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Tarkistus 1
Jutta Paulus
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan -A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-A. ottaa huomioon, että lääkepulan 
ongelma EU:ssa on pitkäaikainen ja että 
lääkepulaan liittyvien häiriötilanteiden 
määrä on viime vuosina kasvanut EU:n 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 2
Jutta Paulus
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan -A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-A a. ottaa huomioon, että riippuvuus 
muutamien kolmansien maiden 
toimittajista – suurin osa kemiallisista 
raaka-aineista ja lähtöaineista sekä 
vaikuttavista farmaseuttisista aineista, 
joita käytetään lääkkeiden tuotantoon 
EU:n markkinoille, on peräisin Intiasta ja 
Kiinasta – johtaa EU:n 
terveydenhuoltojärjestelmien 
haavoittuvuuteen; toteaa, että useimpien 
lääkepulaan liittyvien häiriötilanteiden 
syyt voidaan jäljittää toimitusketjujen 
alkuvaiheisiin;

Or. en

Tarkistus 3
Jutta Paulus
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan -A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-A b. ottaa huomioon, että alhaisimman 
hinnan kriteeriin perustuva 
tarjouskilpailujärjestelmä on vaikuttanut 
kemiallisten raaka-aineiden ja 
lähtöaineiden sekä vaikuttavien 
farmaseuttisten aineiden tuotantoon 
EU:ssa, mikä kannustaa ulkoistamaan 
tuotannon kolmansiin maihin ja 
vahingoittaa siten EU:n yrityksiä, joissa 
noudatetaan korkeampia normeja; ottaa 
huomioon, että joissakin kolmansien 
maiden laitoksissa ei useinkaan pystytä 
noudattamaan näiden materiaalien ja 
aineiden kestävän ja eettisen tuotannon 
vaatimuksia; toteaa, että 
tarjouskilpailujärjestelmät, joissa sopimus 
myönnetään yhdelle toimijalle, 
vaarantavat lähteiden monipuolistamisen 
ja voivat johtaa lääkepulaan;

Or. en

Tarkistus 4
Elżbieta Kruk
ECR-ryhmän puolesta
Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että koronaviruspandemia 
on pahentanut lääkepulan kasvavaa 
ongelmaa koko Euroopan unionissa; toteaa, 
että tästä seuranneet maailmanlaajuisten 
toimitusketjujen häiriöt ovat korostaneet, 
että EU on riippuvainen kolmansista maista 
lääkkeiden ja vaikuttavien farmaseuttista 
aineiden osalta;

A. toteaa, että koronaviruspandemia 
on pahentanut lääkepulan kasvavaa 
ongelmaa koko Euroopan unionissa; toteaa, 
että tästä seuranneet maailmanlaajuisten 
toimitusketjujen häiriöt ovat korostaneet, 
että EU on riippuvainen kolmansista maista 
lääkkeiden ja vaikuttavien farmaseuttista 
aineiden osalta; ottaa huomioon, että 
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geneeristen lääkkeiden tuotannossa 
tarvittavien vaikuttavien farmaseuttisten 
aineiden rajallinen saatavuus on erityinen 
ongelma, koska noin 70 prosenttia EU:ssa 
käytetyistä vaikuttavista farmaseuttisista 
aineista tuodaan kolmansista maista;

Or. en

Tarkistus 5
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että koronaviruspandemia 
on pahentanut lääkepulan kasvavaa 
ongelmaa koko Euroopan unionissa; toteaa, 
että tästä seuranneet maailmanlaajuisten 
toimitusketjujen häiriöt ovat korostaneet, 
että EU on riippuvainen kolmansista maista 
lääkkeiden ja vaikuttavien farmaseuttista 
aineiden osalta;

A. toteaa, että koronaviruspandemia 
on pahentanut lääkepulan kasvavaa 
ongelmaa koko Euroopan unionissa; toteaa, 
että tästä seuranneet maailmanlaajuisten 
toimitusketjujen häiriöt ovat korostaneet, 
että EU on riippuvainen kolmansista maista 
lääkkeiden, vaikuttavien farmaseuttista 
aineiden, lähtöaineiden ja lääkkeiden 
tuotannossa käytettyjen muiden 
komponenttien osalta; ottaa huomioon, 
että uusi koronaviruspandemia paljasti 
myös, että lääkinnällisistä laitteista, 
lääkinnällisistä tuotteista ja 
suojavarusteista on pulaa;

Or. en

Tarkistus 6
Marc Botenga, Sandra Pereira, Marisa Matias, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että koronaviruspandemia A. toteaa, että koronaviruspandemia 
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on pahentanut lääkepulan kasvavaa 
ongelmaa koko Euroopan unionissa; toteaa, 
että tästä seuranneet maailmanlaajuisten 
toimitusketjujen häiriöt ovat korostaneet, 
että EU on riippuvainen kolmansista 
maista lääkkeiden ja vaikuttavien 
farmaseuttista aineiden osalta;

on pahentanut lääkepulan kasvavaa 
ongelmaa koko Euroopan unionissa; toteaa, 
että tästä seuranneet maailmanlaajuisten 
toimitusketjujen häiriöt ovat korostaneet 
markkinamekanismien puutteita, jotka 
liittyvät tutkimukseen ja kehitykseen, 
tuotantoon ja kauppaan monikansallisten 
yritysten valvonnassa, ja että EU on 
riippuvainen niistä lääkkeiden ja 
vaikuttavien farmaseuttista aineiden osalta;

Or. en

Tarkistus 7
Jutta Paulus
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että koronaviruspandemia 
on pahentanut lääkepulan kasvavaa 
ongelmaa koko Euroopan unionissa; 
toteaa, että tästä seuranneet 
maailmanlaajuisten toimitusketjujen 
häiriöt ovat korostaneet, että EU on 
riippuvainen kolmansista maista 
lääkkeiden ja vaikuttavien farmaseuttista 
aineiden osalta;

A. toteaa, että koronaviruspandemia 
on osoittanut monien toimitusketjujen 
haavoittuvuuden ja että EU on 
riippuvainen kolmansista maista 
lääkkeiden ja vaikuttavien farmaseuttista 
aineiden osalta; ottaa huomioon, että 
EU:n riippuvuus tuonnista tällä alalla ja 
monipuolistamisen puute heikensivät 
entisestään EU:n valmiuksia reagoida 
nopeasti ja asianmukaisesti terveysuhkiin;

Or. en

Tarkistus 8
Romana Jerković, Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
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perussopimuksissa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa todetaan, että 
jokaisella on oikeus saada ehkäisevää 
terveydenhoitoa ja sairaanhoitoa 
kansallisten lainsäädäntöjen ja 
käytäntöjen mukaisin edellytyksin; 
katsoo, että tätä oikeutta olisi sovellettava 
kaikkiin kansalaisiin, myös pienemmissä 
jäsenvaltioissa ja unionin syrjäisimmillä 
alueilla asuviin;

Or. en

Tarkistus 9
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että lääkkeiden 
saatavuus on EU:ssa kasvava ongelma, 
joka yleensä liittyy lääkkeiden korkeaan 
hintaan ja estää unionin kansalaisia 
käyttämästä oikeuttaan saada 
terveydenhuoltoa; toteaa, että 
sosioekonomisen tilanteen odotetaan 
huonontuvan koronaviruspandemian 
seurauksena ja heikentävän 
haavoittuvassa asemassa olevien 
kansalaisten elinoloja;

Or. en

Tarkistus 10
Patrizia Toia, Miriam Dalli, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Romana Jerković

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
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jäsenvaltioissa toteutetut 
koordinoimattomat aloitteet, jotka 
koskevat esimerkiksi varastointia ja 
seuraamuksia, voivat lisätä lääkepulan 
riskiä, kun taas yleiseurooppalainen 
koordinoitu lähestymistapa ja tiivis 
vuoropuhelu kaikkien asianomaisten 
toimijoiden välillä on ratkaisevan tärkeää 
lääkepulan lieventämiseksi ja 
ehkäisemiseksi, kuten covid-19-kriisi on 
osoittanut;

Or. en

Tarkistus 11
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että lääkepulaan 
puuttumiseksi tarvitaan EU:ssa 
toteutettavaa koordinointia ja 
vuoropuhelua ja että on käynyt ilmi, että 
lääkepula johtuu pohjimmiltaan useista 
tekijöistä, joita ovat taloudelliset syyt, 
sääntelytaakka, ennakoimattomat 
kysynnän nousut, toimitusketjun 
keskinäiset riippuvuudet, myös 
kolmansissa maissa, ja tuotannon 
haasteet;

Or. en

Tarkistus 12
Gianna Gancia

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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A a. ottaa huomioon, että 
covid-19-epidemian yhteydessä on 
ilmennyt, että monet jäsenvaltioiden 
kansalliset hallitukset ovat joutuneet 
petosten uhreiksi ja että niille on 
toimitettu viallisia lääkinnällisiä laitteita 
ja tarvikkeita kolmansien maiden 
yrityksistä, erityisesti Kiinasta;

Or. en

Tarkistus 13
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 60–
80 prosenttia lääkkeiden vaikuttavista 
aineista eli hoitavan vaikutuksen 
aiheuttavista aineista valmistetaan EU:n 
ulkopuolella, pääasiassa Kiinassa ja 
Intiassa; ottaa huomioon, että 30 vuotta 
sitten osuus oli 20 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 14
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. A. ottaa huomioon, että 
lääkepulan syyt ovat monimutkaisia ja 
moniulotteisia ja liittyvät tuotannon 
ongelmiin, teollisuuden kiintiöihin ja 
lailliseen rinnakkaiskauppaan mutta 
myös taloudellisiin näkökohtiin, kuten 
hinnoitteluun;
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Or. en

Tarkistus 15
Jutta Paulus
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. toteaa, että rinnakkaiskauppa ja 
vientikiellot voivat vaikuttaa lääkkeiden 
saatavuuteen joissakin jäsenvaltioissa; 
ottaa huomioon, että komissio on 
aloittanut rinnakkaiskaupan vaikutuksia 
koskevan tutkimuksen;

Or. en

Tarkistus 16
Pietro Fiocchi

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. toteaa, että jäsenvaltioissa 
toteutetuilla koordinoimattomilla 
toimenpiteillä ei ole pystytty torjumaan 
covid-19-kriisiä ja että tarvitaan 
yleiseurooppalaista koordinointia ja 
vuoropuhelua;

Or. en

Tarkistus 17
Marc Botenga, Sandra Pereira, Marisa Matias, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. toteaa, että lääkepulaa aiheuttavat 
toisinaan keinotekoisesti lääkeyritykset, 
jotka pyrkivät tuottamaan tuottoisampia 
lääkkeitä ja laiminlyövät vähemmän 
tuottoisien lääkkeiden tuotannon;

Or. en

Tarkistus 18
Katalin Cseh

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
direktiivin 2001/83/EY1 a 81 artiklassa 
kehotetaan toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla estetään lääkepula tai lääkkeiden 
jakeluongelmat jäsenvaltioissa;
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä 
marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 
(EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67).

