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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je med pandemijo covida-19 dolgotrajen in vse večji problem pomanjkanja zdravil v 
EU postal še bolj pereč; ker se je ob posledičnih motnjah v svetovni dobavni verigi 
pokazalo, da je EU glede zdravil, zdravilnih učinkovin, vhodnih snovi in drugih 
komponent, ki se uporabljajo pri proizvodnji zdravil, odvisna od tretjih držav; ker 
odvisnost EU od uvoza na tem področju in pomanjkljiva diverzifikacija dodatno 
ogrožata zmogljivost EU, da se hitro in ustrezno odzove na zdravstvene izredne razmere 
ter vodita v ranljivost zdravstvenih sistemov EU; ker je pandemija novega koronavirusa 
razkrila tudi pomanjkanje medicinskih pripomočkov, zdravil in zaščitne opreme; ker je 
60 % do 80 % zdravilnih učinkovin proizvedenih zunaj Evrope, predvsem na Kitajskem 
in v Indiji; ker je ta delež pred 30 leti znašal 20 %; ker doslej ni bilo obvezno, da bi 
imela zdravila in zdravilne učinkovine oznako, vidno pacientom in kupcem, ali da bi 
bilo navedeno njihovo poreklo in država proizvodnja; ker je še posebej problematično, 
da je dostop do zdravilnih učinkovin, ki je potreben za proizvodnjo generičnih zdravil, 
omejen; ker je bilo več vlad držav članic med izbruhom covida-19 ogoljufanih, saj so od 
podjetij iz tretjih držav prejele pomanjkljivo medicinsko opremo in medicinske 
pripomočke;

B. ker je proizvodnja zdravil in drugih medicinskih proizvodov zahtevna in so zanjo – za 
zagotovitev skladnosti z delovnimi in okoljskimi standardi ter varnosti in učinkovitosti 
zdravil – potrebni visoko razviti oprema in postopki ter visoko usposobljeno osebje; ker 
mora kakovost zdravil in drugih medicinskih proizvodov izpolnjevati stroge regulativne 
standarde EU, ki so med najvišjimi na svetu; ker se v EU kakovost proizvodnje zdravil 
strogo nadzoruje; ker so proračuni kupcev, zlasti lekarn v bolnišnicah, omejeni, zaradi 
česar so zelo pogosto prisiljeni upoštevati zgolj finančna merila, ne pa tudi kakovosti ali 
porekla; ker je sistem razpisov, ki temelji na merilu najnižje cene, vplival na 
proizvodnjo kemičnih surovin in vhodnih snovi ter zdravilnih učinkovin v EU; ker to 
spodbuja oddajanje tovrstne proizvodnje v zunanje izvajanje v tretje države in tako 
škodi evropskim podjetjem z višjimi standardi; ker nekateri obrati v teh tretjih državah 
pogosto nimajo zmogljivosti, da bi zagotovili izvajanje standardov trajnostne in etične 
proizvodnje teh snovi in učinkovin, ki bi bili skladni s standardi EU;

C. ker je potreben mehanizem sodelovanja za usklajevanje evropskih in nacionalnih 
politik, da bi odpravili pomanjkanje zdravil, do katerega pride zaradi več dejavnikov in 
kompleksnih razlogov, vključno z gospodarskimi vidiki, kot so pomanjkanje 
predvidljivosti trga, pogosto monopolistična narava farmacevtskih trgov, sistemi javnih 
razpisov, kjer se izbere samo en ponudnik, vzporedna trgovina, prepoved izvoza, 
čezmerno kopičenje zalog, regulativna bremena, nepredviden porast povpraševanja, 
motnje v dobavni verigi, kompleksnost in soodvisnost, tudi v tretjih državah, ter težave 
in kompleksnost, povezane s proizvodnjo, skladiščenjem, distribucijo in izdajanjem 
zdravil; ker bi bilo treba zgodnje ugotavljanje, spremljanje in sporočanje pomanjkanja 
zdravil izboljšati in opreti na preglednejše in dostopnejše podatke o tem pomanjkanju;

