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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

A. keďže pandémia COVID-19 prehĺbila dlhotrvajúci a rastúci problém nedostatku liekov 
v celej EÚ; keďže z toho vyplývajúce narušenie globálneho dodávateľského reťazca 
poukázalo na závislosť EÚ od tretích krajín v súvislosti s liekmi, účinnými látkami 
liekov, vstupnými surovinami a ďalšími zložkami, ktoré vstupujú do výroby liekov; 
keďže závislosť EÚ od dovozu v tejto oblasti a nedostatočná diverzifikácia vytvárajú 
ďalšie hrozby pre schopnosť EÚ zabezpečiť rýchlu a primeranú reakciu na núdzové 
situácie v oblasti zdravia a vedú k zraniteľnosti systémov zdravotníctva v EÚ; keďže 
pandémia COVID-19 tiež odhalila nedostatok zdravotníckych pomôcok, medicínskych 
produktov a ochranných prostriedkov; keďže 60 % až 80 % účinných látok liekov sa 
vyrába mimo Európy, najmä v Číne a Indii; keďže tento podiel bol pred 30 rokmi 20 %; 
keďže v prípade liekov a ich účinných látok sa dodnes nevyžaduje žiadna etiketa alebo 
označovanie viditeľné pre pacientov a zákazníkov, pokiaľ ide o ich pôvod a krajinu 
výroby; keďže obmedzený prístup k účinným látkam liekov potrebných na výrobu 
generických liekov predstavuje osobitnú výzvu; keďže sa počas pandémie COVID-19 
nakoniec ukázalo, že mnohé národné vlády členských štátov sa stali obeťami podvodov 
a boli im dodané chybné zdravotnícke zariadenia a tovar pochádzajúci od spoločností so 
sídlom v tretích krajinách;

B. keďže výroba liekov a iných medicínskych produktov je náročná a vyžaduje si 
vysokosofistikované zariadenia, postupy a vysokokvalifikovaný personál na 
zabezpečenie pracovných a environmentálnych noriem, bezpečnosti a účinnosti liekov; 
keďže kvalita liekov a iných medicínskych produktov musí byť v súlade s prísnymi 
regulačnými normami EÚ, ktoré patria k najvyšším normám na svete; keďže v EÚ 
existuje vysoká úroveň kontroly kvality výroby liekov; keďže nákupcovia, najmä 
nemocničné lekárne, podliehajú rozpočtovým obmedzeniam, ktoré si veľmi často 
vyžadujú, aby zohľadňovali len finančné kritériá, a nie kvalitu alebo pôvod; keďže 
výroba chemických a vstupných surovín a účinných látok liekov v EÚ bola ovplyvnená 
systémom verejného obstarávania založeným na kritériu najnižšej ceny; keďže to 
stimuluje outsourcing takejto výroby do tretích krajín, a teda poškodzuje európske 
spoločnosti s vyššími normami; keďže niektorým zariadeniam v týchto tretích krajinách 
často chýbajú kapacity na presadzovanie dodržiavania noriem udržateľnej a etickej 
výroby týchto materiálov a látok, ktoré by boli v súlade s normami EÚ;

C. keďže riešenie nedostatku liekov spôsobeného viacerými faktormi a komplexnými 
hlavnými príčinami vrátane hospodárskych aspektov, ako sú nedostatočná 
predvídateľnosť trhu, častokrát monopolná povaha farmaceutických trhov, systémy 
verejnej súťaže s jedným víťazom, paralelný obchod, zákazy vývozu, nadmerné zásoby, 
regulačná záťaž, nepredvídaný prudký nárast dopytu, narušenie dodávateľského 
reťazca, zložitosť a vzájomná závislosť, a to aj v prípade tretích krajín, a problémy a 
zložitosť výroby, skladovania, distribúcie a vydávania liekov, si vyžaduje mechanizmus 
spolupráce na koordináciu európskych a vnútroštátnych politík; keďže včasné 
odhaľovanie, monitorovanie a oznamovanie nedostatku liekov by sa mali zlepšiť a mali 
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by sa opierať o transparentnejšie a dostupné údaje o nedostatku liekov;