Or. en

Tarkistus 19
Elżbieta Kruk
ECR-ryhmän puolesta
Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. katsoo, että on erittäin tärkeää 
ehkäistä lääkepulaa ja lieventää sen 
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mahdollisia seurauksia, jos sitä esiintyy;

Or. en

Tarkistus 20
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
ehkäistä lääkepulaa ja lieventää sitä, jos 
sitä esiintyy; toteaa, että lääkepula on 
kestämättömän politiikan oire ja että laaja 
tieteellinen näyttö osoittaa, että 
lääkepulaan on useita perussyitä, kuten 
erityisesti taloudelliset syyt, 
sääntelytaakan kasvu, ennakoimattomat 
kysynnän nousut, toimitusketjun 
keskinäiset riippuvuudet sekä tuotantoon 
ja laatuun liittyvät haasteet;

Or. en

Tarkistus 21
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että komissio on 
antanut ohjeet lääkkeiden optimaalisesta 
ja järkevästä tarjonnasta lääkepulan 
välttämiseksi covid-19-epidemian aikana; 
ottaa huomioon, että komissio toteaa 
näissä ohjeissa, että mikään maa ei ole 
omavarainen sellaisten raaka-aineiden, 
vaikuttavien farmaseuttisten aineiden, 
välituotteiden ja valmiiden lääkkeiden 
suhteen, jotka ovat tarpeen hyvin 
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toimivan terveydenhuoltojärjestelmän 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 22
Pietro Fiocchi

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että kustannusten 
rajoittamista koskevien toimenpiteiden, 
markkinoiden ennustettavuuden puutteen 
ja raskaan ja jäykän sääntelykehyksen 
yhdistelmä luo EU:n lääketeollisuuden 
kannalta kestämättömän ympäristön, 
jossa sen olisi toimittava ja jatkettava 
toimintaansa katalysaattorina, joka 
mahdollistaa potilaille lääkkeiden 
kestävän saatavuuden;

Or. en

Tarkistus 23
Katalin Cseh

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että Euroopan 
parlamentti painotti 8. maaliskuuta 2011 
antamassaan päätöslauselmassa tarvetta 
ottaa käyttöön yhteinen menettely 
lääketieteellisten torjuntatoimien ja 
erityisesti pandemiarokotteiden 
yhteishankintaa varten, mitä myös 
neuvosto painotti 13. syyskuuta 2010 
antamissaan päätelmissä;

Or. en
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Tarkistus 24
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että 
koronaviruspandemia on osoittanut, että 
EU:ssa tarvitaan koordinointia ja 
yhteistyötä terveysuhkien torjumiseksi 
jäsenvaltioissa toteutettavien yksittäisten 
ja koordinoimattomien toimenpiteiden 
sijaan;

Or. en

Tarkistus 25
Pietro Fiocchi

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A c. toteaa, että lääkepula on 
kestämättömän politiikan oire ja että laaja 
tieteellinen näyttö osoittaa, että lääkepula 
johtuu pohjimmiltaan useista tekijöistä, 
kuten taloudelliset syyt, sääntelytaakan 
kasvu, ennakoimattomat kysynnän 
nousut, toimitusketjun keskinäiset 
riippuvuudet sekä tuotantoon ja laatuun 
liittyvät haasteet;

Or. en

Tarkistus 26
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
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Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A c. ottaa huomioon, että komission 
mukaan covid-19-pandemian aiheuttama 
kriisi on oikeuttanut ja oikeuttaa edelleen 
sekä vaikuttavien aineiden että lääkkeiden 
tuotannon merkittävän lisäämisen 
EU:ssa, ja katsoo, että tilanne edellyttää 
toimitusketjujen ja tuotantolinjojen 
uudelleenorganisointia;

Or. en

Tarkistus 27
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A c. toteaa, että toimitusten 
jatkuvuuteen kriisiaikoina vaikuttavat 
kaksi keskeistä suuntausta, jotka ovat 
vaikuttavien farmaseuttisten aineiden 
tuotannon sijaintia merkittävämpiä, eli 
rajojen sulkeminen EU:ssa ja ylimitoitettu 
varastointi eri tasoilla, kuten potilaiden, 
apteekkien ja jakelijoiden tasolla;

Or. en

Tarkistus 28
Katalin Cseh

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A c. ottaa huomioon, että Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksessä 
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N:o 1082/2013/EU1 b rohkaistaan 
jäsenvaltioita hyödyntämään yhteisiä 
hankintamenettelyjä edellyttäen, että 
osapuolet tekevät 
yhteishankintasopimuksen ennen 
yhteishankintamenettelyjä;
_________________
1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 
22 päivänä lokakuuta 2013, valtioiden 
rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista 
(EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1–15).

Or. en

Tarkistus 29
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A c. toteaa, että pandemian jälkeen on 
odotettavissa maailmanlaajuinen 
talouskriisi, mikä asettaa entistä 
enemmän haasteita lääkkeiden 
tasapuoliselle saatavuudelle ja 
teollisuuden kilpailukyvylle;

Or. en

Tarkistus 30
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A d. ottaa huomioon, että lääkkeiden ja 
muiden lääkinnällisten tuotteiden 
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tuotanto on haastavaa ja edellyttää 
pitkälle kehitettyjä laitoksia ja menettelyjä 
sekä korkeasti koulutettua henkilöstöä 
lääkkeiden laadun, turvallisuuden ja 
tehokkuuden varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 31
Katalin Cseh

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A d. ottaa huomioon, että lääkepula 
uhkaa vakavasti potilaita ja heikentää 
julkisten terveydenhuoltojärjestelmien 
häiriönsietokykyä ja tehokkuutta 
kaikkialla unionissa;

Or. en

Tarkistus 32
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A d. ottaa huomioon, että komissio on 
ilmoittanut aikovansa julkaista 
vuoden 2020 loppuun mennessä EU:n 
tulevaa lääkestrategiaa koskevia 
suosituksia;

Or. en

Tarkistus 33
Pietro Fiocchi
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A d. katsoo, että tehokkaan strategian 
olisi katettava toimenpiteet, joilla 
lievennetään mutta myös torjutaan 
lääkepulaa;

Or. en

Tarkistus 34
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A e kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A e. ottaa huomioon, että komission 
jäsen Stella Kyriakides korosti 
lausunnoissa, joita hän esitti 
22. huhtikuuta Euroopan parlamentin 
ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan (ENVI) jäsenten kanssa 
pidetyssä kokouksessa, että on tarpeen 
lisätä lääkkeiden tuotantoa ja innovointia 
EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 35
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A e kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A e. ottaa huomioon, että lääkkeiden ja 
muiden lääkinnällisten tuotteiden laadun 
on täytettävä EU:n tiukat sääntelynormit, 
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jotka ovat maailmanlaajuisesti 
korkeimpia voimassa olevia normeja;

Or. en

Tarkistus 36
Katalin Cseh

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A e kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A e. katsoo, että lääkepulan varhaista 
havaitsemista, seurantaa ja raportointia 
olisi parannettava ja tuettava entistä 
avoimemmilla ja helpommin saatavissa 
olevilla lääkepulaa koskevilla tiedoilla;

Or. en

Tarkistus 37
Katalin Cseh

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A f kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A f. katsoo, että kriisiaikoina on 
olennaisen tärkeää toteuttaa tehokasta 
koordinointia EU:ssa, jotta estetään 
rajojen yksipuolinen sulkeminen ja 
vientikiellot, jotka pahentavat lääkepulaa 
ja vaarantavat toimitusketjujen ja 
jakelukanavien häiriönsietokyvyn;

Or. en

Tarkistus 38
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
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Johdanto-osan A f kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A f. toteaa, että tähän mennessä ei ole 
edellytetty lääkkeille ja vaikuttaville 
aineille pakollisia merkintöjä, jotka ovat 
potilaiden ja asiakkaiden näkyvillä ja 
jotka koskevat niiden alkuperää ja 
tuotantomaata;

Or. en

Tarkistus 39
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A f kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A f. ottaa huomioon, että lääkepulan 
taloudellisia perussyitä ovat muun 
muassa se, että EU:n markkinat ovat 
usein monopoliasemassa, jolloin ostaja 
määrää myös hinnan;

Or. en

Tarkistus 40
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A g kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A g. toteaa, että kun otetaan huomioon 
toimitusketjun monimutkaisuus, eri 
toimijoiden väliset taloudelliset suhteet ja 
lääkkeiden tuotannon, varastoinnin ja 
jakelun monimutkaisuus, on mahdollista, 
että näihin tekijöihin liittyvät puutteet 
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aiheuttavat lääkepulaa;

Or. en

Tarkistus 41
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A g kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A g. ottaa huomioon, että nykyisiä 
veromekanismeja ja -kannustimia 
voidaan panna täytäntöön EU:ssa ja 
jäsenvaltioissa strategisilla 
teollisuudenaloilla;

Or. en

Tarkistus 42
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A h kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A h. toteaa, että koronaviruspandemian 
jälkeen EU:n on torjuttava talouskriisiä, 
joka asettaa entistä enemmän haasteita 
lääkkeiden saatavuudelle ja EU:n 
lääketeollisuuden kilpailukyvylle;

Or. en

Tarkistus 43
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A h kappale (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

A h. toteaa, että EU:ssa toteutetaan 
lääketuotannon laadun valvontaa 
koskevia korkeatasoisia toimia;

Or. en

Tarkistus 44
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A i kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A i. ottaa huomioon, että kaikki pienet 
ja keskisuuret lääkelaboratoriot ovat 
säilyttämisen arvoinen merkittävä resurssi 
ja toimivat tukemisen arvoisena 
tutkimusta ja sen tuloksia edistävänä 
alustana, koska ne voivat osallistua 
lääkepulan ehkäisemiseen;

Or. en

Tarkistus 45
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A i kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A i. katsoo, että on erittäin tärkeää 
ehkäistä lääkepulaa ja lieventää sitä, jos 
sitä esiintyy;

Or. en

Tarkistus 46
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A j kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A j. ottaa huomioon, että lääkkeiden 
valmistusyksiköiden siirtämisestä seuraa 
todennäköisesti kyseisten tuotteiden 
tuotantokustannusten nousu; ottaa 
huomioon, että ostajiin, erityisesti 
sairaala-apteekkeihin, sovelletaan 
talousarviorajoituksia, jotka hyvin usein 
edellyttävät, että ostajat ottavat huomioon 
vain taloudelliset perusteet laadukkuuden 
tai alkuperän sijaan;

Or. en

Tarkistus 47
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A j kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A j. ottaa huomioon, että 
lääketeollisuus työllistää 765 000 ihmistä 
Euroopassa ja tukee noin 
2,7:ää miljoonaa työpaikkaa EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 48
Romana Jerković, Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Dan Nica

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. kehottaa komissiota julkaisemaan 
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viipymättä EU:n lääkestrategiaa koskevan 
etenemissuunnitelman, jossa määritetään 
lääkepulan perimmäiset syyt; kehottaa 
painokkaasti komissiota ehdottamaan 
kunnianhimoisia ja erityisiä 
sääntelytoimenpiteitä, joiden tavoitteena 
on tarjota kohtuuhintaisia, kestäviä ja 
tasapuolisesti saatavilla olevia lääkkeitä; 
kehottaa komissiota edistämään 
toimenpiteitä, joilla lisätään EU:n 
lääkkeiden toimitusvarmuutta ja 
vähennetään riippuvuutta kolmansista 
maista;

Or. en

Tarkistus 49
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa painokkaasti komissiota 
aloittamaan useiden sidosryhmien 
kuulemisen niiden toimitusketjuihin 
liittyvien kysymysten määrittämiseksi, 
jotka voivat suoraan aiheuttaa lääkepulan 
vaaran tai lisätä sitä; kehottaa komissiota 
sisällyttämään suunniteltuun 
lääkestrategiaan ehdotuksia 
kunnianhimoisista ja konkreettisista 
toimista näiden kysymysten 
ratkaisemiseksi;

1. kehottaa painokkaasti komissiota 
aloittamaan useiden sidosryhmien 
kuulemisen niiden toimitusketjuihin 
liittyvien kysymysten määrittämiseksi, 
jotka voivat suoraan aiheuttaa lääkepulan 
vaaran tai lisätä sitä; vakiinnuttaa pysyvän, 
konkreettisen ja toimintakeskeisen 
vuoropuhelun EMA:n, kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten, 
jäsenvaltioiden, lääketeollisuuden ja 
kaikkien lääkkeiden toimitusketjun 
toimijoiden kanssa sekä luo EU:n 
tehokkaan poliittisen kehyksen, jolla 
estetään lääkepula pitkällä aikavälillä 
jakamalla tietoa, raportoimalla 
ennakoidusta lääkepulasta ja 
parantamalla toimitusketjun avoimuutta; 
kehottaa komissiota sisällyttämään 
suunniteltuun lääkestrategiaan ehdotuksia 
kunnianhimoisista ja konkreettisista 
toimista näiden kysymysten 
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ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 50
Marc Botenga, Sandra Pereira, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, 
Sira Rego

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa painokkaasti komissiota 
aloittamaan useiden sidosryhmien 
kuulemisen niiden toimitusketjuihin 
liittyvien kysymysten määrittämiseksi, 
jotka voivat suoraan aiheuttaa lääkepulan 
vaaran tai lisätä sitä; kehottaa komissiota 
sisällyttämään suunniteltuun 
lääkestrategiaan ehdotuksia 
kunnianhimoisista ja konkreettisista 
toimista näiden kysymysten 
ratkaisemiseksi;

1. kehottaa painokkaasti komissiota 
aloittamaan useiden sidosryhmien 
kuulemisen niiden toimitusketjuihin 
liittyvien kysymysten määrittämiseksi, 
jotka voivat suoraan aiheuttaa lääkepulan 
vaaran tai lisätä sitä; kehottaa komissiota 
sisällyttämään suunniteltuun 
lääkestrategiaan ehdotuksia 
kunnianhimoisista ja konkreettisista 
toimista näiden kysymysten 
ratkaisemiseksi muun muassa sellaisen 
mekanismin avulla, jolla patentteja 
omistavat yritykset velvoitetaan 
tuottamaan tarvittavia lääkkeitä, vaikka 
ne olisivat vähemmän tuottoisia, ja 
mahdollistamalla pakkolupien 
määräämisen, jotta helpotetaan 
rajoituksitta eniten tarvittavien lääkkeiden 
tai rokotteiden tuotannon lisäämistä;