D. ker pomanjkanje zdravil resno ogroža paciente in spodkopava odpornost in učinkovitost 
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sistemov javnega zdravstva po vsej Uniji; ker je izjemno pomembno preprečevati 
pomanjkanje zdravil oziroma ga – če nastopi – ublažiti; ker se v členu 81 Direktive 
2001/83/ES1 poziva k ukrepom za preprečevanje pomanjkanja zdravil ali težav pri 
njihovi distribuciji v državah članicah; ker je Komisija izdala smernice o optimalni in 
racionalni oskrbi z zdravili za preprečevanje pomanjkanja med pandemijo covida-19; 
ker Komisija v teh smernicah priznava, da nobena država ni samozadostna pri oskrbi s 
surovinami, zdravilnimi učinkovinami, vmesnimi proizvodi ali končnimi zdravili, ki so 
potrebni za pravilno delovanje zdravstvenega sistema;

E. ker je pandemija koronavirusa pokazala, da so za boj proti nevarnostim za zdravje 
potrebni usklajevanje, sodelovanje in tesen dialog med vsemi akterji in ne posamezni in 
neusklajeni ukrepi na nacionalni ravni; ker je učinkovito usklajevanje na ravni EU v 
času krize bistveno, da ne bi prišlo do enostranskih zapor meja in prepovedi izvoza, ki 
še zaostrujejo pomanjkanje zdravil in ogrožajo odpornost dobavnih verig in 
distribucijskih kanalov;

F. ker se bo morala EU po pandemiji koronavirusa soočiti z gospodarsko krizo, ki bo 
predstavljala še večji izziv, kar zadeva pravičen dostop do zdravil in konkurenčnost 
evropske farmacevtske industrije; ker ta industrija neposredno zaposluje 765.000 ljudi, 
poleg tega pa posredno podpira še 2,7 milijona delovnih mest v Evropi; ker je mogoče 
obstoječe davčne mehanizme in spodbude za strateške industrijske sektorje izvajati na 
evropski ravni in na ravni držav članic;

G. ker je bilo treba po navedbah Komisije v sklopu odziva držav članic na pandemijo 
covida-19 znatno povečati proizvodnjo zdravilnih učinkovin in zdravil v EU, zaradi 
česar je bilo treba preurediti dobavne verige in proizvodne linije; ker je komisarka Stela 
Kiriakides v izjavah na srečanju, ki je potekalo 22. aprila 2020 s člani Odbora 
Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI), poudarila, da 
je treba povečati proizvodnjo zdravil in raven inovacij v EU; ker vsi majhni in srednje 
veliki farmacevtski laboratoriji predstavljajo bogastvo, ki ga je treba ohraniti, ter plodno 
podlago za raziskave in odkritja, ki jo je treba podpirati, saj lahko prispevajo k 
preprečevanju pomanjkanja zdravil;

H. ker sta Evropski parlament v resoluciji z dne 8. marca 2011 in Svet v sklepih z dne 13. 
septembra 2010 poudarila, da je treba uvesti skupen postopek za skupno javno 
naročanje za zagotavljanje zdravstvenih protiukrepov, zlasti cepiv proti pandemijam; 
ker so države članice v Sklepu št. 1082/2013 Evropskega parlamenta in Sveta2 
spodbujene k temu, da uporabljajo skupne postopke javnega naročanja, če sodelujoče 
države članice pred temi postopki sklenejo predhoden dogovor o skupnem javnem 
naročilu;

I. ker je v ustanovnih pogodbah in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah navedeno, 
da ima vsakdo dostop do preventivnega zdravstvenega varstva in pravico do zdravniške 
oskrbe v skladu s pogoji, ki jih določajo nacionalne zakonodaje in običaji; ker bi morala 
ta pravica veljati za vse državljane, tudi tiste, ki živijo v manjših državah članicah in na 

1 Direktiva 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 67).
2 Sklep št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o resnih čezmejnih 
nevarnostih za zdravje (UL L 293, 5.11.2013, str. 1). 
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najbolj obrobnih območjih Unije; ker je dostop do zdravil v EU vse večji problem, ki je 
na splošno povezan s tem, da so draga;

J. ker je Komisija napovedala, da namerava do konca leta 2020 objaviti priporočila za 
prihodnjo farmacevtsko strategijo EU;