D. keďže nedostatok liekov predstavuje vážnu hrozbu pre pacientov a oslabuje odolnosť a 
efektívnosť systémov verejného zdravotníctva v celej Únii; keďže je mimoriadne 
dôležité predchádzať nedostatkom liekov a v prípade ich výskytu ich zmierňovať; 
keďže v článku 81 smernice 2001/83/ES1 sa požadujú opatrenia na predchádzanie 
nedostatku liekov alebo distribučným problémom v ich súvislosti v členských štátoch; 
keďže Komisia vydala usmernenia pre optimálne a racionálne zásobovanie liekmi s 
cieľom zabrániť nedostatkom počas pandémie COVID-19; keďže Komisia v týchto 
usmerneniach uznáva, že žiadna krajina nie je sebestačná, pokiaľ ide o suroviny, účinné 
látky liekov, medziprodukty alebo hotové lieky potrebné na riadne fungovanie systému 
zdravotníctva;

E. keďže pandémia COVID-19 ukázala, že na boj proti zdravotným hrozbám je na rozdiel 
od individuálnych a nekoordinovaných opatrení na vnútroštátnej úrovni potrebná 
koordinácia, spolupráca a úzky dialóg medzi všetkými aktérmi; keďže účinná 
koordinácia na úrovni EÚ v časoch krízy je nevyhnutná na to, aby sa zabránilo 
jednostranným uzavretiam hraníc a zákazom vývozu, ktoré zhoršujú nedostatok liekov a 
ohrozujú odolnosť dodávateľských reťazcov a distribučných kanálov;

F. keďže po pandémii COVID-19 EÚ bude musieť čeliť hospodárskej kríze, ktorá ešte 
viac preverí spravodlivý prístup k liekom a konkurencieschopnosť európskeho 
farmaceutického priemyslu; keďže toto odvetvie priamo zamestnáva 765 000 ľudí a 
nepriamo podporuje ďalších 2,7 milióna pracovných miest v Európe; keďže existujúce 
daňové mechanizmy a stimuly sa môžu zaviesť na európskej úrovni a na úrovni 
členských štátov v strategických priemyselných odvetviach;

G. keďže podľa vyjadrenia Komisie si reakcia členských štátov na pandémiu COVID-19 
vyžaduje výrazné zvýšenie výroby účinných látok, ako aj liekov v EÚ, čo si zároveň 
vyžaduje reorganizáciu dodávateľských reťazcov a výrobných liniek; keďže komisárka 
Stella Kyriakides vo svojich vyhláseniach počas zasadnutia s členmi Výboru 
Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
(ENVI) 22. Apríla 2020 zdôraznila potrebu zvýšiť výrobu liekov a úroveň inovácií v 
EÚ; keďže všetky malé a stredne veľké farmaceutické laboratóriá predstavujú majetok, 
ktorý treba zachovať, a sú živnou pôdou pre výskum a objavy, ktoré treba podporovať, 
keďže sa môžu podieľať na prevencii nedostatku liekov;

H. keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 8. marca 2011 a Rada vo svojich 
záveroch z 13. septembra 2010 zdôraznili potrebu zaviesť spoločný postup pre spoločné 
obstarávanie zdravotníckych protiopatrení, a najmä očkovacích látok proti 
pandemickým chorobám; keďže rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 
1082/20132 nabáda členské štáty, aby využívali postupy spoločného obstarávania za 
predpokladu, že týmto postupom predchádza dohoda o spoločnom obstarávaní 
zúčastnených členských štátov;

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67).
2 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných 
ohrozeniach zdravia (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1). 
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I. keďže zmluvy a Charta základných práv Európskej únie stanovujú, že každý musí mať 
prístup k preventívnej zdravotnej starostlivosti a právo využívať lekársku starostlivosť 
za podmienok ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou; keďže toto 
právo by sa malo presadzovať v prípade všetkých občanov vrátane občanov žijúcich v 
menších členských štátoch a v najokrajovejších oblastiach Únie; keďže prístup k liekom 
je v EÚ čoraz väčším problémom a spája sa spravidla s vysokou cenou liekov;