Or. en

Tarkistus 51
Katalin Cseh

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa painokkaasti komissiota 
aloittamaan useiden sidosryhmien 

1. kehottaa painokkaasti komissiota 
aloittamaan useiden sidosryhmien 
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kuulemisen niiden toimitusketjuihin 
liittyvien kysymysten määrittämiseksi, 
jotka voivat suoraan aiheuttaa lääkepulan 
vaaran tai lisätä sitä; kehottaa komissiota 
sisällyttämään suunniteltuun 
lääkestrategiaan ehdotuksia 
kunnianhimoisista ja konkreettisista 
toimista näiden kysymysten 
ratkaisemiseksi;

kuulemisen niiden toimitusketjuihin 
liittyvien kysymysten määrittämiseksi, 
jotka voivat suoraan aiheuttaa lääkepulan 
vaaran tai lisätä sitä, ja toteuttamaan 
aloitteita toimitusketjuihin liittyvien 
riskien lieventämiseksi; kehottaa 
komissiota sisällyttämään suunniteltuun 
lääkestrategiaan ehdotuksia 
kunnianhimoisista ja konkreettisista 
toimista näiden kysymysten 
ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 52
Katalin Cseh

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa painokkaasti komissiota 
aloittamaan useiden sidosryhmien 
kuulemisen niiden toimitusketjuihin 
liittyvien kysymysten määrittämiseksi, 
jotka voivat suoraan aiheuttaa lääkepulan 
vaaran tai lisätä sitä; kehottaa komissiota 
sisällyttämään suunniteltuun 
lääkestrategiaan ehdotuksia 
kunnianhimoisista ja konkreettisista 
toimista näiden kysymysten 
ratkaisemiseksi;

1. kehottaa painokkaasti komissiota 
aloittamaan useiden sidosryhmien 
kuulemisen ja markkinatutkimuksen 
niiden toimitusketjuihin liittyvien 
kysymysten määrittämiseksi, jotka voivat 
suoraan aiheuttaa lääkepulan vaaran tai 
lisätä sitä; kehottaa komissiota 
sisällyttämään suunniteltuun 
lääkestrategiaan ehdotuksia 
kunnianhimoisista ja konkreettisista 
toimista näiden kysymysten 
ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 53
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Andris Ameriks

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa painokkaasti komissiota 
aloittamaan useiden sidosryhmien 
kuulemisen niiden toimitusketjuihin 
liittyvien kysymysten määrittämiseksi, 
jotka voivat suoraan aiheuttaa lääkepulan 
vaaran tai lisätä sitä; kehottaa komissiota 
sisällyttämään suunniteltuun 
lääkestrategiaan ehdotuksia 
kunnianhimoisista ja konkreettisista 
toimista näiden kysymysten 
ratkaisemiseksi;

1. kehottaa painokkaasti komissiota 
aloittamaan useiden sidosryhmien 
kuulemisen niiden näytön perusteella 
todennettujen toimitusketjun tekijöiden – 
myös muiden kuin toimitusketjun 
tekijöiden – määrittämiseksi, jotka voivat 
suoraan aiheuttaa lääkepulan vaaran tai 
lisätä sitä; kehottaa komissiota 
sisällyttämään suunniteltuun 
lääkestrategiaan ehdotuksia 
kunnianhimoisista ja konkreettisista 
toimista näiden kysymysten 
ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 54
Gianna Gancia

Lausuntoluonnos
1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

kehottaa erityisesti komissiota 
ehdottamaan kattavaa strategiaa EU:n ja 
sen jäsenvaltioiden omavaraisuuden 
edistämiseksi lääketieteen alalla;

Or. en

Tarkistus 55
Jutta Paulus
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa uudistamaan EU:n 
laajuista varhaisvaroitusjärjestelmää 
siten, että sen avulla saataisiin kattava 
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käsitys mahdollisesta lääkepulasta sekä 
annettaisiin lääkepulaa koskevia 
säännöllisiä ja oikea-aikaisia varoituksia; 
painottaa, että tässä järjestelmässä 
kaikilla toimitusketjun sidosryhmillä, 
mukaan lukien rinnakkaiskaupan 
harjoittajat ja tukkukauppiaat, olisi oltava 
velvollisuus raportoida ajoissa 
mahdollisista häiriöistä; toteaa, että 
raportointivelvollisuudelle nykyisellään 
asetettu kahden kuukauden määräaika ei 
anna riittävästi aikaa toimia, ja kehottaa 
parantamaan laillisten 
raportointivelvoitteiden täytäntöönpanoa; 
kehottaa Euroopan lääkevirastoa 
ottamaan keskeisemmän roolin EU:n 
laajuisessa varhaisvaroitusjärjestelmässä, 
johon kuuluvat edellä mainittujen 
sidosryhmien lisäksi sairaalafarmaseutit 
ja potilasyhdistykset;

Or. en

Tarkistus 56
Patrizia Toia, Miriam Dalli, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Romana Jerković

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota 
koordinoimaan yleiseurooppalaisia toimia 
Euroopan lääkeviraston (EMA), 
kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten, jäsenvaltioiden, 
lääketeollisuuden ja kaikkien lääkkeiden 
toimitusketjun toimijoiden kanssa; katsoo, 
että EU:n koordinoidut toimet ovat 
erittäin tärkeitä, jotta koordinoidaan 
jäsenvaltioiden politiikkaa koskevia 
toimia ja jäsenvaltioiden toteuttamia 
yksittäisiä ja koordinoimattomia toimia, 
puututaan lääkepulan perussyihin ja 
ehkäistään niitä pitkällä aikavälillä, 
varmistetaan potilaiden oikeus yleiseen, 
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oikeudenmukaiseen, kohtuuhintaiseen, 
tehokkaaseen, turvalliseen ja 
oikea-aikaiseen olennaislääkkeiden 
saatavuuteen ja taataan EU:n julkisten 
terveydenhuoltojärjestelmien kestävyys;

Or. en

Tarkistus 57
Katalin Cseh

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että on tärkeää ottaa opiksi 
covid-19-kriisistä, jotta voidaan 
valmistautua paremmin tuleviin 
pandemioihin ja torjua niitä 
tehokkaammin; kehottaa siksi komissiota 
laatimaan ja hyväksymään tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa EU:n 
pandemiavalmiussuunnitelman, jotta 
varmistetaan pandemian koordinoitu ja 
tehokas torjunta EU:ssa; korostaa, että 
tähän olisi sisällyttävä toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan rajojen avoimuus tavaroiden 
ja erityisesti lääkkeiden vapaan 
liikkuvuuden suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 58
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota vihdoin 
kehittämään yhteistyössä alan 
sidosryhmien kanssa lääkepulasta 
varoittavan hälytysmekanismin, joka on 
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sekä herkästi reagoiva että helposti 
aktivoitava, jotta ongelman koettelemissa 
maissa voidaan jatkossa reagoida siihen 
ja tarvittaessa tukeutua muihin 
markkinoihin; painottaa, että mekanismi 
on ulotettava mahdollisuuksien mukaan 
koskemaan koko toimitusketjua, jotta 
myös jakelijat voivat tehdä hälytyksen;

Or. en

Tarkistus 59
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota varmistamaan 
EU:n laajuisen koordinoinnin lääkepulan 
torjumiseksi ja yhtenäisen 
yleiseurooppalaisen yhdenmukaistetun 
raportointi- ja ilmoitusjärjestelmän 
luomiseksi, jossa keskitytään aluksi 
yleiseurooppalaiseen kriittiseen 
tuoteluetteloon, joka kattaa sekä keskitetyt 
että kansalliset myyntiluvat;

Or. en

Tarkistus 60
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita luomaan edellytykset, joilla 
varmistetaan, että EU on edelleen 
houkutteleva paikka lääketeollisuuden 
tutkimus- ja kehitysinvestoinneille ja 
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lääketeollisuuden kehittämiselle 
mahdollisia tarpeita vastaavaksi;

Or. en

Tarkistus 61
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
taloudellisia kannustimia, joilla palkitaan 
lääkkeiden laatuun ja 
toimitusvarmuuteen tehtäviä 
investointeja; kehottaa erityisesti julkisista 
hankinnoista annettuun 
direktiiviin 2014/24/EU liittyvässä 
yhteydessä komissiota laatimaan 
erityisohjeita, joilla tuetaan lääkkeiden 
kestäviä hankintakäytäntöjä, erityisesti 
siitä, miten direktiivissä määriteltyjä 
kokonaistaloudellisesti edullisimpia 
tarjouksia koskevat kriteerit voidaan 
parhaiten panna täytäntöön markkinoilla, 
joilla tarjouskilpailukäytäntöjä 
noudatetaan;

Or. en

Tarkistus 62
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa tarvetta ylläpitää rajojen 
avoimuutta vihreiden kaistojen 
välityksellä, millä helpotetaan lääkkeitä 
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ja/tai henkilönsuojaimia jakelevien ja 
toimittavien lääkkeitä tai lääkinnällisiä 
laitteita valmistavien yritysten rajojen 
ylitystä, jotta vältetään mahdollinen 
lääkepula;

Or. en

Tarkistus 63
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. kehottaa toteuttamaan toimia 
sellaisia ainoastaan hintaa painottavia 
tarjouksia vastaan, jotka myönnetään 
vain yhdelle toimijalle, aiheuttavat 
vakavaa hintaeroosiota, vähentävät 
toimittajien määrää markkinoilla ja 
johtavat usein lyhyisiin toimitusaikoihin 
ja joissa sovelletaan yrityksiin nähden 
ankaria seuraamuksia, mikä puolestaan 
lisää lääkinnällisten tuotteiden pulan 
riskiä;

Or. en

Tarkistus 64
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. kannattaa komission kehotusta, 
jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden 
on poistettava lääkkeiden vientikiellot 
sisämarkkinoilla, koska vientikiellot 
haittaavat lääkkeiden saatavuutta 
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eurooppalaisten potilaiden kannalta, ja 
toteaa, että toimenpiteitä, jotka johtavat 
lääkkeiden, välituotteiden tai vaikuttavien 
farmaseuttisten aineiden tai niiden 
tuotantolinjojen pakko-ottoon, ei pitäisi 
katsoa vaihtoehdoksi, erityisesti siinä 
tapauksessa, että niitä sovelletaan 
vaikuttaviin farmaseuttisiin aineisiin tai 
välituotteisiin, koska ne ovat kriittisiä 
lääketeollisuuden tuotannon kannalta;

Or. en

Tarkistus 65
Jutta Paulus
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lääketeollisuudelle asetettavien 
vaatimusten ehdottamista, jotta voidaan 
varmistaa toimitusketjujen monipuolisuus, 
ja laatimaan suunnitelman lääkepulasta 
aiheutuvan riskin lieventämiseksi ja 
toimitusketjujen heikkouksien ja niille 
aiheutuvien riskien hallitsemiseksi;

2. kehottaa komissiota harkitsemaan 
sellaisten myyntilupakehykseen tehtävien 
muutosten ehdottamista, jotka edellyttävät, 
että lääketeollisuus varmistaa 
toimitusketjujensa monipuolisuuden, 
yksilöidään vaihtoehdot kullekin 
toimitusketjun osalle sähköverkon 
toimintaan liittyvän 
N-1-käyttövarmuusnormin mukaisesti ja 
laaditaan pakollinen suunnitelma 
lääkepulasta aiheutuvan riskin 
lieventämiseksi ja toimitusketjujen 
heikkouksien ja niille aiheutuvien riskien 
hallitsemiseksi sekä toimitetaan nämä 
suunnitelmat toimivaltaisille 
viranomaisille; kehottaa komissiota 
pyrkimään näiden vaatimusten 
yhdenmukaistamiseen ja 
täytäntöönpanoon kaikkialla unionissa;

Or. en

Tarkistus 66
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Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lääketeollisuudelle asetettavien 
vaatimusten ehdottamista, jotta voidaan 
varmistaa toimitusketjujen monipuolisuus, 
ja laatimaan suunnitelman lääkepulasta 
aiheutuvan riskin lieventämiseksi ja 
toimitusketjujen heikkouksien ja niille 
aiheutuvien riskien hallitsemiseksi;

2. kehottaa komissiota tarjoamaan 
lääketeollisuudelle kannustimia, jotta 
voidaan varmistaa toimitusketjujen 
monipuolisuus ja riittävyys EU:ssa, ja 
laatimaan olennaislääkkeitä koskevan 
suunnitelman lääkepulasta aiheutuvan 
riskin lieventämiseksi ja toimitusketjujen 
heikkouksien ja niille aiheutuvien riskien 
hallitsemiseksi; katsoo, että 
riskinhallintasuunnitelmassa olisi 
esitettävä lääkkeiden strategista 
varastointia koskevia ratkaisuja, jotta 
varmistetaan toimitukset kohtuullisen 
pituiseksi ajaksi; korostaa tutkimus- ja 
kehitysinvestointien merkitystä 
varmistettaessa, että lääketeollisuus voi 
vastata tulevaisuuden tarpeisiin;