Opredelitve in orodja za spremljanje

1. poziva Komisijo, naj, kot so leta 2019 predlagali skupna projektna skupina Evropske 
agencije za zdravila in vodje agencij za zdravila, uvede razširjeno, centralizirano in 
usklajeno opredelitev pomanjkanja zdravil za sporočanje in spremljanje imetnikov 
proizvodnih dovoljenj; ugotavlja, da je za čim boljše obveščanje nujno treba jasno 
opredeliti, kaj pomeni tveganje pomanjkanja zdravil; poudarja, da je treba opredeliti 
„esencialna“ zdravila in jim pri boju proti pomanjkanju zdravil dati prednostno vlogo; 
poleg tega poziva, naj se preuči, ali bi se lahko odložišče podatkov evropskega sistema 
za preverjanje avtentičnosti zdravil (EMVS) na centralizirani ravni uporabljalo kot 
orodje za spremljanje pomanjkanja zdravil; ugotavlja, da bi lahko z ustreznejšo uporabo 
podatkov iz odložišča sistema EMVS za zagotovitev serializacije vsake škatle zdravil 
poskrbeli tudi za zanesljivost celotne verige proizvodnje, pakiranja in distribucije; zato 
poziva Komisijo, naj preuči možnost, da bi proizvajalcem omogočili, da – na 
prostovoljni osnovi in ne da bi to zanje prineslo dodatna bremena – uvedejo (za paciente 
oziroma kupce viden in prepoznaven) sistem označevanja, kar zadeva poreklo in kraj 
proizvodnje zdravil in zdravilnih učinkovin;

2. vztraja, da naj Komisija nemudoma začne postopek posvetovanja z več deležniki in 
tržno raziskavo, da bi na podlagi dokazov ugotovili, kateri dejavniki v dobavni verigi in 
drugod neposredno povzročajo pomanjkanje zdravil ali pa je zaradi njih bolj verjetno, 
da bo do pomanjkanja prišlo, poleg tega pa naj začne izvajati tudi pobude za zmanjšanje 
tveganj za dobavne verige; poziva, naj se z Evropsko agencijo za zdravila, pristojnimi 
nacionalnimi organi, državami članicami, farmacevtsko industrijo, organizacijami 
pacientov in farmacevtov ter vsemi akterji v farmacevtski dobavni verigi ves čas vodi 
konkreten dialog, ki bo usmerjen v ukrepanje; poziva, naj se na evropski ravni sprejme 
učinkovita politika sodelovanja, da bi pomanjkanje na dolgi rok preprečili z izmenjavo 
informacij, sporočanjem predvidenega pomanjkanja in izboljšanjem preglednosti 
dobavne verige; poziva Komisijo, naj za rešitev teh težav v načrtovani farmacevtski 
strategiji predlaga ambiciozne in konkretne ukrepe; poziva Komisijo, naj v predlog 
zakonodaje o primerni skrbnosti za podjetja, načrtovane za leto 2021, vključi ukrepe za 
farmacevtski sektor;

3. poziva Komisijo, naj objavi farmacevtsko strategijo EU, v kateri bodo opredeljeni 
izvirni vzroki pomanjkanja zdravil; poziva Komisijo, naj predlaga ambiciozne in 
posebne regulativne ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bodo zdravila na voljo, 
cenovno dostopna, trajnostna in vsem enako dostopna in da se bodo z njimi izvajali tudi 
ukrepi za preglednost; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da trg ne deluje v več državah 
članicah, v katerih je dostop pacientov do učinkovitih in cenovno dostopnih zdravil in 
medicinskih pripomočkov še vedno ogrožen, ker so cene zelo visoke in pogosto 
nevzdržne; priznava, da je treba dostopu do zdravil in medicinskih pripomočkov v 
državah članicah z manjšimi trgi nameniti posebno pozornost; poudarja, da bi morala 
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biti vzpostavitev sistema EU za evidentiranje zalog za izredne razmere, s katerim bi v 
sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi upravljala Evropska agencija za zdravila, 
prav tako del načrtovane farmacevtske strategije, pri čemer bi bilo treba preučiti tudi, 
kako bi lahko pri evidentiranju zalog upoštevali razvoj dogodkov na področju medicine;

4. poziva Komisijo, naj spodbuja ukrepe, s katerimi bo povečana zanesljivost oskrbe z 
zdravili v EU, odvisnost od tretjih držav pa zmanjšana; poziva Komisijo, naj v 
načrtovano farmacevtsko strategijo vključi tudi ukrepe za obvladovanje morebitnih 
motenj v globalnih vrednostnih verigah; v zvezi s tem ugotavlja, kako pomembno je, da 
ima industrija zmogljivosti za povečanje svoje proizvodnje, da bo lahko zadostila 
nenadnemu porastu povpraševanja v primeru izrednih razmer; zato poziva, naj se 
sprejme načrt, usklajen in oblikovan v posvetovanju z državami članicami, pa tudi 
finančne spodbude v skladu s pravili o državni pomoči in trajnostnimi politikami, da se 
zaščiti močna farmacevtska industrijska baza EU, začnejo pogajanja z deležniki o 
oblikovanju zavezništva za zdravilne učinkovine in da se medtem podpre selitev 
proizvodnje teh zdravil in zdravilnih učinkovin, nujnih za zanesljivost oskrbe, iz tretjih 
držav v Evropo;