J. keďže Komisia oznámila svoj zámer uverejniť do konca roka 2020 odporúčania pre 
budúcu farmaceutickú stratégiu EÚ;

Vymedzenie pojmov a monitorovacie nástroje

1. vyzýva Komisiu, aby zaviedla posilnené, centralizované a harmonizované vymedzenie 
nedostatku liekov na účely podávania správ a monitorovania držiteľov povolení na 
výrobu, ako navrhla spoločná pracovná skupina Európskej agentúry pre lieky (EMA) a 
Siete riaditeľov liekových agentúr (HMA) v roku 2019; poznamenáva, že jasné 
vymedzenie pojmu „riziko nedostatku“ je kľúčové pre podporu procesu oznamovania; 
zdôrazňuje, že je potrebné stanoviť vymedzenie pojmu „základné“ lieky a uprednostniť 
ich pri riešení nedostatku; okrem toho vyzýva na posúdenie možnosti využitia úložísk 
údajov európskeho systému overovania liekov (EMVS) na agregovanej úrovni ako 
nástroja na dohľad nad nedostatkom; poznamenáva, že vhodnejšie využívanie úložiska 
údajov EMVS s cieľom získať serializáciu každého balenia liekov by tiež mohlo 
zabezpečiť spoľahlivosť celého reťazca výroby, balenia a distribúcie; vyzýva preto 
Komisiu, aby posúdila možnosť umožniť výrobcom dobrovoľne a bez dodatočného 
zaťaženia zaviesť systém označovania viditeľného a identifikovateľného 
pacientami/zákazníkmi týkajúci sa pôvodu a miesta výroby liekov a účinných látok;

2. trvá na tom, aby Komisia urýchlene začala konzultáciu s viacerými zainteresovanými 
stranami a prieskum trhu s cieľom identifikovať faktory založené na dôkazoch v rámci 
dodávateľského reťazca a mimo neho, ktoré priamo spôsobujú alebo zvyšujú riziko 
nedostatku liekov, ako aj iniciatívy na zmiernenie rizík pre dodávateľské reťazce; 
požaduje trvalý a konkrétny dialóg zameraný na praktické opatrenia s agentúrou EMA, 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, členskými štátmi, farmaceutickým priemyslom, 
organizáciami pacientov a farmaceutov a všetkými aktérmi vo farmaceutickom 
dodávateľskom reťazci; vyzýva na účinnú spoluprácu v rámci európskej politiky s 
cieľom dlhodobo predchádzať nedostatku liekov, a to prostredníctvom výmeny 
informácií, hlásením očakávaného nedostatku a zlepšením transparentnosti 
dodávateľského reťazca; vyzýva Komisiu, aby v zamýšľanej farmaceutickej stratégii 
navrhla ambiciózne a konkrétne opatrenia na riešenie týchto problémov; vyzýva 
Komisiu, aby do návrhu právneho predpisu o náležitej starostlivosti pre spoločnosti v 
roku 2021 zahrnula opatrenia pre farmaceutické odvetvie;

3. vyzýva Komisiu, aby uverejnila farmaceutickú stratégie EÚ, v ktorej sa identifikujú 
základné príčiny nedostatku liekov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby navrhla ambiciózne 
a konkrétne regulačné opatrenia s cieľom sprístupniť cenovo prijateľné, udržateľné a 
rovnako prístupné lieky a zaviesť do praxe opatrenia v oblasti transparentnosti; so 
znepokojením konštatuje zlyhanie trhu v niekoľkých členských štátoch, v ktorých je 
prístup pacientov k účinným a cenovo dostupným liekom a zdravotníckym pomôckam 
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naďalej ohrozený veľmi vysokými a často neudržateľnými cenovými úrovňami; uznáva, 
že prístup k liekom a zdravotníckym pomôckam v členských štátoch s menšími trhmi si 
vyžaduje osobitné zohľadnenie; zdôrazňuje, že súčasťou plánovanej farmaceutickej 
stratégie by mal byť aj návrh núdzového inventarizačného systému zásob EÚ 
spravovaného EMA v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ktorý by 
zahŕňal spôsob, akým možno zásoby držať v súlade s vývojom v oblasti medicíny;

4. vyzýva Komisiu, aby podporovala opatrenia, ktoré zvýšia bezpečnosť dodávok liekov v 
EÚ a znížia závislosť od tretích krajín; vyzýva Komisiu, aby do plánovaných opatrení v 
oblasti farmaceutickej stratégie zahrnula aj opatrenia na zvládanie narušení globálnych 
hodnotových reťazcov; v tejto súvislosti poznamenáva, že je dôležité, aby mal 
priemysel kapacitu na zvýšenie svojej výroby, aby bolo možné reagovať na náhly nárast 
dopytu v kritických situáciách; požaduje preto koordinovaný plán zjednotený s 
členskými štátmi, ako aj finančné stimuly v súlade s pravidlami štátnej pomoci a 
udržateľnými politikami s cieľom chrániť silnú farmaceutickú priemyselnú základňu 
EÚ, začať rokovania so zainteresovanými stranami o vytvorení aliancie pre účinné látky 
liekov a podporovať premiestňovanie z tretích krajín do Európy výrobu týchto liekov a 
účinných látok liekov, ktoré sa považujú za nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti 
dodávok;