Or. en

Tarkistus 67
Katalin Cseh

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lääketeollisuudelle asetettavien 
vaatimusten ehdottamista, jotta voidaan 
varmistaa toimitusketjujen monipuolisuus, 
ja laatimaan suunnitelman lääkepulasta 
aiheutuvan riskin lieventämiseksi ja 
toimitusketjujen heikkouksien ja niille 
aiheutuvien riskien hallitsemiseksi;

2. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lääketeollisuudelle asetettavien 
vaatimusten ehdottamista, jotta voidaan 
varmistaa toimitusketjujen monipuolisuus, 
ja laatimaan suunnitelman lääkepulasta 
aiheutuvan riskin lieventämiseksi ja 
toimitusketjujen heikkouksien ja niille 
aiheutuvien riskien hallitsemiseksi; 
korostaa, että tällaiseen suunnitelmaan 
olisi sisällyttävä avoimia 
raportointimekanismeja ja pysyviä 
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viestintäkanavia, joiden kautta potilaat ja 
terveydenhuollon ammattilaiset voivat 
raportoida lääkepulista ja ennakoida 
niitä;

Or. en

Tarkistus 68
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lääketeollisuudelle asetettavien 
vaatimusten ehdottamista, jotta voidaan 
varmistaa toimitusketjujen monipuolisuus, 
ja laatimaan suunnitelman lääkepulasta 
aiheutuvan riskin lieventämiseksi ja 
toimitusketjujen heikkouksien ja niille 
aiheutuvien riskien hallitsemiseksi;

2. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lääketeollisuudelle asetettavien 
vaatimusten ehdottamista, jotta voidaan 
varmistaa toimitusketjujen monipuolisuus, 
ja laatimaan suunnitelman lääkepulasta 
aiheutuvan riskin lieventämiseksi ja 
toimitusketjujen heikkouksien ja niille 
aiheutuvien riskien hallitsemiseksi; toteaa, 
että on tärkeää, että teollisuudella on 
valmiudet lisätä tuotantoaan, jotta se 
pystyy vastaamaan kriittisistä tilanteista 
johtuvaan äkilliseen kysynnän kasvuun;

Or. en

Tarkistus 69
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lääketeollisuudelle asetettavien 
vaatimusten ehdottamista, jotta voidaan 
varmistaa toimitusketjujen monipuolisuus, 
ja laatimaan suunnitelman lääkepulasta 
aiheutuvan riskin lieventämiseksi ja 
toimitusketjujen heikkouksien ja niille 

2. kehottaa komissiota ehdottamaan 
lääketeollisuudelle asetettavia 
vaatimuksia, jotta voidaan varmistaa 
toimitusketjujen monipuolisuus, ja 
laatimaan suunnitelman lääkepulasta 
aiheutuvan riskin lieventämiseksi ja 
toimitusketjujen heikkouksien, häiriöiden 
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aiheutuvien riskien hallitsemiseksi; tai pullonkaulojen hallitsemiseksi ja 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 70
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Andris Ameriks

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lääketeollisuudelle asetettavien 
vaatimusten ehdottamista, jotta voidaan 
varmistaa toimitusketjujen 
monipuolisuus, ja laatimaan suunnitelman 
lääkepulasta aiheutuvan riskin 
lieventämiseksi ja toimitusketjujen 
heikkouksien ja niille aiheutuvien riskien 
hallitsemiseksi;

2. kehottaa komissiota kannustamaan 
lääketeollisuutta laatimaan 
olennaislääkkeitä koskevan suunnitelman 
lääkepulasta aiheutuvan riskin 
lieventämiseksi ja toimitusketjujen 
heikkouksien ja niille aiheutuvien riskien 
hallitsemiseksi;

Or. en

Tarkistus 71
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota 
tarkastelemaan yhdessä lääketeollisuuden 
sidosryhmien kanssa saatavilla olevien 
lääkevarastojen kokoa; palauttaa tässä 
yhteydessä mieliin, että jakelijoiden 
käyttöön ottamat varastojen kokoa 
koskevat kiintiöt ovat usein tiukkoja ja 
aiheuttavat hidastumista ja lääkepulaa ja 
että varastojen avoimuus on puutteellista 
kaikilla tasoilla;
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Or. en

Tarkistus 72
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että Euroopan 
tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen 
(ECDC) olisi julkaistava mallinnustietoja 
pandemian todennäköisestä etenemisestä 
kussakin jäsenvaltiossa, jotta voidaan 
ennakoida kysyntää tuotantokapasiteetin 
ja jakelukanavien mukauttamiseksi, 
minkä ansiosta tarvittavia lääkkeitä 
voidaan toimittaa oikeille alueille oikeaan 
aikaan;

Or. en

Tarkistus 73
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa lääkepulaa koskevia 
esimerkkejä, joilla havainnollistetaan 
sääntelyn vaatimusten täyttämiseen 
kuluvaa aikaa, ottaen huomioon 
sääntelyn viivästymisen ja kansalliset 
vaatimukset; kehottaa komissiota 
koordinoimaan lääkepulaa koskevia EU:n 
toimia, jotta varmistetaan lääkkeiden 
tasapuolinen ja kestävä saatavuus;

Or. en
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Tarkistus 74
Patrizia Toia, Miriam Dalli, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Romana Jerković

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota säilyttämään 
kilpailukykyisen tutkimukseen perustuvan 
lääketeollisuuden ottaen huomioon, että 
EU on edelleen selvästi 
maailmanlaajuisessa johtoasemassa oleva 
patenttilääkkeiden vaikuttavien aineiden 
valmistusalue;

Or. en

Tarkistus 75
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. painottaa, että komission on 
asetettava lääkepula uuden suunnitellun 
lääkestrategiansa yhdeksi peruspilariksi; 

Or. en

Tarkistus 76
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että pelkästään 
kustannusten rajoittamiseen pyrkivät 
lääkkeiden hinnoittelupolitiikat eivät salli 
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hintaoikaisuja, joissa ilmennetään 
tuotteiden kustannusten, valmistuksen, 
sääntelymenettelyjen ja jakelun 
muutoksia, ja että ne vaikuttavat 
haitallisesti toimitusten luotettavuuteen;

Or. en

Tarkistus 77
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa tarvetta laatia 
lääketieteellisessä valvonnassa 
asianmukaisia 
pandemiavalmiussuunnitelmia kriittisille 
lääkkeille EU:ssa jäsenvaltioiden väliseen 
solidaarisuuteen perustuen ja varmistaa, 
että apua tarvitsevat potilaat saavat 
edelleen muita kuin pandemiaan liittyviä 
lääkkeitä;

Or. en

Tarkistus 78
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa komissiota järjestämään 
EU:n lainsäädäntökehyksen tarkistuksen 
tulevan lääkestrategian välityksellä, jotta 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa käytännössä 
avoimuutta koskevia toimenpiteitä;

Or. en
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Tarkistus 79
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa komissiota vahvistamaan 
Euroopan lääkeviraston ja 
lääkevirastojen johtajien yhteisen 
työryhmän vuonna 2019 ehdottaman 
lääkepulan yhdenmukaistetun 
määritelmän;

Or. en

Tarkistus 80
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. korostaa, että rinnakkaiskaupan 
vuoksi valmistajien tietyille markkinoille 
saattamat määrät, viennin ja tuonnin 
määrä sekä kyseisiltä markkinoilta 
tulevien potilaiden todelliset tarpeet eivät 
kohtaa, mikä voi aiheuttaa lääkepulaa; 
toteaa, että myyntiluvan haltijoiden 
soveltamat terveydenhuollon tuotteiden 
jakelua koskevat toimituskiintiöt on 
määritetty useiden parametrien 
perusteella, mukaan lukien potilaiden 
tarpeita koskevat kansalliset arviot;

Or. en

Tarkistus 81
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
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2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. kannustaa komissiota luomaan 
olennaislääkkeitä varten 
oikeudenmukaisen hinnoittelumallin, 
jossa otetaan huomioon, että hintojen 
olisi vastattava paremmin tutkimus- ja 
kehityskustannuksia, ja hoidollinen 
lisäarvo;

Or. en

Tarkistus 82
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. kehottaa komissiota puuttumaan 
lääkkeiden valmistajien asettamiin 
toimituskiintiöihin, jotka vaikuttavat 
osaltaan lääkepulaan;

Or. en

Tarkistus 83
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että EU:n on kiireellisesti 
vähennettävä liiallista riippuvuuttaan 
niistä muutamasta kolmannesta maasta, 
jotka tuottavat lääkkeitä ja vaikuttavia 
farmaseuttisia aineita;

3. korostaa, että EU:n on kiireellisesti 
suojeltava lääketeollisuuden vahvaa 
perustaa ja tarkasteltava uudelleen 
toimitusvarmuuttaan, jotta vähennetään 
sen liiallista riippuvuutta niistä 
muutamasta kolmannesta maasta, jotka 
tuottavat lääkkeitä ja vaikuttavia 
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farmaseuttisia aineita; kehottaa 
sidosryhmiä monipuolistamaan 
toimitusketjujaan haavoittuvuuden 
vähentämiseksi; kehottaa tätä varten 
komissiota tutkimaan tiiviisti vaikutuksia, 
joita on EU:n tuontiriippuvuudella muun 
muassa lääkinnällisistä laitteista, 
keinotekoisista hengityslaitteista, 
kemikaaleista ja raaka-aineista, joita 
tuodaan kolmansista maista, erityisesti 
Kiinasta ja muista maista, joissa valtiolla 
on merkittävä vaikutus markkinoihin, ja 
sisällyttämään suunniteltuun 
lääkestrategiaan toimenpiteitä, joilla 
puututaan maailmanlaajuisten 
arvoketjujen häiriöihin, erityisesti 
lisäämällä EU:n koordinointia ja 
strategisia maailmanlaajuisia 
kumppanuuksia;

Or. en

Tarkistus 84
Katalin Cseh

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että EU:n on kiireellisesti 
vähennettävä liiallista riippuvuuttaan niistä 
muutamasta kolmannesta maasta, jotka 
tuottavat lääkkeitä ja vaikuttavia 
farmaseuttisia aineita;

3. korostaa, että EU:n on kiireellisesti 
vähennettävä liiallista riippuvuuttaan niistä 
muutamasta kolmannesta maasta, jotka 
tuottavat lääkkeitä ja vaikuttavia 
farmaseuttisia aineita; kehottaa komissiota 
ennakoimaan EU:n yhteisten strategisten 
varmuusvarastojen perustamista 
rescEU-varastoa koskevan aloitteen 
pohjalta ja ottamaan käyttöön uusia 
taloudellisia kannustimia, joilla tuetaan 
tuotantopaikkojen siirtämistä kolmansista 
maista Eurooppaan ja joita tuetaan 
lisäämällä investointeja tutkimus- ja 
kehitysvalmiuksiin ja -infrastruktuuriin, 
myös korkeakouluissa;

Or. en
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Tarkistus 85
Marc Botenga, Sandra Pereira, Marisa Matias, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että EU:n on kiireellisesti 
vähennettävä liiallista riippuvuuttaan niistä 
muutamasta kolmannesta maasta, jotka 
tuottavat lääkkeitä ja vaikuttavia 
farmaseuttisia aineita;

3. korostaa, että EU:n on kiireellisesti 
vähennettävä liiallista riippuvuuttaan niistä 
muutamasta kolmannesta maasta, jotka 
tuottavat lääkkeitä ja vaikuttavia 
farmaseuttisia aineita; kehottaa siksi EU:ta 
mahdollistamaan sellaisen unionin 
julkisen lääkealan keskuksen 
perustamisen, jonka tehtävänä on 
varmistaa olennaislääkkeiden ja 
rokotteiden valmistus ja saattaa ne 
jäsenvaltioiden terveydenhuoltoyksikköjen 
saataville omakustannushintaan;

Or. en

Tarkistus 86
Jutta Paulus
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että EU:n on kiireellisesti 
vähennettävä liiallista riippuvuuttaan niistä 
muutamasta kolmannesta maasta, jotka 
tuottavat lääkkeitä ja vaikuttavia 
farmaseuttisia aineita;

3. korostaa, että EU:n on kiireellisesti 
vähennettävä liiallista riippuvuuttaan 
muutamasta EU:n ulkopuolisesta 
kemiallisten raaka-aineiden ja 
lähtöaineiden sekä vaikuttavien 
farmaseuttisten aineiden valmistajasta ja 
toimittajasta; vaatii lisätakeita sen 
varmistamiseksi, että EU:n markkinoille 
tulevat materiaalit ja aineet tuotetaan 
asianmukaisten sosiaalisten normien ja 
ympäristönormien mukaisesti; ehdottaa 
edellä mainittujen normien sisällyttämistä 
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hyvää valmistustapaa koskevaan 
kehykseen;