5. poziva Komisijo, naj ustvari okolje, v katerem bo farmacevtska industrija, ki temelji na 
raziskavah, spodbujena k iskanju cenovno dostopnih rešitev za neizpolnjene 
zdravstvene potrebe, kot je boj proti antimikrobični odpornosti; poziva Komisijo, naj v 
okviru prihodnje farmacevtske strategije EU ohrani trden evropski sistem za 
intelektualno lastnino, da bi spodbudili raziskave in razvoj ter proizvodnjo v Evropi, 
zagotovili, da bo Evropa še naprej inovatorka in vodilna v svetu, in pa da se zaščiti in 
okrepi strateška avtonomija Evrope na področju javnega zdravja;

Zgodnje opozarjanje in sporočanje

6. poziva, naj se sistem zgodnjega opozarjanja za sporočanje in obveščanje za namene 
sodelovanja prenovi, da bi vzpostavili sistem komuniciranja v realnem času, ki bi bil 
med seboj povezan, odziven in bi ga bilo možno enostavno aktivirati, ki bi zagotavljal 
celovito sliko in redno in pravočasno opozarjal na morebitno pomanjkanje zdravil, tako 
da bi se lahko države, ki se soočajo s to težavo, v prihodnje odzvale in po potrebi 
obrnile na druge trge; poziva, naj ima Evropska agencija za zdravila – poleg prej 
omenjenih deležnikov, bolnišničnih farmacevtov in organizacij pacientov – vidnejšo 
vlogo v vseevropskem sistemu zgodnjega opozarjanja; nadalje meni, da bi moral 
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni skupaj s pristojnimi 
nacionalnimi organi vsake države članice objaviti modele verjetnega poteka pandemije, 
da bi lahko napovedali povpraševanje ter ustrezno prilagodili proizvodno zmogljivost in 
distribucijske kanale in tako zdravila pravočasno dobavili regijam, ki jih potrebujejo;

7. vztraja, da bi morali v tem sistemu vsi deležniki v dobavni verigi, vključno z 
vzporednimi trgovci in trgovci na debelo, spoštovati zakonsko obveznost obveščanja, ki 
mora biti pravočasno in v skladu s členom 23a(2) Direktive 2001/83/ES3 vsaj dva 
meseca vnaprej; meni, da bi morali Evropska agencija za zdravila in Komisija tesno 
sodelovati s pristojnimi nacionalnimi organi držav članic, da bi zagotovili pravočasen in 
dobro usklajen odziv na sporočeno skorajšnje pomanjkanje zdravil ter začasne ali stalne 

3 Direktiva 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 67).
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motnje v oskrbi z zdravili in njihovi distribuciji; poziva, naj bo sistem v začetni fazi 
osredotočen na vseevropski seznam nujnih zdravil, pri čemer naj bodo zajeta tako 
centralizirana kot nacionalna dovoljenja za promet z zdravili; poziva Komisijo, naj 
začasno ustavi vzporedno trgovino, dokler zadevno pomanjkanje ne bo odpravljeno; 
poziva Komisijo in države članice, naj izvedejo stresne teste glede razpoložljivosti 
zdravil in zdravilnih učinkovin in zmogljivosti za njihovo proizvodnjo, da bi preprečili, 
da bi v prihodnje prišlo do zdravstvene krize zaradi pandemije;

Sodelovanje in usklajevanje

8. poziva Komisijo, naj skupaj z Evropsko agencijo za zdravila, pristojnimi nacionalnimi 
organi, državami članicami, farmacevtsko industrijo, organizacijami bolnikov in 
farmacevtov ter vsemi akterji v farmacevtski dobavni verigi vzpostavi mehanizem 
sodelovanja za usklajevanje evropskih in nacionalnih politik za odpravo pomanjkanja 
zdravil in zagotovitev pravice pacientov do trajnostnega, univerzalnega, pravičnega, 
cenovno ugodnega, učinkovitega, varnega in pravočasnega dostopa do esencialnih 
zdravil, da se zagotovi vzdržnost sistemov javnega zdravstva v EU;