5. vyzýva Komisiu, aby vytvorila prostredie, v ktorom je farmaceutický priemysel 
založený na výskume motivovaný vyvíjať cenovo dostupné riešenia pre neuspokojené 
liečebné potreby, ako je boj proti antimikrobiálnej rezistencii; vyzýva Komisiu, aby v 
rámci nadchádzajúcej farmaceutickej stratégie EÚ zachovala spoľahlivý európsky 
systém duševného vlastníctva s cieľom podnecovať výskum a vývoj, ako aj výrobu v 
Európe a zabezpečiť, aby Európa zostala inovátorom a svetovým lídrom, a v konečnom 
dôsledku v záujme ochrany a posilňovania strategickej autonómie Európy v oblasti 
verejného zdravia;

Včasné varovanie a ohlasovanie

6. vyzýva na prepracovanie kooperatívneho systému včasného varovania a ohlasovania s 
cieľom vytvoriť vzájomne prepojený, pružne reagujúci a jednoducho aktivovaný systém 
fungujúci v reálnom čase, ktorý by poskytoval komplexný obraz a vydával pravidelné a 
včasné varovania o možnom nedostatku liekov tak, aby v budúcnosti krajiny s týmto 
problémom mohli reagovať a obrátiť sa na iné trhy v prípade potreby; požaduje, aby 
agentúra EMA zohrávala centrálnejšiu úlohu v rámci systému včasného varovania v 
celej EÚ, ktorý by okrem uvedených zainteresovaných strán zahŕňal aj nemocničných 
lekárnikov a organizácie pacientov; okrem toho sa domnieva, že Európske centrum pre 
prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) by malo poskytovať príslušným vnútroštátnym 
orgánom každého členského štátu modelové údaje o pravdepodobnom vývoji pandémie 
s cieľom predvídať dopyt a prispôsobiť výrobné kapacity a distribučné kanály tak, aby 
bolo možné zabezpečiť potrebné dodávky liekov do príslušných regiónov v správnom 
čase;

7. trvá na tom, že v rámci tohto systému by mali všetky zainteresované strany v 
dodávateľskom reťazci vrátane paralelných obchodníkov a veľkoobchodníkov 
dodržiavať zákonnú oznamovaciu povinnosť včas a v súlade s článkom 23a ods. 2 
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smernice 2001/83/ES3, a to aspoň dva mesiace vopred; domnieva sa, že EMA a Komisia 
by mali úzko spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov s 
cieľom zabezpečiť včasnú a dobre koordinovanú reakciu na ohlásené bezprostredne 
hroziace nedostatky a dočasné alebo trvalé výpadky dodávok a distribúcie liekov; žiada, 
aby sa systém najskôr zameral na celoeurópsky kritický zoznam výrobkov vzťahujúci sa 
na centralizované aj vnútroštátne povolenia na uvedenie na trh; vyzýva Komisiu, aby 
dočasne obmedzila paralelný obchod, kým sa nevyrieši príslušný nedostatok; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby vykonali záťažové testy dostupnosti a výrobnej kapacity 
liekov a účinných látok s cieľom chrániť pred budúcimi zdravotnými krízami v 
dôsledku pandémie;

Spolupráca a koordinácia

8. vyzýva Komisiu, aby vytvorila mechanizmus spolupráce na koordináciu európskych a 
vnútroštátnych politík s EMA, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, členskými štátmi, 
farmaceutickým priemyslom, organizáciami pacientov a farmaceutmi a so všetkými 
aktérmi v rámci farmaceutického dodávateľského reťazca, a to s cieľom riešiť 
nedostatok liekov a zabezpečiť práva pacientov na udržateľný, univerzálny, 
spravodlivý, cenovo dostupný, účinný, bezpečný a včasný prístup k základným liekom a 
tak zaručiť udržateľnosť verejných systémov zdravotnej starostlivosti v EÚ;