Or. en

Tarkistus 87
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että EU:n on kiireellisesti 
vähennettävä liiallista riippuvuuttaan niistä 
muutamasta kolmannesta maasta, jotka 
tuottavat lääkkeitä ja vaikuttavia 
farmaseuttisia aineita;

3. korostaa, että EU:n on kiireellisesti 
vähennettävä liiallista riippuvuuttaan niistä 
muutamasta kolmannesta maasta, jotka 
tuottavat lääkkeitä sekä olennaisia 
lähtöaineita, välituotteita ja vaikuttavia 
farmaseuttisia aineita;

Or. en

Tarkistus 88
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että on kiireellisesti 
varmistettava, että patentit eivät estä 
toimitusten turvaamista mahdollisten 
epidemioiden aikana; korostaa tarvetta 
ohittaa tarvittaessa lääkkeiden, 
rokotteiden ja lääkinnällisten laitteiden 
patentit, jotta varmistetaan kriittiset 
toimitukset nykyisen epidemian ja 
tulevien epidemioiden aikana, 
myöntämällä julkisille laboratorioille ja 
teollisuudelle lupa valmistaa geneerisiä 
kopioita merkkituotteista ilman, että 
niiden on neuvoteltava patentinhaltijoiden 
kanssa;
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Or. en

Tarkistus 89
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota auttamaan 
jäsenvaltioita kehittämään kansallisia 
varastointistrategioita, joilla lisätään 
EU:n valmiutta, minimoiden samalla 
kansallisiin varastoihin liittyvät 
kustannukset, ja toteaa, että tärkeiden 
lääkkeiden varastoa ja mahdollisuutta 
lisätä muutamien erityisen tärkeiden 
lääkkeiden valmistusvalmiutta on 
tarkasteltava pidemmällä aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 90
Romana Jerković, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Dan Nica, Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että on tärkeää 
varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta, jotta voidaan poistaa tekijät, 
jotka estävät lääkkeiden, lääkinnällisten 
laitteiden ja suojavarusteiden toimitukset 
kaikille kansalaisille, erityisesti sellaisissa 
jäsenvaltioissa asuville, jotka ovat pienen 
kokonsa tai syrjäisen sijaintinsa vuoksi 
erittäin riippuvaisia tuonnista ja joiden on 
vaikea päästä osaksi toimitusketjua;

Or. en
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Tarkistus 91
Elżbieta Kruk
ECR-ryhmän puolesta
Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että tarvitaan yhteistä, 
yleiseurooppalaista ja koordinoitua 
lähestymistapaa, jolla puututaan 
lääkepulan perimmäisiin syihin, koska 
väliaikaiset ratkaisut, kuten varastojen 
kerryttämistä koskevat vaatimukset, voivat 
lisätä jäsenvaltioiden välisiä eroja, kun 
otetaan huomioon EU:n alhainen 
tuotantokapasiteetti ja jäsenvaltioiden 
väliset taloudelliset erot;

Or. en

Tarkistus 92
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita pyrkimään varastojen 
kerryttämisen sijaan tasapainottamaan 
niitä uudelleen potilaiden ja sairaaloiden 
tarpeiden mukaisesti; toteaa, että 
tasapuolisen jakautumisen 
varmistamiseksi EU:ssa tarvitaan 
lääkkeiden oikeudenmukaista jakelua, 
joka perustuu lääkkeiden käyttöä 
koskeviin yhteisiin suosituksiin, jotta 
etusijalle asetetaan lääkkeitä kiireellisesti 
tarvitsevat;

Or. en
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Tarkistus 93
Romana Jerković, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Dan Nica, Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. ottaa huomioon, että 
koronaviruspandemia on korostanut 
EU:n riippuvuutta kolmansista maista 
olennaislääkkeiden ja lääkinnällisten 
laitteiden, mukaan lukien vaikuttavat 
farmaseuttiset aineet, tuotannossa, ja 
kehottaa komissiota myöntämään 
riittävää rahoitusta Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelmasta ja muista EU:n 
ohjelmista, joilla vahvistetaan unionin 
tutkimus- ja innovointitoimia, joilla 
tuetaan valmistusta keskeisillä 
teollisuudenaloilla, kuten 
lääketeollisuudessa; kehottaa komissiota 
vähentämään tutkimuksen ja innovoinnin 
jakautumista unionissa varmistamalla 
laajan maantieteellisen kattavuuden ja 
tutkimuksen ja innovoinnin alalla 
heikosti suoriutuvien jäsenvaltioiden 
osallistumisen yhteistyöhankkeisiin; 
korostaa, että Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelmalla ja muilla EU:n 
ohjelmilla on tuettava ja lisättävä 
harvinaisia sairauksia koskevia 
tutkimuksia, kliinisiä kokeita, parhaiden 
käytäntöjen jakamista ja lääkkeiden 
kehittämistä; painottaa, että harvinaisia 
sairauksia koskevat tutkimukset, parhaat 
käytännöt, kliiniset kokeet ja lääkkeet on 
asetettava kaikkien jäsenvaltioiden 
kansalaisten saataville;

Or. en

Tarkistus 94
Sara Skyttedal
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EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa komissiota auttamaan 
jäsenvaltioita kerryttämään tärkeiden 
lääkkeiden varastoja julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteisenä vastuualueena, 
korostaa, että tällaisen hätävarastointia 
koskevan järjestelmän laatimisen olisi 
sisällyttävä suunniteltuun 
lääkestrategiaan, mukaan lukien toimet, 
joilla varasto pidetään lääketieteellisen 
kehityksen tasalla, kehottaa komissiota 
tutkimaan mahdollisuuksia kerryttää 
varastoja EU:ssa rescEU:n välityksellä, 
korostaa, että lääkepula on kansalliseen 
turvallisuuteen liittyvä asia, ja toteaa, että 
parantamalla jäsenvaltioiden kriittisen 
terveydenhuollon infrastruktuuria 
lisätään myös EU:n toiminnan yleistä 
pitkäjänteisyyttä;

Or. en

Tarkistus 95
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että lääkkeiden ja 
lääkinnällisten laitteiden kiireellinen 
tarve ei saa vaikuttaa haitallisesti 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden ja 
terveydenhoitotuotteiden, mukaan lukien 
lääkinnälliset laitteet ja kosmetiikka- ja 
hygieniatuotteet, laatuun, turvallisuuteen, 
tehokkuuteen ja kustannustehokkuuteen;

Or. en
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Tarkistus 96
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. palauttaa mieliin, että kliinisten 
lääketutkimusten hyväksymiseen 
sovellettavien sääntöjen noudattamista 
sekä niissä noudatettavien hyvien 
kliinisten tutkimustapojen valvontaa on 
edelleen säänneltävä ja valvottava 
kansanterveyden suojelua koskevien 
korkeimpien normien mukaisesti, jotta 
taataan laadukkaiden, tehokkaiden ja 
turvallisten lääkkeiden ja 
terveydenhoitotuotteiden saatavuus 
terveydenhuollon ammattilaisille ja 
kansalaisille;

Or. en

Tarkistus 97
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. kehottaa komissiota 
varmistamaan, että EU:ssa toteutettavaa 
varastointia synkronoidaan 
jäsenvaltioiden kanssa sen 
varmistamiseksi, että jäsenvaltioissa 
toteutettavaa varastointia koordinoidaan 
eurooppalaisten yhteiskuntien 
selviytymiskyvyn ja pitkäjänteisyyden 
takaamiseksi kriisi- ja/tai 
konfliktitilanteissa;

Or. en
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Tarkistus 98
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. kehottaa komissiota laatimaan ja 
hyväksymään tiiviissä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa EU:n 
pandemiavalmiussuunnitelman, jotta 
varmistetaan pandemian koordinoitu ja 
tehokas torjunta EU:ssa; korostaa, että 
tähän olisi sisällyttävä toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan rajojen avoimuus tavaroiden 
ja erityisesti lääkkeiden vapaan 
liikkuvuuden suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 99
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. palauttaa mieliin Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin sanat, joka 
totesi, että covid-19-epidemian tuleva 
torjunta on osa ”yleistä etua”, joka olisi 
asetettava kaikkien saataville; varoittaa, 
että kansanterveyden puolustamisessa ei 
pidä tavoitella hyötyä, jota saavutetaan 
aina kansojen kärsimyksen 
kustannuksella;

Or. en

Tarkistus 100
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Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 e. kehottaa komissiota säilyttämään 
aktiiviseen tutkimukseen perustuvan 
lääketeollisuuden EU:ssa ottaen myös 
huomioon, että EU on edelleen 
maailmanlaajuisessa johtoasemassa oleva 
patenttilääkkeiden vaikuttavien aineiden 
valmistusalue, kuten puheenjohtaja von 
der Leyenin komission jäsenelle Stella 
Kyriakidesille lähettämässä 
toimeksiantokirjeessä todetaan;

Or. en

Tarkistus 101
Jutta Paulus
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ehdottamaan 
toimenpiteitä, taloudelliset kannustimet 
mukaan lukien, joilla edistetään lääkkeiden 
tuotannossa käytettävien strategisesti 
tärkeiden kemikaalien 
ympäristöystävällistä valmistusta EU:ssa; 
kehottaa painokkaasti komissiota 
ehdottamaan myös kannustustoimenpiteitä, 
joilla lisätään EU:n pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista lääkkeiden 
toimitusketjuihin, sillä pk-yritykset ovat 
avainasemassa tutkimuksen ja innovoinnin 
alalla ja voivat mukauttaa nopeasti 
tuotantoaan, jotta voidaan reagoida 
paremmin odottamattomiin häiriöihin;

4. kehottaa painokkaasti komissiota 
ehdottamaan sen suunnitellussa 
lääkestrategiassa toimenpiteitä, 
taloudelliset kannustimet mukaan lukien, 
joilla edistetään lääkkeiden tuotannossa 
käytettävien strategisesti tärkeiden 
kemikaalien ympäristöystävällistä 
valmistusta EU:ssa; kehottaa jäsenvaltioita 
tarkistamaan tarjouskilpailujärjestelmiä 
siten, että niissä palkitaan kestävästä, 
eettisestä ja laadukkaasta valmistuksesta; 
kannustaa perustamaan vaikuttavien 
farmaseuttisten aineiden alan 
yhteenliittymän, jotta vahvistetaan EU:n 
valmistajien maailmanlaajuista 
kilpailukykyä ja helpotetaan arvoketjun 
tasapainottamista uudelleen EU:hun 
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nähden; kehottaa painokkaasti komissiota 
ehdottamaan myös kannustustoimenpiteitä, 
joilla lisätään EU:n pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista lääkkeiden 
toimitusketjuihin, sillä pk-yritykset ovat 
avainasemassa tutkimuksen ja innovoinnin 
alalla ja voivat mukauttaa nopeasti 
tuotantoaan, jotta voidaan reagoida 
paremmin odottamattomiin häiriöihin;

Or. en

Tarkistus 102
Elżbieta Kruk
ECR-ryhmän puolesta
Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ehdottamaan 
toimenpiteitä, taloudelliset kannustimet 
mukaan lukien, joilla edistetään lääkkeiden 
tuotannossa käytettävien strategisesti 
tärkeiden kemikaalien 
ympäristöystävällistä valmistusta EU:ssa; 
kehottaa painokkaasti komissiota 
ehdottamaan myös kannustustoimenpiteitä, 
joilla lisätään EU:n pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista lääkkeiden 
toimitusketjuihin, sillä pk-yritykset ovat 
avainasemassa tutkimuksen ja innovoinnin 
alalla ja voivat mukauttaa nopeasti 
tuotantoaan, jotta voidaan reagoida 
paremmin odottamattomiin häiriöihin;

4. kehottaa komissiota ehdottamaan 
toimenpiteitä, taloudelliset kannustimet ja 
julkisia hankintoja koskevat kohdennetut 
suuntaviivat mukaan lukien, joilla 
edistetään lääkkeiden tuotannossa 
käytettävien strategisesti tärkeiden 
kemikaalien, erityisesti vaikuttavien 
farmaseuttisten aineiden ja välituotteiden, 
ympäristöystävällistä valmistusta EU:ssa; 
kehottaa painokkaasti komissiota 
ehdottamaan myös kannustustoimenpiteitä, 
joilla lisätään EU:n pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista lääkkeiden 
toimitusketjuihin, sillä pk-yritykset ovat 
avainasemassa tutkimuksen ja innovoinnin 
alalla ja voivat mukauttaa nopeasti 
tuotantoaan, jotta voidaan reagoida 
paremmin odottamattomiin häiriöihin; 
ottaa huomioon, että pk-yritykset joutuvat 
nykyään erityisesti vastaamaan 
kohtuuttomista kustannuksista, jotka 
johtuvat tehottomista sääntelyn 
täytäntöönpanomekanismeista;