Prosti pretok blaga

9. poziva Komisijo, naj v tesnem sodelovanju z državami članicami zasnuje in sprejme 
evropski načrt za pripravljenost na pandemije in tako zagotovi usklajeno in učinkovito 
evropsko odzivanje nanje; poudarja, da bi morali biti v njem zajeti ukrepi za odprte 
meje za farmacevtska in zdravstvena podjetja, zlasti z zelenimi koridorji, da bi ohranili 
prosti pretok blaga in se izognili morebitnemu pomanjkanju zdravil; poudarja, da je 
treba odpraviti ovire pri dostopu do zdravil, medicinskih naprav in zaščitne opreme za 
vse državljane, predvsem za tiste, ki živijo v državah članicah, ki so zaradi svoje 
majhnosti ali geografske oddaljenosti močno odvisne od uvoza in nimajo dostopa do 
dobavne verige;

Javno naročanje

10. poziva Komisijo, naj v okviru Direktive 2014/24/EU4 o javnih naročilih pripravi 
smernice, ki bodo v pomoč pri trajnostnih praksah v javnih naročilih na farmacevtskem 
področju, zlasti glede izvajanja meril ekonomsko najugodnejše ponudbe, da bi 
zagotovili dolgoročno vzdržnost, konkurenco in zanesljivost oskrbe ter spodbudili 
naložbe v proizvodnjo; poziva, naj se preprečijo razpisi z enim samim izbranim 
dobaviteljem, ki temeljijo samo na ceni in povzročajo veliko nižanje cen, zmanjšujejo 
število dobaviteljev na trgu, pogosto pomenijo premalo časa za pripravo in nalagajo 
kazni podjetjem, kar povečuje tveganje pomanjkanja zdravil; poziva države članice, naj 
pregledajo sisteme javnih naročil, da bodo nagrajevali trajnostno, etično in kakovostno 
proizvodnjo;

11. ugotavlja, da izredne zdravstvene krize kažejo, da je potrebno tesnejše sodelovanje na 
področju zdravja in, v okviru programa RecEU, pri skupnem javnem naročanju cepiv, 
protivirusnih zdravil ter dragih in nujnih zdravil, pa tudi medicinske opreme in 
medicinskih tehnologij; vztraja, da mora ta skupni odziv po pandemiji imeti prednost in 

4 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju – UL 
L 94, 28.3.2014, str. 65.
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mora biti lahko dostopen državljanom v vseh državah članicah, zlasti pa tistih, ki so 
zaradi svoje oddaljenosti ali majhnosti z vidika javnega zdravja in gospodarskega vidika 
posebej ranljive; 

12. poziva Komisijo, naj spodbudi farmacevtsko industrijo, da bo zagotovila diverzifikacijo 
in ustreznost svoje dobavne verige na ravni EU, in pripravi načrt za zmanjšanje tveganja 
v zvezi s pomanjkanjem zdravil, da bi lahko obvladovala vse pomanjkljivosti in 
tveganja v dobavni verigi, ter naj te načrte posreduje pristojnim organom; poudarja, da 
bi moral tak načrt vključevati rešitve za strateško skladiščenje zdravil, da bi za razumno 
obdobje zagotovili oskrbo, in pregledne mehanizme poročanja s stalnimi kanali 
komuniciranja, prek katerih bi lahko pacienti in zdravstveni delavci poročali o 
pomanjkanju zdravil in ga predvideli;

Kvote

13. priznava, da so dobavne kvote, ki jih imetniki dovoljenja za promet z zdravilom 
uporabljajo za distribucijo zdravstvenih proizvodov, določene na podlagi več 
parametrov, vključno z ocenami nacionalnih potreb pacientov; poziva Komisijo, naj 
skupaj z deležniki iz farmacevtske industrije razmisli o obsegu zalog zdravil; v zvezi s 
tem opozarja, da so kvote za obseg zalog, ki jih določijo distributerji, pogosto nizke in 
povzročajo upočasnitev dobave ali pomanjkanje in da je bila v nekaterih delih dobavne 
verige opažena nepreglednost glede zalog;