Voľný pohyb tovaru

9. vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci s členskými štátmi pripravila a prijala európsky 
plán pripravenosti na pandémiu s cieľom zabezpečiť koordinovanú a účinnú európsku 
reakciu na pandémiu; zdôrazňuje, že tento plán by mal zahŕňať opatrenia na 
zabezpečenie otvorených hraníc pre farmaceutické a zdravotnícke spoločnosti, a to 
najmä pomocou tzv. zelených koridorov, s cieľom chrániť voľný pohyb tovaru a 
predchádzať prípadnému nedostatku liekov; zdôrazňuje, že treba odstrániť prekážky pre 
prístup k liekom, zdravotníckym pomôckam a ochranným prostriedkom pre všetkých 
občanov, najmä tých, ktorí žijú v členských štátoch, ktoré z dôvodu svojej malej 
veľkosti alebo vzdialenej polohy vo veľkej miere závisia od dovozu a nemajú ľahký 
prístup k dodávateľskému reťazcu;

Verejné obstarávanie

10. naliehavo vyzýva Komisiu, aby v súvislosti so smernicou 2014/24/EÚ o verejnom 
obstarávaní4 vypracovala usmernenia na podporu udržateľných postupov verejného 
obstarávania vo farmaceutickom odvetví, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie kritérií 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť, 
hospodársku súťaž a bezpečnosť dodávok a stimulovať investície do výroby; žiada 
prostriedky nápravy voči ponukám s jediným víťazom a ponukám založeným len na 
cene, ktoré spôsobujú výraznú cenovú eróziu, znižujú počet dodávateľov na trhu a často 
vedú ku krátkym dodacím lehotám a prísnym sankciám voči spoločnostiam, čo zase 
zvyšuje riziko nedostatku medicínskych produktov; vyzýva členské štáty, aby 

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67).
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní (Ú. v. EÚ L 
94, 28.3.2014, s. 65).
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preskúmali systémy verejného obstarávania s cieľom odmeniť udržateľnú, etickú a 
kvalitnú výrobu;

11. konštatuje, že obdobie nezvyčajných sanitárnych kríz poukazuje na potrebu zvýšenej 
spolupráce v oblasti zdravia a v rámci programu RescEU na potrebu spoločného 
obstarávania vakcín, antivirotík a vysoko nákladných a základných liekov, ako aj 
zdravotníckeho vybavenia a zdravotníckych technológií; trvá na tom, že táto spoločná 
reakcia musí byť prioritou po pandémii a musí byť ľahko dostupná občanom v každom 
členskom štáte, najmä tým, ktorí sú obzvlášť zraniteľní z hľadiska verejného zdravia a 
ekonomiky z dôvodu ich vzdialenej polohy alebo malej veľkosti;

12. vyzýva Komisiu, aby stimulovala farmaceutický priemysel s cieľom zabezpečiť, aby 
bol jeho dodávateľský reťazec na úrovni EÚ diverzifikovaný a dostatočný, a aby 
zaviedla plán na zmiernenie rizika nedostatku liekov v záujme zvládania exponovaných 
miest v dodávateľskom reťazci a rizík, ktorým je vystavený, a aby takýto plán 
predložila príslušným orgánom; poukazuje na to, že takýto plán by mal zahŕňať riešenia 
pre strategické uchovávanie liekov, aby sa zabezpečilo primerané obdobie a 
transparentné mechanizmy nahlasovania s trvalými komunikačnými kanálmi, 
prostredníctvom ktorých môžu pacienti a zdravotnícki pracovníci hlásiť a predvídať 
nedostatok základných liekov;

Kvóty

13. uznáva, že kvóty na dodávky uplatňované držiteľmi povolenia na uvedenie na trh 
týkajúce sa distribúcie výrobkov zdravotnej starostlivosti sú stanovené podľa 
niekoľkých parametrov vrátane odhadov vnútroštátnych potrieb pacientov; vyzýva 
Komisiu, aby spolu so zainteresovanými stranami z farmaceutického priemyslu zvážila 
dostupné objemy liekov; v tejto súvislosti pripomína, že kvóty pre objemy zásob 
zavedené distribútormi sú často obmedzené a spôsobujú spomalenie a nedostatok a že v 
niektorých častiach distribučného reťazca sa zaznamenala nedostatočná transparentnosť 
zásob;