Or. en
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Tarkistus 103
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Andris Ameriks

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ehdottamaan 
toimenpiteitä, taloudelliset kannustimet 
mukaan lukien, joilla edistetään lääkkeiden 
tuotannossa käytettävien strategisesti 
tärkeiden kemikaalien 
ympäristöystävällistä valmistusta EU:ssa; 
kehottaa painokkaasti komissiota 
ehdottamaan myös kannustustoimenpiteitä, 
joilla lisätään EU:n pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista lääkkeiden 
toimitusketjuihin, sillä pk-yritykset ovat 
avainasemassa tutkimuksen ja innovoinnin 
alalla ja voivat mukauttaa nopeasti 
tuotantoaan, jotta voidaan reagoida 
paremmin odottamattomiin häiriöihin;

4. kehottaa komissiota ehdottamaan 
toimenpiteitä, taloudelliset kannustimet 
mukaan lukien, joilla edistetään 
investointeja lääkkeiden tuotannossa 
käytettävien strategisesti tärkeiden 
kemikaalien ympäristöystävälliseen 
valmistukseen lääkkeiden arvoketjun 
osalta EU:ssa; kehottaa painokkaasti 
komissiota ehdottamaan myös 
kannustustoimenpiteitä, joilla lisätään 
EU:n pienten ja keskisuurten yritysten 
osallistumista lääkkeiden toimitusketjuihin, 
sillä pk-yritykset ovat avainasemassa 
tutkimuksen ja innovoinnin alalla ja voivat 
mukauttaa nopeasti tuotantoaan, jotta 
voidaan reagoida paremmin 
odottamattomiin häiriöihin;

Or. en

Tarkistus 104
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ehdottamaan 
toimenpiteitä, taloudelliset kannustimet 
mukaan lukien, joilla edistetään lääkkeiden 
tuotannossa käytettävien strategisesti 
tärkeiden kemikaalien 
ympäristöystävällistä valmistusta EU:ssa; 
kehottaa painokkaasti komissiota 
ehdottamaan myös kannustustoimenpiteitä, 

4. kehottaa komissiota ehdottamaan 
toimenpiteitä, taloudelliset kannustimet 
mukaan lukien, joilla edistetään lääkkeiden 
sekä lääkkeiden tuotannossa käytettävien 
strategisesti tärkeiden kemikaalien 
ympäristöystävällistä valmistusta EU:ssa; 
kehottaa painokkaasti komissiota 
ehdottamaan myös kannustustoimenpiteitä, 
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joilla lisätään EU:n pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista lääkkeiden 
toimitusketjuihin, sillä pk-yritykset ovat 
avainasemassa tutkimuksen ja innovoinnin 
alalla ja voivat mukauttaa nopeasti 
tuotantoaan, jotta voidaan reagoida 
paremmin odottamattomiin häiriöihin;

joilla lisätään EU:n pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista lääkkeiden 
toimitusketjuihin, sillä pk-yritykset ovat 
avainasemassa tutkimuksen ja innovoinnin 
alalla ja voivat mukauttaa nopeasti 
tuotantoaan, jotta voidaan reagoida 
paremmin odottamattomiin häiriöihin;

Or. en

Tarkistus 105
Pietro Fiocchi

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ehdottamaan 
toimenpiteitä, taloudelliset kannustimet 
mukaan lukien, joilla edistetään lääkkeiden 
tuotannossa käytettävien strategisesti 
tärkeiden kemikaalien 
ympäristöystävällistä valmistusta EU:ssa; 
kehottaa painokkaasti komissiota 
ehdottamaan myös kannustustoimenpiteitä, 
joilla lisätään EU:n pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista lääkkeiden 
toimitusketjuihin, sillä pk-yritykset ovat 
avainasemassa tutkimuksen ja innovoinnin 
alalla ja voivat mukauttaa nopeasti 
tuotantoaan, jotta voidaan reagoida 
paremmin odottamattomiin häiriöihin;

4. kehottaa komissiota ehdottamaan 
toimenpiteitä, taloudelliset kannustimet 
mukaan lukien, joilla edistetään 
investointeja lääkkeiden tuotannossa 
käytettävien strategisesti tärkeiden 
kemikaalien valmistukseen EU:ssa; 
kehottaa painokkaasti komissiota 
ehdottamaan myös kannustustoimenpiteitä, 
joilla lisätään EU:n pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista lääkkeiden 
toimitusketjuihin, sillä pk-yritykset ovat 
avainasemassa tutkimuksen ja innovoinnin 
alalla ja voivat mukauttaa nopeasti 
tuotantoaan, jotta voidaan reagoida 
paremmin odottamattomiin häiriöihin;

Or. en

Tarkistus 106
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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4. kehottaa komissiota ehdottamaan 
toimenpiteitä, taloudelliset kannustimet 
mukaan lukien, joilla edistetään lääkkeiden 
tuotannossa käytettävien strategisesti 
tärkeiden kemikaalien 
ympäristöystävällistä valmistusta EU:ssa; 
kehottaa painokkaasti komissiota 
ehdottamaan myös kannustustoimenpiteitä, 
joilla lisätään EU:n pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista lääkkeiden 
toimitusketjuihin, sillä pk-yritykset ovat 
avainasemassa tutkimuksen ja innovoinnin 
alalla ja voivat mukauttaa nopeasti 
tuotantoaan, jotta voidaan reagoida 
paremmin odottamattomiin häiriöihin;

4. kehottaa komissiota ehdottamaan 
toimenpiteitä, taloudelliset kannustimet 
mukaan lukien, joilla edistetään lääkkeiden 
tuotannossa käytettävien strategisesti 
tärkeiden kemikaalien valmistusta EU:ssa; 
kehottaa painokkaasti komissiota 
ehdottamaan myös kannustustoimenpiteitä, 
joilla lisätään EU:n pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista lääkkeiden 
toimitusketjuihin, sillä pk-yritykset ovat 
avainasemassa tutkimuksen ja innovoinnin 
alalla ja voivat mukauttaa nopeasti 
tuotantoaan, jotta voidaan reagoida 
paremmin odottamattomiin häiriöihin;

Or. en

Tarkistus 107
Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Josianne Cutajar, Miriam 
Dalli

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. ottaa huomioon Euroopan 
datastrategian ja terveydenhuollon 
digitalisaation ja kehottaa painokkaasti 
komissiota edistämään yhteentoimivien 
teknologioiden täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioiden terveydenhuoltoalalla, 
mikä helpottaa innovoivien 
terveysratkaisujen toimittamista potilaille; 
kannustaa luomaan täysin toiminnallisen 
eurooppalaisen terveystietoalueen, jonka 
hallintokehyksellä edistetään innovoivan 
datavetoisen ekosysteemin luomista ja 
kannustetaan jakamaan tietoja ja 
kriittistä dataa kaikkialla unionissa; 
pyytää komissiota edistämään seuraavan 
sukupolven normeja, välineitä ja 
infrastruktuuria tutkimukseen ja 
innovoivien tuotteiden ja palvelujen 
kehittämiseen soveltuvien tietojen 
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tallentamiseksi ja käsittelemiseksi ja 
varmistamaan samalla, että potilaiden 
henkilötietoja käsitellään EU:n 
tietosuojakehyksen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 108
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön keskitetyn ja yhdenmukaistetun 
lääkepulan määritelmän, jota sovelletaan 
valmistuslupien haltijoiden kansallisiin 
toimivaltaisiin viranomaisiin ja/tai 
EMA:han nähden toteuttamaan 
raportointiin ja seurantaan, jotta 
helpotetaan lääkepulaa koskevaa 
jäsenvaltioiden välistä tiedotusta ja 
EU:ssa toteutettavaa seurantaa; katsoo 
lisäksi, että on olennaisen tärkeää 
määritellä selkeästi ”lääkepulan riski”, 
jotta voidaan tukea toimivaltaisille 
viranomaisille ilmoittamisessa 
noudatettavaa prosessia; kehottaa lisäksi 
arvioimaan mahdollisuutta käyttää 
EMVS:n (European Medicines 
Verification System) tietovarastoja 
aggregoidulla tasolla lääkepulan 
seurantavälineenä;

Or. en

Tarkistus 109
Patrizia Toia, Miriam Dalli, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että 
tarkoituksenmukaisen 
sääntely-ympäristön varmistaminen on 
keskeinen tekijä kansanterveyden 
suojelemisessa, korkealaatuisten 
lääkkeiden saatavuudessa ja lääkepulan 
ehkäisemisessä; toteaa, että 
tietotekniikkajärjestelmien 
asianmukainen käyttö parantaa sääntelyn 
tehokkuutta kaikkialla Euroopassa; 
katsoo tämän vuoksi, että komission olisi 
optimoitava EU:n sääntelykehystä 
yhdenmukaistamalla sääntelyalan 
telematiikkahankkeita, joissa keskitytään 
tietojen laatuun, yhteentoimivuuteen ja 
keskinäiseen riippuvuuteen;

Or. en

Tarkistus 110
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että rinnakkaiskauppa 
saattaa aiheuttaa lääkepulaa; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita puuttumaan 
asianmukaisesti lääkkeiden 
rinnakkaiskauppaan liittyviin ongelmiin 
EU:ssa ja hyväksymään korkeimpiin 
ihmisoikeusnormeihin perustuvia 
toimenpiteitä, jotta taataan kaikkien 
lääkkeiden täysi saatavuus ja käytettävyys, 
kiinnittäen erityistä huomiota vakavien 
sairauksien hoidossa tarvittaviin 
lääkkeisiin;

Or. en
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Tarkistus 111
Elżbieta Kruk
ECR-ryhmän puolesta
Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota optimoimaan 
sääntelyprosesseja ja ylläpitämään 
samalla sen korkeita tieteellisiä normeja, 
jotta voidaan yksinkertaistaa 
”muutoksiin” liittyviä hallinnollisia 
tehtäviä, parantaa potilaiden ja 
terveydenhuollon ammattilaisten 
tiedonsaantia ja yksinkertaistaa 
lääkkeiden liikkumista jäsenvaltiosta 
toiseen, jos niistä on pulaa;

Or. en

Tarkistus 112
Jutta Paulus
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että on tärkeää arvioida 
rinnakkaiskaupan ja vientikieltojen 
vaikutuksia lääkkeiden saatavuuteen 
potilaiden kannalta; kehottaa komissiota 
laatimaan jäsenvaltioille tarvittaessa 
rinnakkaisvientiä koskevia lisäohjeita; 
painottaa tarvetta ottaa potilas- ja 
kuluttajaryhmien näkökohdat ja 
kokemukset huomioon;

Or. en

Tarkistus 113
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Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota antamaan 
jäsenvaltioille mahdollisuuden toteuttaa 
kaikki tarvittavat toimet sen 
varmistamiseksi, että pienet ja keskisuuret 
lääkealan yritykset jatkavat 
tutkimustoimintaansa tai aloittavat sen 
uudelleen, ja auttamaan varmistamaan 
tuotantomme monimuotoisuuden ja siihen 
liittyvien työpaikkojen säilyttämisen;

Or. en

Tarkistus 114
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että on tärkeää, että 
komissio puuttuu laillista 
rinnakkaiskauppaa koskevaan 
kysymykseen, jotta estetään viennistä 
johtuva lääkepula, jonka syynä ovat 
lääkkeiden jäsenvaltioiden väliset 
huomattavat hintaerot;

Or. en

Tarkistus 115
Romana Jerković, Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Miriam Dalli

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota arvioimaan 
koronaviruksen vaikutuksia teollisuuteen 
ja pk-yrityksiin ja esittämään uudistetun 
EU:n teollisuusstrategian; katsoo, että 
EU:n teollisessa elpymisessä on asetettava 
etusijalle yhteiskuntiemme kaksitahoinen 
digitaalinen ja ekologinen muutos ja 
ulkoisten häiriöiden sietokyvyn 
parantaminen; painottaa, että on tärkeää 
edistää yksityisiä ja julkisia 
kumppanuuksia korkeaa lisäarvoa 
tuottavilla ja innovoivilla aloilla, kuten 
lääketeollisuudessa; painottaa 
valmistusteollisuuden merkitystä 
työpaikkojen, kasvun ja kilpailukyvyn 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 116
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa jäsenvaltioiden välisen 
koordinoinnin tarvetta tuotteiden 
rekisteröintimenettelyn tyypistä 
riippumatta ja katsoo, että erityisesti 
”olennaisten” lääkevalmisteiden 
määritelmä olisi vahvistettava ja 
asetettava etusijalle, kun puututaan 
lääkepulaan; toteaa lisäksi, että on 
varmistettava räätälöity lähestymistapa, 
johon sisältyy kohtuullisia ja 
asianmukaisia turvatoimia, kannustimia 
ja asianmukaisia seuraamuksia, jos 
toimituksia ei toteuteta;