Industrija in podpora MSP

14. poudarja, da mora EU nujno zaščititi svojo močno farmacevtsko industrijsko bazo, 
obenem pa ponovno razmisliti o zanesljivosti oskrbe in zmanjšati preveliko zanašanje 
na majhno število proizvajalcev in dobaviteljev ključnih kemičnih surovin in vhodnih 
snovi, vmesnih proizvodov in zdravilnih učinkovin, ki niso iz EU; poziva Komisijo, naj 
skrbno prouči, ali so materiali in sestavine, ki vstopajo na trg EU, proizvedeni v skladu 
z ustreznimi socialnimi in okoljskimi standardi; poziva deležnike, naj diverzificirajo 
svoje dobavne verige, da bi zmanjšali ranljivost; zato poziva Komisijo, naj natančno 
prouči vpliv evropske uvozne odvisnosti, zlasti v zvezi z medicinsko opremo, 
respiratorji, kemikalijami in surovinami;

15. spodbuja Komisijo, naj v svoji načrtovani farmacevtski strategiji predlaga ukrepe, 
vključno s finančnimi spodbudami in ciljno usmerjenimi smernicami za javna naročila, 
s katerimi bi v EU spodbudili naložbe v trajnostno, etično in kakovostno proizvodnjo 
strateško pomembnih snovi, ki se uporabljajo v proizvodnji zdravil, zlasti zdravilnih 
učinkovin in vmesnih proizvodov; da bi se bolje odzvali na nepričakovane pretrese, 
Komisijo poziva, naj predlaga tudi ukrepe, s katerimi bi mala in srednja podjetja v EU 
spodbudili, da bi se bolj vključila v verigo preskrbe z zdravili, saj imajo ključno vlogo v 
raziskavah in inovacijah ter so zmožna proizvodnjo hitro prilagoditi;

16. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo ustrezno okolje, da bo Evropa še 
naprej privlačna destinacija za naložbe v raziskave in razvoj, da bi ohranili dejavno in 
konkurenčno farmacevtsko industrijo, ki temelji na raziskavah in je podprta z več 
naložbami v zmogljivosti in infrastrukturo na področju raziskav in razvoja, vključno z 
univerzami, ob upoštevanju, da je Evropska unija daleč najbolj vodilna regija v svetu za 
proizvodnjo zdravilnih učinkovin za patentirana zdravila; poziva Komisijo, naj v okviru 
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programa Obzorje Evropa in drugih programov EU zagotovi ustrezna finančna sredstva 
za krepitev dejavnosti Unije na področju raziskav in inovacij v podporo proizvodnji v 
ključnih industrijskih sektorjih, vključno s farmacevtsko industrijo, obenem pa naj 
zagotovi geografsko ravnovesje in udeležbo držav članic z manj razvitim področjem 
raziskav in inovacij v skupnih projektih in programih EU, pri čemer naj upošteva načelo 
odličnosti;

17. poudarja, da so se v okviru programa Obzorje 2020 že financirale številne raziskave in 
inovacijske dejavnosti na področju zdravja; poudarja, da financiranje raziskav, 
povezanih s koronavirusom, ne bi smelo poseči v druge zdravstvene prednostne naloge 
v programu Obzorje 2020; poziva, naj se prek programa Obzorje Evropa zagotovi več 
sredstev za vzpostavitev in podporo okolja, osredotočenega na raziskave in inovacije v 
zvezi z medicino, vključno z javno-zasebnimi partnerstvi in podporo javnim raziskavam 
v inovativnih sektorjih z visoko dodano vrednostjo; poudarja, da so za vodilno 
raziskovalno okolje potrebna dobra znanja in veščine ter mreže in akademske povezave, 
infrastruktura za zdravstvene podatke, delujoč regulativni okvir in politike intelektualne 
lastnine, ki spodbujajo inovacije; poziva, naj se preveri uspešnost pobud za spodbujanje 
raziskav o zdravilih sirotah in v primeru njihove neuspešnosti poziva k novim pobudam; 
poudarja, da morajo program Obzorje Evropa in drugi programi EU podpirati raziskave 
redke bolezni ter da morajo biti raziskave, dobre prakse, klinična preskušanja in 
zdravila za redke bolezni dostopni državljanom vseh držav članic; opozarja na pomen, 
ki ga lahko imajo neizključne licence za ublažitev pomanjkanja in stabilizacijo cen 
zdravil, zlasti v izrednih zdravstvenih razmerah;