Priemysel a podpora pre malé a stredné podniky

14. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné, aby EÚ chránila svoju pevnú základňu 
farmaceutického priemyslu a zároveň aby prehodnotila bezpečnosť dodávok a znížila 
svoju nadmernú závislosť od nízkeho počtu výrobcov a dodávateľov kľúčových 
chemických a vstupných surovín, medziproduktových materiálov a účinných látok 
liekov z krajín mimo EÚ; vyzýva Komisiu, aby dôkladne preskúmala, či sa materiály a 
zložky vstupujúce na trh EÚ vyrábajú v súlade s primeranými sociálnymi a 
environmentálnymi normami; vyzýva zainteresované strany, aby diverzifikovali svoje 
dodávateľské reťazce s cieľom znížiť svoje zraniteľné miesta; v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu, aby dôkladne preskúmala vplyv európskej závislosti od dovozu, najmä pokiaľ 
ide o zdravotnícke vybavenie, dýchacie prístroje, chemikálie a suroviny;

15. odporúča Komisii, aby navrhla opatrenia vo svojej plánovanej farmaceutickej stratégie 
vrátane finančných stimulov a cielených usmernení k verejnému obstarávaniu s cieľom 
podporiť investície do udržateľnej, etickej a kvalitnej výroby v EÚ, pokiaľ ide o 
strategicky dôležité chemické látky používané pri výrobe liekov, najmä účinných látok 
a medziproduktov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby navrhla aj opatrenia na stimuláciu 
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väčšieho zapojenia malých a stredných podnikov EÚ do dodávateľského reťazca liekov 
vzhľadom na ich kľúčovú úlohu vo výskume a inováciách a ich prirodzenú schopnosť 
rýchlo adaptovať zameranie svojej výroby, a tak lepšie zvládať neočakávané otrasy;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili prostredie, ktorým sa zaistí, že Európa 
bude aj naďalej atraktívnym miestom pre investície do výskumu a vývoja, s cieľom 
zachovať aktívne a konkurencieschopné farmaceutické odvetvie založené na výskume, 
ktoré sa bude opierať o väčšie investície do kapacít a infraštruktúry v oblasti výskumu a 
vývoja vrátane univerzít, s prihliadnutím na to, že Európska únia je aj naďalej 
popredným regiónom sveta, pokiaľ ide o výrobu účinných látok pre patentované lieky; 
vyzýva Komisiu, aby v rámci programu Horizont Európa a iných programov EÚ 
poskytla primerané finančné zdroje na posilnenie činností Únie v oblasti výskumu a 
inovácií na podporu výroby v kľúčových priemyselných odvetviach vrátane 
farmaceutického priemyslu a zabezpečila pritom geografickú rovnováhu a účasť 
členských štátov s nízkou výkonnosťou v oblasti výskumu a inovácií v rámci projektov 
a programov spolupráce EÚ, pričom sa zachová zásada excelentnosti;

17. zdôrazňuje skutočnosť, že z programu Horizont 2020 sa už financuje značný počet 
výskumných a inovačných aktivít v oblasti zdravia; zdôrazňuje, že financovanie 
výskumu týkajúceho sa koronavírusu by nemalo mať vplyv na iné priority v oblasti 
zdravia v rámci programu Horizont 2020; žiada, aby sa prostredníctvom programu 
Horizont Európa poskytlo viac finančných prostriedkov na tvorbu a podporu 
výskumných a inovačných ekosystémov zameraných na problematiku liekov vrátane 
verejno-súkromných partnerstiev a podpory verejného výskumu v inovatívnych 
odvetviach s vysokou pridanou hodnotou; zdôrazňuje, že popredný ekosystém 
lekárskeho výskumu si vyžaduje zručnosti, siete a akademické prepojenia, 
infraštruktúru zdravotných údajov, fungujúci regulačný rámec a politiky v oblasti 
duševného vlastníctva, ktoré podporujú inovácie; požaduje preskúmanie stimulov 
zavedených na podnecovanie výskumu liekov na ojedinelé ochorenia s cieľom určiť, či 
sú úspešné, a ak nie sú, požaduje nové stimuly; zdôrazňuje, že program Horizont 
Európa a iné programy EÚ musia podporovať zriedkavé choroby a že výskum, najlepšie 
postupy, klinické skúšania a lieky týkajúce sa zriedkavých chorôb sa musia sprístupniť 
v prospech občanov všetkých členských štátov; pripomína význam, ktorý môžu mať 
nevýhradné licencie pri zmierňovaní nedostatku liekov a pri stabilizácii cien liekov, 
najmä v čase ohrozenia zdravia;

18. vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila vplyv koronavírusu na priemysel a malé a stredné 
podniky a aby predložila obnovenú priemyselnú stratégiu EÚ, ktorá by uprednostnila 
dvojitú digitálnu a ekologickú transformáciu našich spoločností a budovanie odolnosti 
voči vonkajším otrasom; naliehavo vyzýva Komisiu, aby členským štátom umožnila 
vyvinúť maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť, aby malé a stredne veľké farmaceutické 
spoločnosti pokračovali vo svojich výskumných činnostiach alebo ich obnovili a aby 
pomohla zabezpečiť rozmanitosť našej výroby a zachovanie pracovných miest, ktoré s 
ňou súvisia, pričom zdôrazňuje význam udržateľnej, etickej a kvalitnej výroby z 
hľadiska pracovných miest, rastu a konkurencieschopnosti;

Stanovovanie cien

19. zdôrazňuje, že politiky stanovovania cien liekov, ktoré zahŕňajú výlučne výdavky, 
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neumožňujú úpravy cien tak, aby odrážali zmeny v nákladoch na tovar, výrobu, 
regulačné postupy a distribúciu, a negatívne ovplyvňujú spoľahlivosť dodávok; so 
znepokojením konštatuje, že zvýšený dopyt po výrobkoch v čase nedostatku liekov by 
mohol zvýšiť riziko nekalých praktík stanovovania cien v regiónoch postihnutých 
nedostatkom, ako aj v prípadoch, keď by alternatívne farmaceutické výrobky mohli 
nahradiť tie, ktorých sa nedostatok týka;

Paralelný trh

20. uznáva, že paralelný obchod môže spôsobiť nedostatok liekov; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby primerane riešili problémy týkajúce sa paralelného obchodu s liekmi 
v EÚ s cieľom zabrániť nedostatku vývozu v dôsledku veľkých rozdielov v cenách 
liekov medzi členskými štátmi; zdôrazňuje význam posúdenia vplyvu paralelného 
obchodu a zákazov vývozu z hľadiska prístupu pacientov k liekom; vyzýva Komisiu, 
aby vypracovala dodatočné usmernenia potrebné pre členské štáty týkajúce sa 
paralelných vývozov; zdôrazňuje, že je potrebné zahrnúť perspektívu a skúsenosti 
skupín pacientov a spotrebiteľov;

21. uznáva, že v dôsledku paralelného obchodu pohyby liekov v členských štátoch nie sú 
kontrolované len farmaceutickými spoločnosťami; zdôrazňuje, že v dôsledku 
paralelného obchodu existuje nepomer medzi objemom, ktorý výrobcovia uvoľňujú na 
danom trhu, objemom vývozu a dovozu a skutočnými potrebami pacientov z daného 
trhu, čo môže spôsobiť nedostatok; zdôrazňuje, že paralelný obchod niekedy pokrýva až 
80 alebo 90 % dopytu niektorých členských štátov, čo vytvára krehký dodávateľský 
reťazec;

22. vyzýva na prijatie opatrení zameraných na odrádzanie od nekalých praktík a 
obchodných stratégií vo farmaceutickom odvetví, ako sú platby za meškanie, s cieľom 
zabezpečiť odolnosť dodávok na trhoch členských štátov; vyzýva Komisiu, aby 
posilnila colné kontroly zhody dovážaných liekov alebo účinných látok medzi 
pravidlami EÚ a členských štátov, najmä ak takýto dovoz stláča ceny na vnútornom 
trhu, narúša hospodársku súťaž, odrádza od udržateľnej, etickej a kvalitnej výroby a 
vedie k premiestňovaniu výrobných liniek mimo EÚ;

Riadenie tvorby zásob

23. vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti vytvárania zásob na úrovni EÚ v rámci 
programu RescEU; zdôrazňuje, že nedostatok liekov je záležitosťou národnej 
bezpečnosti; uznáva, že otázka súpisu dôležitých liekov a možnosť zvýšenia  výrobnej 
pripravenosti na niekoľko mimoriadne dôležitých liekov sa musia posudzovať z 
dlhodobejšieho hľadiska; vyzýva Komisiu, aby pomáhala členským štátom pri vytváraní 
zásob dôležitých liekov v rámci spoločnej zodpovednosti verejného a súkromného 
sektora koordinovaným prístupom s cieľom zabrániť ich nedostatku vo všetkých 
členských štátoch a reagovať na potreby pacientov, ako  aj vypracovať opatrenia na 
riešenie základných príčin nedostatku liekov prostredníctvom spoločného a 
koordinovaného prístupu, aby sa zaručila odolnosť a vytrvalosť európskych spoločností 
v čase krízy a/alebo konfliktu;