Or. en
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Tarkistus 117
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. kehottaa komissiota perustamaan 
yhteistyömekanismin, jolla koordinoidaan 
EU:n ja kansallisia politiikkoja 
lääkepulaan puuttumiseksi, toteaa, että 
toimielinten ja jäsenvaltioiden välinen 
tehokas yhteistyö on tarpeen, jotta 
voidaan vähentää lääkepulan riskiä ja 
välttää kerrannaisvaikutukset tilanteessa, 
jossa jonkin jäsenvaltion politiikalla 
aiheutettaisiin mahdollisesti 
toimitusongelmia jossakin toisessa 
jäsenvaltiossa, ja katsoo lisäksi, että on 
olennaisen tärkeää seurata lääkepulaa 
EU:ssa, jotta voidaan virtaviivaistaa 
toimia ongelmaan puuttumiseksi 
yhteistyössä;

Or. en

Tarkistus 118
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. toteaa, että lääkkeiden liikkumista 
jäsenvaltioissa eivät valvo pelkästään 
lääkeyhtiöt, mikä johtuu 
rinnakkaiskaupasta;

Or. en

Tarkistus 119
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Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 e. korostaa, että rinnakkaiskauppa 
kattaa joskus jopa 80 tai 90 prosenttia 
joidenkin jäsenvaltioiden kysynnästä, 
mikä lisää toimitusketjun 
haavoittuvuutta; toteaa lisäksi, että vaikka 
markkinoilla on 1,5–2 kertaa niin paljon 
lääkkeitä kuin tarvitaan niiden 
kattamiseen, kaikki potilaat eivät 
edelleenkään saa olennaislääkkeitä, 
koska rinnakkaiskaupan harjoittajat 
siirtävät niitä EU:n markkinoiden muihin 
osiin;

Or. en

Tarkistus 120
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 f. korostaa, että on tärkeää, että 
komissio puuttuu laillista 
rinnakkaiskauppaa koskevaan 
kysymykseen, jotta estetään viennistä 
johtuva lääkepula, jonka syynä ovat 
lääkkeiden jäsenvaltioiden väliset 
huomattavat hintaerot;

Or. en

Tarkistus 121
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
4 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 g. kehottaa komissiota luomaan 
jokaiseen jäsenvaltioon lääkepulaa 
koskevan reaaliaikaisen 
hälytysjärjestelmän, joka perustuu 
EMA:n keskitettyyn yhteyspisteeseen, 
jotta voidaan kerätä kaikkialta EU:sta 
tietoa elintärkeiden lääkkeiden pulasta ja 
rajoittaa väliaikaisesti 
rinnakkaiskauppaa, kunnes tilanne on 
korjaantunut;

Or. en

Tarkistus 122
Jutta Paulus
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta on jo rahoitettu 
huomattava määrä terveysalan tutkimus- ja 
innovointitoimia; kehottaa lisäämään 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta 
myönnettävää rahoitusta lääkkeisiin 
kohdistuvan tutkimuksen ekosysteemien 
luomiseksi ja tukemiseksi.

5. korostaa, että Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta on jo rahoitettu 
huomattava määrä terveysalan tutkimus- ja 
innovointitoimia; painottaa, että 
koronavirustutkimuksen rahoittaminen ei 
saisi vaikuttaa muihin Horisontti 2020 
-puiteohjelman terveydenhuoltoalan 
painopisteisiin; kehottaa asettamaan 
rahoituksen ehdoksi, että varmistetaan 
terveysuhkien torjumisen kannalta 
elintärkeiden tutkimuksen ja kehityksen 
tuotteiden laaja saatavuus ja 
kohtuuhintaisuus, mukaan lukien 
mahdollisuus edellyttää muuta kuin 
yksinomaista lisensointia; kehottaa 
lisäämään Horisontti Eurooppa -
puiteohjelmasta myönnettävää rahoitusta 
lääkkeisiin kohdistuvan tutkimuksen 
ekosysteemien luomiseksi ja tukemiseksi.
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Or. en

Tarkistus 123
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta on jo rahoitettu 
huomattava määrä terveysalan tutkimus- ja 
innovointitoimia; kehottaa lisäämään 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta 
myönnettävää rahoitusta lääkkeisiin 
kohdistuvan tutkimuksen ekosysteemien 
luomiseksi ja tukemiseksi.

5. korostaa, että Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta on jo rahoitettu 
huomattava määrä terveysalan tutkimus- ja 
innovointitoimia; kehottaa lisäämään 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta 
myönnettävää rahoitusta lääkkeisiin 
kohdistuvan tutkimuksen ekosysteemien 
luomiseksi ja tukemiseksi; painottaa, että 
johtoasemassa oleva lääketieteen alan 
tutkimusekosysteemi edellyttää 
innovointia edistäviä taitoja, verkostoja ja 
akateemisia yhteyksiä, terveystietoja 
koskevaa infrastruktuuria, toimivaa 
sääntelykehystä ja teollis- ja 
tekijänoikeuspolitiikkaa.

Or. en

Tarkistus 124
Marc Botenga, Sandra Pereira, Marisa Matias, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta on jo rahoitettu 
huomattava määrä terveysalan tutkimus- ja 
innovointitoimia; kehottaa lisäämään 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta 
myönnettävää rahoitusta lääkkeisiin 
kohdistuvan tutkimuksen ekosysteemien 

5. korostaa, että Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta on jo rahoitettu 
huomattava määrä terveysalan tutkimus- ja 
innovointitoimia; kehottaa lisäämään 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta 
myönnettävää rahoitusta lääkkeisiin 
kohdistuvan julkisen tutkimuksen 
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luomiseksi ja tukemiseksi. luomiseksi ja tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 125
Katalin Cseh

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta on jo rahoitettu 
huomattava määrä terveysalan tutkimus- ja 
innovointitoimia; kehottaa lisäämään 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta 
myönnettävää rahoitusta lääkkeisiin 
kohdistuvan tutkimuksen ekosysteemien 
luomiseksi ja tukemiseksi.

5. korostaa, että Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta on jo rahoitettu 
huomattava määrä terveysalan tutkimus- ja 
innovointitoimia; kehottaa lisäämään 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta 
myönnettävää rahoitusta lääkkeisiin 
kohdistuvan tutkimuksen ja innovoinnin 
ekosysteemien luomiseksi ja tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 126
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että yhtäältä EU:n 
lääketeollisuuden toiminnan siirtäminen 
ja toisaalta sen halukkuus investoida 
edelleen EU:ssa sijaitseviin yksikköihinsä 
riippuvat osittain kyvystämme kehittää 
edistyneitä todentamis- ja 
jäljitettävyystekniikoita, joilla 
varmistetaan tuotteiden koko valmistus-, 
pakkaus- ja jakeluketjun luotettavuus; 
katsoo, että tämä voitaisiin mahdollisesti 
saavuttaa hyödyntämällä 
asianmukaisemmin EMVS:n (European 
Medicines Verification System) 
hakemistosta saatavia tietoja jokaisen 
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lääkepakkauksen täydelliseksi 
sarjoittamiseksi;

Or. en

Tarkistus 127
Romana Jerković, Miriam Dalli, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Robert Hajšel, Łukasz 
Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa huolestuneena 
markkinoiden toimintapuutteen useissa 
jäsenvaltioissa, joissa potilaiden 
mahdollisuus saada tehokkaita ja 
kohtuuhintaisia lääkkeitä ja 
lääkinnällisiä laitteita on edelleen 
uhattuna, mikä johtuu erittäin korkeista 
ja usein kestämättömistä hintatasoista, 
patenttisuojattomien tuotteiden 
markkinoilta poistamisesta ja siitä, että 
uusia tuotteita ei saateta kansallisille 
markkinoille liiketoimintastrategioiden 
vuoksi; toteaa, että lääkkeiden ja 
lääkinnällisten laitteiden saatavuus 
jäsenvaltioissa, joissa markkinat ovat 
pienemmät, on otettava erityisesti 
huomioon EU:n uudessa 
lääkestrategiassa;

Or. en

Tarkistus 128
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kannustaa komissiota 
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hyödyntämään parhaalla mahdollisella 
tavalla digitaalisia ja telemaattisia 
välineitä EU:ssa sääntelyprosessien osalta 
lääkepulan ehkäisemiseksi (esimerkiksi 
sähköinen eLeaflet-esite), teollisuudelle ja 
sääntelyviranomaisille aiheutuvan 
hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi 
sekä taloudellisen häiriönsietokyvyn 
lisäämiseksi ja siten kohtuuhintaisten 
lääkkeiden saannin ja saatavuuden 
parantamiseksi potilaiden kannalta;

Or. en

Tarkistus 129
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks, Romana Jerković

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota laatimaan 
lääkealan hankintamenettelyjä koskevia 
kohdennettuja EU:n suuntaviivoja ja 
ottamaan käyttöön julkisista hankinnoista 
annetun direktiivin 2014/24/EU mukaisen 
tarkoituksenmukaisen taloudellisen 
kehyksen, jolla varmistetaan pitkän 
aikavälin kestävyys, kilpailu, 
toimitusvarmuus ja valmistusteollisuuden 
investointien kannustaminen, jotta 
tuetaan jäsenvaltioita lääkepulan 
ehkäisemisessä;

Or. en

Tarkistus 130
Pietro Fiocchi

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota ja 
asiaankuuluvia viranomaisia takaamaan 
sääntelyn joustavuuden lääkepulan 
lieventämiseksi silloin, kun sitä esiintyy, 
sallimalla kohdennetut toimenpiteet, 
kuten jouston lisääminen monikielisten 
pakkausten kohdalla, pakkausten eri koot 
ja sähköinen eLeaflet-esite, jotta 
varmistetaan, että potilaat voivat 
nopeammin saada laadukkaita ja 
turvallisia lääkkeitä;

Or. en

Tarkistus 131
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa, että julkinen ala on 
haitallisen riippuvainen yksityisten 
yritysten toimista elintärkeiden tuotteiden 
kehittämiseksi; kehottaa tarkistamaan 
”harvinaislääkkeitä” koskevan 
tutkimuksen edistämiseksi käyttöön 
otettuja kannustimia sen määrittämiseksi, 
ovatko ne saavuttaneet menestystä, ja 
kehottaa muussa tapauksessa 
kehittämään uusia kannustimia;

Or. en

Tarkistus 132
Katalin Cseh

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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5 a. korostaa tarvetta luoda pysyviä 
yhteisiä hankintamekanismeja rokotteita, 
viruslääkkeitä sekä kalliita 
olennaislääkkeitä varten, koska 
lisääntynyt hankinta-alan yhteistyö 
helpottaa lääkkeiden kestävää 
saatavuutta, tasapainoisempaa 
hinnoittelua ja niitä koskevaa parempaa 
tiedonvaihtoa;

Or. en

Tarkistus 133
Jutta Paulus
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. suhtautuu myönteisesti komission 
jäsenen Didier Reyndersin aloitteeseen, 
joka koskee huolellisuuden arviointia 
koskevan lainsäädännön ehdottamista 
yrityksille vuonna 2021; kehottaa 
komissiota sisällyttämään ehdotukseen 
lääkealaa koskevia toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 134
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota aloittamaan 
toimet lääkkeiden tutkimus- ja 
kehityskustannusten avoimuuden 
lisäämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 135
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. katsoo, että EU:n kohdennetuissa 
suuntaviivoissa olisi katettava 
jäsenvaltioille annettavat selvennykset ja 
suositukset siitä, miten useammalle 
toimijalle myönnetyt puitesopimukset 
pannaan täytäntöön, sovelletaan 
kokonaistaloudellisesti edullisimpia 
tarjouksia koskevia kriteerejä ja otetaan 
huomioon toimitusvarmuuteen EU:ssa 
tehdyt investoinnit, otetaan käyttöön 
valmistukseen sovellettavat riittävät 
toimitusajat, jotta taataan lääkkeiden 
jatkuva saatavuus potilaille, sovelletaan 
oikeasuhteisesti seuraamuksia, jotka eivät 
ylitä tarjouskilpailun voittaneiden 
toimijoiden mahdollisten palkkioiden 
määrää, tutkitaan ja harkitaan 
poikkeuksellisen alhaisten tarjousten 
jättämistä tarjouskilpailumenettelyn 
ulkopuolelle ja varmistetaan oikea-
aikaiset hankintaprosessit, joilla 
varmistetaan monilähteisten lääkkeiden 
kilpailu heti, kun niitä on saatavilla;