18. poziva Komisijo, naj oceni učinek koronavirusa na industrijo in MSP ter predstavi 
prenovljeno industrijsko strategijo EU, ki bo prednostno obravnavala dvojno, namreč 
digitalno in ekološko preobrazbo naše družbe ter krepitev odpornosti na zunanje 
pretrese; poziva Komisijo in države članice, naj skušajo zagotoviti, da bodo lahko mala 
in srednja farmacevtska podjetja nadaljevala ali ponovno začela svoje raziskovalno 
delo, ter naj pomagajo ohraniti pestrost naše proizvodnje in delovna mesta v njej, in 
hkrati poudarja, da je trajnostna, etična in kakovostna proizvodnja pomembna za 
delovna mesta, rast in konkurenčnost;

Oblikovanje cen

19. poudarja, da politike farmacevtskega določanja cen, ki vsebujejo zgolj izdatke, ne 
omogočajo prilagajanja cen, ki bi odražalo spremembe v cenah dobrin, proizvodnje, 
regulativnih postopkov in distribucije, in negativno vplivajo na zanesljivost oskrbe; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da bi se lahko zaradi večjega povpraševanja po zdravilih v 
času njihovega pomanjkanja povečalo tveganje, da bi na območjih, na katerih vlada 
pomanjkanje, prišlo do nepoštenih praks pri oblikovanju cen, pa tudi v primerih, ko bi 
lahko alternativna zdravila nadomestila tista, ki jih primanjkuje;

Vzporedni trg

20. se zaveda, da lahko vzporedna trgovina povzroči pomanjkanje posameznih zdravil; 
poziva Komisijo in države članice, naj se ustrezno spoprimejo s težavami, povezanimi z 
vzporedno trgovino z zdravili v EU, da bi preprečili pomanjkanje zdravil zaradi izvoza, 
do katerega pride zaradi velikih razlik v ceni zdravil med državami članicami; želi 
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poudariti, da je pomembno vpliv vzporedne trgovine in prepovedi izvoza oceniti z 
vidika dostopa za paciente; poziva Komisijo, naj za države članice izdela dodatna 
navodila, potrebna zaradi vzporednega izvoza; poudarja, da je treba zajeti poglede in 
izkušnje skupin, ki zastopajo paciente in potrošnike;

21. se zaveda, da pretoka zdravil med državami članicami zaradi pojava vzporedne trgovine 
ne obvladujejo samo farmacevtska podjetja; opozarja, da zaradi vzporedne trgovine 
prihaja do odstopanj med količino, ki jo proizvajalci proizvedejo, obsegom izvoza in 
uvoza ter dejanskimi potrebami pacientov na določenem trgu, kar lahko privede do 
pomanjkanja zdravil; poudarja, da vzporedna trgovina včasih pokrije 80 do 90 % 
povpraševanja v nekaterih državah članicah, taka dobavna veriga pa je nezanesljiva;

22. poziva, naj se sprejmejo ukrepi za odvračanje od nepoštenih praks in poslovnih strategij 
v farmacevtskem sektorju, kot je plačilo za zamude, da se zagotovi stalnost ponudbe na 
vseh trgih držav članic; poziva Komisijo, naj v okviru carinskega nadzora bolj preverja 
skladnost uvoženih zdravil oziroma zdravilnih učinkovin s predpisi EU in nacionalnimi 
predpisi, zlasti ko ta uvoz privede do znižanja cene na notranjem trgu, izkrivljanja 
konkurence, odvračanja od trajnostne, etične in kakovostne proizvodnje in selitve 
proizvodnih linij zunaj EU;

Upravljanje zalog

23. poziva Komisijo, naj preuči možnosti za oblikovanje zalog na ravni EU v okviru 
programa RescEU; poudarja, da je pomanjkanje zdravil vprašanje nacionalne varnosti; 
priznava, da je treba vprašanje evidence pomembnih zdravil in možnost za povečanje 
pripravljenosti proizvodnje za nekatera posebej pomembna zdravila obravnavati z 
dolgoročnega vidika; poziva Komisijo, naj državam članicam pomaga ustvariti zaloge 
pomembnih zdravil kot skupne javno-zasebne odgovornosti in z usklajenim pristopom, 
da bi v vseh državah članicah preprečili pomanjkanje in se odzvali na potrebe 
pacientov, in naj tudi pomaga pri pripravi ukrepov, s katerimi bi s skupnim in 
usklajenim pristopom obravnavali temeljne vzroke pomanjkanja zdravil, da bo 
zagotovljena odpornost in vzdržljivost evropskih družb v času kriz oziroma konfliktov;