Regulačné požiadavky a kvalita
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24. poukazuje na príklady nedostatkov spojené s časom potrebným na splnenie regulačných 
požiadaviek vrátane regulačných časových odstupov a vnútroštátnych požiadaviek, ale 
zdôrazňuje, že potreba liekov a zdravotníckeho vybavenia nemôže ísť na úkor kvality, 
bezpečnosti, účinnosti a nákladovej efektívnosti liekov na humánne použitie a 
zdravotníckych výrobkov vrátane zdravotníckych pomôcok; pripomína, že súlad s 
pravidlami uplatniteľnými na povoľovanie klinických skúšok liekov, ako aj kontrola 
dodržiavania správnej klinickej praxe pri ich vykonávaní musia byť naďalej regulované 
a pod dohľadom v súlade s najprísnejšími normami ochrany verejného zdravia; 
pripomína, že treba uprednostniť optimalizáciu regulačných postupov pri zachovaní 
vysokých vedeckých noriem s cieľom umožniť zjednodušené administratívne úlohy 
spojené s udržaním zdravotníckych výrobkov na trh úpravou existujúceho nariadenia o 
zmenách, zlepšením prístupu pacientov a zdravotníckych pracovníkov k informáciám a 
zjednodušením toku liekov z jedného členského štátu do druhého v prípade nedostatku; 
nabáda Komisiu, aby čo najlepšie využívala informačné technológie na regulačné 
procesy vrátane digitálnych a telematických nástrojov s cieľom zlepšiť regulačnú 
efektívnosť v celej EÚ a zároveň dodržiavať normy ochrany osobných údajov stanovené 
v nariadení (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)5; 

25. naliehavo vyzýva Komisiu, aby so zreteľom na európsku stratégiu pre údaje a digitálnu 
transformáciu zdravotnej starostlivosti a vzhľadom na obrovský potenciál údajov 
týkajúcich sa zdravia pre zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti a výsledkov 
pacientov podporovala zavádzanie interoperabilných technológií v odvetví 
zdravotníctva členských štátov, ktoré uľahčia poskytovanie inovačných riešení v oblasti 
zdravia pre pacientov; podporuje vytvorenie v plnej miere kooperatívneho a funkčného 
európskeho dátového priestoru v oblasti zdravia s rámcom riadenia, ktorý podporuje 
vytváranie inovatívneho ekosystému založeného na údajoch a riadenú výmenu 
informácií a kritických údajov medzi členskými štátmi; žiada Komisiu, aby podporovala 
normy, nástroje a infraštruktúru novej generácie na uchovávanie a spracúvanie údajov 
vhodných na výskum a vývoj inovatívnych produktov a služieb; zdôrazňuje, že osobné 
údaje týkajúce sa zdravia sa môžu zhromažďovať a spracúvať len z právnych dôvodov 
uvedených v článku 6 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov v spojení s 
podmienkami stanovenými v článku 9 všeobecného nariadenia o ochrane údajov; 
domnieva sa, že v tejto súvislosti by sa malo zakázať ďalšie spracúvanie osobných 
údajov týkajúcich sa zdravia; pripomína prevádzkovateľom zásady transparentnosti v 
oblasti ochrany údajov a ich povinnosti, ktoré z toho vyplývajú vo vzťahu k pacientom 
a iným dotknutým osobám;

26. vyzýva Komisiu a príslušné orgány, aby zabezpečili regulačnú flexibilitu na zmiernenie 
nedostatku liekov, keď sa vyskytne, a to umožnením cielených opatrení, ako je väčšia 
flexibilita pre viacjazyčné balenia, rôzne veľkosti balenia a elektronické písomné 
informácie, s cieľom zabezpečiť, aby pacienti mali rýchlejší prístup k bezpečným a 
kvalitným liekom; vyzýva Komisiu, aby zmenila nariadenie ES o zmenách6 a 
usmernenia o klasifikácii zmien s cieľom modernizovať súčasný systém zmien a 
zohľadniť vývoj v oblasti technológií a regulačných potrieb všetkých zúčastnených 

5 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.
6 Nariadenie Komisie (ES) č. 1234/2008 z 24. novembra 2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na 
uvedenie humánnych liekov a veterinárnych liekov na trh (Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 7).
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