Or. en

Tarkistus 136
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota edistämään ja 
helpottamaan tiiviissä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa avoimuuden 
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lisäämistä, tiedottamista, parhaiden 
käytäntöjen jakamista ja yhteistyötä 
lääkkeiden hinnoittelun, korvausten ja 
hankintojen alalla; kehottaa laatimaan 
uuden avoimuusdirektiivin, jolla 
korvataan direktiivi 89/105/ETY, jotta 
varmistetaan lääkkeiden hintojen ja 
korvausten määrittämisessä 
jäsenvaltioissa käytettyjen menettelyjen 
tehokas valvonta ja täysi avoimuus;

Or. en

Tarkistus 137
Romana Jerković, Dan Nica, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. toteaa, että on olennaisen tärkeää 
ilmoittaa lääkepulasta hyvissä ajoin, jotta 
voidaan varmistaa vaihtoehtoiset 
menettelytavat potilaiden hoidossa ja 
lieventää huoltovarmuuteen kohdistuvia 
haittavaikutuksia, ja kehottaa komissiota 
ottamaan käyttöön velvoitteen, jonka 
mukaan myyntiluvan haltijat ilmoittavat 
toimivaltaisille viranomaisille 
lääkepulasta vähintään kaksi kuukautta 
etukäteen;

Or. en

Tarkistus 138
Katalin Cseh

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa ottamaan kaikkialla 
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unionissa käyttöön yhteenliitetyn 
varhaisvaroitusmekanismin, jonka 
kehyksessä valmistajien on ilmoitettava 
ennalta komissiolle ja Euroopan 
lääkevirastolle välittömästä lääkepulasta 
sekä lääkkeiden toimitusten ja jakelun 
väliaikaisista tai pysyvistä häiriöistä;

Or. en

Tarkistus 139
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota luomaan 
jokaiseen jäsenvaltioon lääkepulaa 
koskevan reaaliaikaisen 
hälytysjärjestelmän, joka perustuu 
EMA:n keskitettyyn yhteyspisteeseen, 
jotta voidaan kerätä kaikkialta EU:sta 
tietoa elintärkeiden lääkkeiden pulasta ja 
rajoittaa väliaikaisesti 
rinnakkaiskauppaa, kunnes tilanne on 
korjaantunut;

Or. en

Tarkistus 140
Jutta Paulus
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. toteaa, että nykyinen 
covid-19-kriisi osoittaa, että EU:ssa on 
lisättävä yhteistyötä 
terveydenhuoltoalalla, ja kehottaa 
laajentamaan EU:n toimivaltaa alalla; 
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kehottaa lisäämään rescEU:n 
määrärahoja, jotta helpotetaan 
lääkkeiden, rokotteiden, lääkinnällisten 
laitteiden ja suojavarusteiden tulevia 
yhteishankintoja EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 141
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota tarkistamaan 
muutoksista annettua asetusta (EY) 
N:o 1234/20081 c ja muutosten luokitusta 
koskevia suuntaviivoja nykyisen 
muutosjärjestelmän nykyaikaistamiseksi 
ja kaikkien asianomaisten toimijoiden 
teknisten ja sääntelyä koskevien tarpeiden 
kehityksen huomioon ottamiseksi;
_________________
1 c Komission asetus (EY) N:o 1234/2008, 
annettu 24 päivänä marraskuuta 2008, 
ihmisille ja eläimille tarkoitettujen 
lääkkeiden myyntilupien ehtojen 
muutosten tutkimisesta (EUVL L 334, 
12.12.2008, s. 7). 

Or. en

Tarkistus 142
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa siksi komissiota ottamaan 
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käyttöön valmistajille tarkoitettuja 
kannustimia eli merkintäjärjestelmän, 
jonka potilaat tai asiakkaat voivat nähdä 
ja tunnistaa ja joka koskee lääkkeiden ja 
vaikuttavien aineiden alkuperää ja 
tuotantopaikkaa;

Or. en

Tarkistus 143
Jutta Paulus
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. korostaa tuotannossa 
sovellettavien ympäristönormien 
laiminlyönnin vaaroja, koska esimerkiksi 
myrkyllisiä aineita sisältävän jäteveden 
laiton hävittäminen vahingoittaa 
ympäristöä mutta voi myös aiheuttaa 
vakavia terveysuhkia; palauttaa mieliin 
vakavan vaaran eli 
mikrobilääkeresistenssin kasvun, kun 
antibiootteja päästetään ympäristöön 
hallitsemattomasti sekä 
maatalousteollisuudessa että vaikuttavien 
farmaseuttisten aineiden tuotannossa 
ilman asianmukaista jätteiden (jäteveden) 
käsittelyä; palauttaa mieliin 
eurooppalaisen yhteinen terveys 
-toimintasuunnitelman 
mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi; 
painottaa, että EU:lla on 
maailmanlaajuinen vastuu 
mikrobilääkeresistenssin torjunnasta ja 
että ympäristönormien noudattamatta 
jättämisen olisi oltava vaikuttavien 
farmaseuttisten aineiden alan ja 
kemikaalialan tarjoajien 
poissulkemisperuste;

Or. en
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Tarkistus 144
Romana Jerković, Miriam Dalli, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Robert Hajšel, Łukasz 
Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa komissiota laajentamaan 
EU:n yhteistä toimintaa siten, että siihen 
sisällytetään yhteisiä hankintatoimia, 
jotka koskevat kaikkia kehitettyjä 
rokotteita, lääkkeitä, lääkinnällisiä 
laitteita ja lääketieteellistä teknologiaa; 
painottaa, että yhteinen toiminta on 
asetettava painopisteeksi pandemian 
jälkeen ja kaikkien jäsenvaltioiden 
kansalaisten helposti saataville, varsinkin 
sellaisten jäsenvaltioiden, jotka ovat 
kansanterveyden ja talouden kannalta 
erityisen heikossa asemassa johtuen 
niiden syrjäisestä sijainnista tai pienestä 
koosta;

Or. en

Tarkistus 145
Sara Skyttedal
EPP-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa komissiota luomaan 
ympäristön, jossa tutkimukseen 
perustuvaa lääketeollisuutta 
kannustetaan kehittämään ratkaisuja 
täyttämättömiin lääketieteellisiin 
tarpeisiin, kuten mikrobilääkeresistenssin 
torjuntaan; kehottaa komissiota 
ylläpitämään vahvaa eurooppalaista 
teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmää 
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tulevassa EU:n lääkestrategiassa ja 
kannustamaan tutkimusta ja kehitystä 
sekä valmistusta Euroopassa sen 
varmistamiseksi, että EU säilyttää 
innovoijan aseman ja maailmanlaajuisen 
johtoaseman;

Or. en

Tarkistus 146
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa komissiota edistämään 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
ajatusmallia lääkkeiden ja vaikuttavien 
aineiden tuotannon alalla ja 
sisällyttämään sen tulevaan EU:n 
lääkestrategiaan; kehottaa tässä 
yhteydessä laatimaan jäsenvaltioiden 
kanssa koordinoidun ja yhtenäisen 
suunnitelman, joka koskee kaikkien 
olennaislääkkeiden, strategisten 
lääkkeiden ja aktiivisten aineiden 
tuotantolinjojen kiireellistä siirtämistä 
EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 147
Patrizia Toia, Miriam Dalli, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andris Ameriks

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa komissiota ja 
asiaankuuluvia viranomaisia takaamaan 
sääntelyn joustavuuden lääkepulan 
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lieventämiseksi silloin, kun sitä esiintyy, 
sallimalla kohdennetut toimenpiteet, 
kuten jouston lisääminen monikielisten 
pakkausten kohdalla, pakkausten eri koot 
ja sähköinen eLeaflet-esite, jotta 
varmistetaan, että potilaat voivat 
nopeammin saada laadukkaita ja 
turvallisia lääkkeitä;

Or. en

Tarkistus 148
Katalin Cseh

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. toteaa huolestuneena, että 
tuotteiden kysynnän kasvu lääkepulan 
aikana voisi lisätä epäoikeudenmukaisten 
hinnoittelukäytäntöjen riskiä alueilla, 
joihin lääkepula vaikuttaa, sekä 
tapauksissa, joissa vaihtoehtoiset lääkkeet 
voisivat korvata lääkkeet, joihin pula 
vaikuttaa;

Or. en

Tarkistus 149
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa komissiota sisällyttämään 
yhteisön tulo- ja elinolotilastoihin 
(EU-SILC) tiedot itse ilmoitetuista 
lääkkeiden saatavuutta koskevista 
täyttämättömistä tarpeista, koska 
lääkkeiden saatavuutta ei ole toistaiseksi 
tarkasteltu EU-SILC-tilastoissa;
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Or. en

Tarkistus 150
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. kehottaa komissiota tehostamaan 
maahantuotujen lääkkeiden tai 
vaikuttavien aineiden 
vaatimustenmukaisuuden valvontaa 
rajoilla erityisesti, kun tuonti laskee 
sisämarkkinahintoja, vääristää kilpailua 
ja johtaa tuotantolinjojen siirtämiseen 
EU:n ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 151
Katalin Cseh

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. kehottaa toteuttamaan 
toimenpiteitä, joilla pyritään estämään 
sopimattomat käytännöt ja 
liiketoimintastrategiat lääketeollisuuden 
alalla, kuten viivästyksestä ja 
rinnakkaiskaupasta suoritettavat maksut, 
ja ottamaan samalla käyttöön julkisen 
palvelun velvoitteita, jotta voidaan 
varmistaa tarjonnan kestävyys 
jäsenvaltioiden markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 152
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Katalin Cseh

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. kehottaa asettamaan valmistajille 
ja jakelijoille ennaltaehkäiseviä 
velvoitteita, joilla lievennetään tulevaa 
lääkepulaa tehokkaammin, kuten 
tarjonnan vajauksia koskevat 
riskinarvioinnit, joihin sisältyy 
tuotekehitystä koskevien tietojen 
jakaminen;

Or. en

Tarkistus 153
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita suorittamaan stressitestejä, 
jotka koskevat lääkkeiden ja vaikuttavien 
aineiden saatavuutta ja 
tuotantokapasiteettia, tulevilta 
pandemiakriiseiltä suojautumiseksi;

Or. en

Tarkistus 154
Katalin Cseh

Lausuntoluonnos
5 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 f. palauttaa mieliin, että yhä 
useammat jäsenvaltiot pyrkivät 
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perustamaan kansallisia 
lääkintätarvikevarastoja; toteaa, että 
tämän seurauksena kasvava kysyntä 
ylittäisi nykyiset kysyntäennusteet, jotka 
perustuvat epidemiologiseen tarpeeseen; 
toteaa myös, että äkilliset suuret 
kysyntähuiput voivat aiheuttaa 
toimittajille huomattavaa rasitusta ja 
aiheuttaa lisähaasteita kysyntään 
vastaamisessa; kehottaa siksi 
jäsenvaltioita tutkimaan samanaikaisesti 
tiiviissä yhteistyössä komission ja muiden 
asianosaisten sidosryhmien kanssa 
vaihtoehtoisia lähestymistapoja riittävien 
varastojen varmistamiseksi, kuten 
nykyisten sääntelyvaatimusten tehokas 
täytäntöönpano jäsenvaltioissa kaikkiin 
toimitusketjun toimijoihin nähden ja 
toimitusketjun avoimuutta lisäävät 
toimenpiteet;

Or. en

Tarkistus 155
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
5 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 f. kehottaa komissiota 
suunnittelemaan investointitoimenpiteitä 
innovoivia tutkimushankkeita ja 
huipputason lääketeknologian 
kehittämistä varten; kannustaa tässä 
yhteydessä komissiota kohdentamaan 
investointeja ensisijaisesti lääkealan 
huippulaboratorioihin ja EU:n pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin, jotta voidaan 
palauttaa tietynlainen kapasiteetin 
tasapuolisuus lääketeollisuuden 
suuryrityksiä vastaan;

Or. en
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Tarkistus 156
Katalin Cseh

Lausuntoluonnos
5 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 g. kehottaa Euroopan komissiota 
säilyttämään vahvan eurooppalaisen 
teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmän 
tulevassa EU:n lääkestrategiassa, 
kannustamaan tutkimusta ja kehitystä 
sekä valmistusta Euroopassa, 
varmistamaan, että EU säilyttää 
innovoijan aseman ja maailmanlaajuisen 
johtoaseman, ja viime kädessä 
suojaamaan ja vahvistamaan EU:n 
strategista itsemääräämisoikeutta 
kansanterveyden alalla;

Or. en