Regulativne zahteve in kakovost 

24. opozarja na primere pomanjkanja, povezane s časom, ki je potreben za izpolnitev 
zakonskih zahtev, vključno z regulativnim časovnim zamikom in nacionalnimi 
zahtevami, hkrati pa poudarja, da četudi so zdravila in medicinska oprema nujno 
potrebni, to ne sme pomeniti slabše kakovosti, varnosti, učinkovitosti in stroškovne 
učinkovitosti zdravil za uporabo v humani medicini in zdravstvenih proizvodov, 
vključno z medicinskimi pripomočki; želi spomniti, da je treba spoštovanje veljavnih 
pravil pri odobritvah kliničnega preskušanja zdravil in  nadzor nad upoštevanjem dobre 
klinične prakse pri preskušanju še naprej urejati in nadzorovati po najvišjih standardih 
varovanja javnega zdravja; opozarja tudi, da bi bilo treba prednost nameniti 
optimiziranju regulativnih postopkov, a pri tem ohraniti visoke znanstvene standarde, da 
bi omogočili poenostavitev upravnih opravil za ohranjanje zdravil na trgu, tako da bi 
spremenili obstoječo uredbo o spremembah, pacientom in zdravstvenim delavcem 
zagotovili boljši dostop do informacij ter poenostavili pretok zdravil med državami 
članicami v primeru pomanjkanja posameznih zdravil; spodbuja Komisijo, naj čim bolje 
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uporabi informacijsko tehnologijo za regulativne postopke, vključno z digitalnimi in 
telematskimi orodji, da bi se izboljšala regulativna učinkovitost v vsej EU, hkrati pa naj 
spoštuje standarde zasebnosti podatkov, kot so določeni v Uredbi (EU) 2016/679 
(splošna uredba o varstvu podatkov)5; 

25. poziva Komisijo, naj ob upoštevanju evropske strategije za podatke in digitalne 
preobrazbe v zdravstvu ter velikega potenciala, ki ga imajo zdravstveni podatki za 
izboljšanje kakovosti zdravstvene oskrbe in rezultatov zdravljenja pacientov, spodbuja 
uvajanje interoperabilnih tehnologij v zdravstveni sektor držav članic, s čimer bo 
mogoče pacientom zagotavljati inovativne zdravstvene rešitve; spodbuja oblikovanje 
popolnoma kooperativnega in delujočega evropskega podatkovnega prostora za zdravje 
z upravnim okvirom, ki bo omogočal nastanek inovativnega podatkovnega okolja, ki bo 
temeljilo na zavarovani in nadzorovani izmenjavi informacij in kritičnih podatkov med 
državami članicami; poziva Komisijo, naj promovira standarde, orodja in infrastrukturo 
naslednje generacije, da bomo lahko hranili in obdelovali podatke, primerne za 
raziskave in razvoj inovativnih proizvodov in storitev; poudarja, da se osebni 
zdravstveni podatki lahko zbirajo in obdelujejo le iz pravnih razlogov iz člena 6(1) 
splošne uredbe o varstvu podatkov v povezavi s pogoji iz člena 9 te uredbe; meni, da bi 
bilo treba v zvezi s tem prepovedati nadaljnjo obdelavo osebnih zdravstvenih podatkov; 
opozarja upravljavce podatkov na načelo preglednosti v zvezi z varstvom podatkov in 
na obveznosti, ki jih na podlagi tega imajo do pacientov in drugih posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki;

26. poziva Komisijo in ustrezne organe, naj zagotovijo regulativno prožnost, da se ublaži 
pomanjkanje zdravil, ko se pojavi, in sicer tako, da dovolijo ciljno usmerjene ukrepe, 
kot so večja prožnost pri večjezični embalaži, različne velikosti embalaže in elektronska 
navodila za uporabo zdravila, da bodo lahko pacienti hitreje dostopali do kakovostnih in 
varnih zdravil; poziva Komisijo, naj spremeni uredbo o spremembah6 in smernice za 
razvrstitev sprememb, da bi posodobila sedanji sistem sprememb in upoštevala razvoj 
tehnoloških in regulativnih potreb vseh udeleženih akterjev.

5 UL L 119, 4.5.2016, str. 1.
6 Uredba Komisije (ES) št. 1234/2008 z dne 24. novembra 2008 o pregledu sprememb pogojev dovoljenj za 
promet z zdravili za uporabo v humani medicini in zdravili za uporabo v veterinarski medicini (UL L 334, 
12.12.2008, str. 7).
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