki, badania kliniczne i leki związane z chorobami rzadkimi; przypomina 
o roli, jaką może odegrać udzielanie licencji niewyłącznych w łagodzeniu skutków 
niedoborów i stabilizowaniu cen leków, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia zdrowia 
publicznego;

18. wzywa Komisję, by przeanalizowała wpływ koronawirusa na przemysł i MŚP 
i przedstawiła odnowioną strategię przemysłową UE, w której nada pierwszeństwo 
podwójnej transformacji naszych społeczeństw – cyfrowej i ekologicznej – oraz 
budowaniu odporności na wstrząsy zewnętrzne; wzywa Komisję, by umożliwiła 
państwom członkowskim podjęcie wszelkich niezbędnych wysiłków, dzięki którym 
małe i średnie przedsiębiorstwa farmaceutyczne będą mogły kontynuować lub wznowić 
działalność badawczą i pomóc w zróżnicowaniu naszej produkcji i utrzymaniu 
związanych z nią miejsc pracy, podkreślając przy tym znaczenie zrównoważonej, 
etycznej produkcji wysokiej jakości dla zatrudnienia, wzrostu gospodarczego 
i konkurencyjności;

Polityka cenowa

19. podkreśla, że farmaceutyczna polityka cenowa polegająca wyłącznie na ograniczaniu 
wydatków nie pozwala na korekty cen, które odzwierciedlałyby zmiany w kosztach 
towarów, produkcji, procedurach regulacyjnych i dystrybucji, oraz ma negatywny 
wpływ na niezawodność dostaw; zauważa z niepokojem, że większy popyt na produkty 
w okresie niedoborów leków może zwiększyć ryzyko wystąpienia nieuczciwych 
praktyk cenowych w regionach borykających się z niedoborem, jak również 
w przypadku alternatywnych produktów farmaceutycznych mogących zastępować te, 
których jest niedobór;

Handel równoległy
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20. przyznaje, że handel równoległy może powodować niedobory leków; apeluje do 
Komisji i państw członkowskich, aby odpowiednio zajęły się problemem równoległego 
handlu lekami w UE i zapobiegły w ten sposób niedoborom w związku z eksportem 
spowodowanym dużymi różnicami w cenach danego produktu leczniczego między 
państwami członkowskimi; podkreśla znaczenie, jakie ma ocena wpływu handlu 
równoległego i zakazów eksportu z perspektywy dostępu pacjentów; wzywa Komisję 
do opracowania w razie potrzeby dodatkowych wytycznych dla państw członkowskich 
w sprawie eksportu równoległego; zwraca uwagę, że należy uwzględnić perspektywę 
i doświadczenia grup pacjentów i konsumentów;

21. przyznaje, że z uwagi na handel równoległy przepływ leków w poszczególnych 
państwach członkowskich kontrolują nie tylko przedsiębiorstwa farmaceutyczne; 
podkreśla, że wskutek handlu równoległego istnieje rozbieżność między wielkością 
produkcji wprowadzaną na dany rynek, wielkością eksportu i importu oraz faktycznym 
zapotrzebowaniem pacjentów z danego rynku, co może powodować niedobory; 
podkreśla, że handel równoległy pokrywa niekiedy do 80–90 % zapotrzebowania 
w niektórych państwach członkowskich, co powoduje niestabilność łańcucha dostaw;

22. wzywa do podjęcia środków zniechęcających do stosowania nieuczciwych praktyk 
i strategii biznesowych w sektorze farmaceutycznym, takich jak płacenie za zwłokę, 
w celu zapewnienia odporności dostaw na rynkach państw członkowskich; wzywa 
Komisję do wzmocnienia kontroli celnych pod względem zgodności przywożonych 
produktów leczniczych lub substancji czynnych z przepisami unijnymi i krajowymi, 
w szczególności gdy taki import powoduje spadek cen na rynku wewnętrznym, zakłóca 
konkurencję, zniechęca do zrównoważonej, etycznej produkcji wysokiej jakości 
i prowadzi do przenoszenia linii produkcyjnych poza UE;

Zarządzanie zapasami

23. wzywa Komisję do zbadania możliwości gromadzenia zapasów na szczeblu UE 
w ramach programu rescEU; przypomina, że niedobór leków jest kwestią 
bezpieczeństwa narodowego; przyznaje, że kwestię zapasów ważnych leków 
i możliwość zwiększenia gotowości do wytwarzania kilku szczególnie ważnych leków 
należy rozpatrywać w dłuższej perspektywie czasowej; wzywa Komisję, aby wsparła 
państwa członkowskie w gromadzeniu zapasów ważnych leków w ramach wspólnej 
odpowiedzialności publicznej i prywatnej i w oparciu o skoordynowane podejście 
z myślą o uniknięciu niedoborów we wszystkich państwach członkowskich 
i zaspokojeniu potrzeb pacjentów, a także w opracowaniu w oparciu o wspólne 
i skoordynowane podejście środków przeciwdziałania pierwotnym przyczynom 
niedoborów leków w celu zagwarantowania odporności i wytrwałości społeczeństw 
europejskich w czasach kryzysu lub konfliktu;

Wymogi regulacyjne i jakość

24. zwraca uwagę na przykłady niedoborów związanych z czasem niezbędnym do 
spełnienia wymogów regulacyjnych, w tym z opóźnieniami regulacyjnymi 
i z wymogami krajowymi, jednak w międzyczasie podkreśla, że zapotrzebowanie na 
leki i sprzęt medyczny nie może odbywać się kosztem jakości, bezpieczeństwa, 
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skuteczności i opłacalności leków stosowanych u ludzi i produktów zdrowotnych, 
w tym wyrobów medycznych; przypomina, że zgodność z przepisami mającymi 
zastosowanie do wydawania pozwoleń na badania kliniczne leków, jak również 
kontrolę przestrzegania dobrych praktyk klinicznych przy przeprowadzaniu tych badań 
nadal należy regulować i nadzorować zgodnie z najwyższymi standardami ochrony 
zdrowia publicznego; przypomina również, że należy przede wszystkim zadbać 
o optymalizację procesów regulacyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich 
standardów naukowych, aby uprościć zadania administracyjne związane z utrzymaniem 
produktów leczniczych na rynku przez wprowadzenie poprawek do obowiązującego 
rozporządzenia w sprawie zmian, zapewnić lepszy dostęp pacjentów i pracowników 
służby zdrowia do informacji oraz usprawnić przepływ leków z jednego państwa 
członkowskiego do drugiego w przypadku niedoboru; zachęca Komisję do jak 
najlepszego wykorzystania w procesach regulacyjnych technologii informacyjnej, 
w tym narzędzi cyfrowych i telematycznych, z myślą o zwiększeniu w UE skuteczności 
regulacji przy jednoczesnym utrzymaniu standardów ochrony danych osobowych 
określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych / RODO)5;

25. zwraca się do Komisji, aby uwzględniając europejską strategię w zakresie 
danych, transformację cyfrową opieki zdrowotnej oraz możliwość wykorzystania 
ogromnego potencjału danych dotyczących zdrowia do poprawy jakości opieki 
zdrowotnej i wyników pacjentów, zachęcała do stosowania w sektorze opieki 
zdrowotnej państw członkowskich technologii interoperacyjnych, które ułatwią 
dostarczanie pacjentom innowacyjnych rozwiązań w zakresie zdrowia; zachęca do 
ustanowienia w pełni współpracującej i funkcjonalnej europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących zdrowia, której ramy zarządzania sprzyjałyby tworzeniu innowacyjnego 
ekosystemu opartego na danych i która przewidywałaby bezpieczną i kontrolowaną 
wymianę informacji i krytycznych danych między państwami członkowskimi; zwraca 
się do Komisji, by promowała standardy, narzędzia i infrastrukturę nowej generacji, 
jeśli chodzi o przechowywanie i przetwarzanie danych odpowiednich do celów badań 
i rozwoju w zakresie innowacyjnych produktów i usług; zwraca uwagę, że dane 
osobowe dotyczące zdrowia można gromadzić i przetwarzać jedynie zgodnie 
z podstawą prawną określoną w art. 6 ust. 1 RODO oraz warunkami określonymi 
w art. 9 RODO; uważa, że w należy w związku z tym zakazać dalszego przetwarzania 
danych osobowych dotyczących zdrowia; przypomina administratorom danych 
o zasadzie przejrzystości w zakresie ochrony danych oraz wynikających z niej 
obowiązkach wobec pacjentów i innych osób, których dane dotyczą;

26. wzywa Komisję i właściwe organy do zapewnienia elastyczności regulacyjnej w celu 
łagodzenia niedoborów leków w przypadku ich wystąpienia przez umożliwienie 
stosowania ukierunkowanych środków takich jak większa elastyczność w odniesieniu 
do opakowań z informacjami w wielu językach, opakowań różnej wielkości i ulotek 
elektronicznych, aby zapewnić pacjentom szybszy dostęp do bezpiecznych leków 
wysokiej jakości; zwraca się do Komisji o zmianę rozporządzenia WE dotyczącego 
badania zmian6 oraz wytycznych w sprawie klasyfikacji zmian w celu zmodernizowania 

5 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.
6 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. dotyczące badania zmian w warunkach 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych 
produktów leczniczych (Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 7).
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obecnego systemu zmian oraz dostosowania się do postępów technologicznych 
i potrzeb regulacyjnych wszystkich zaangażowanych podmiotów.
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