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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

A. mivel a koronavírus-világjárvány súlyosbította az egész EU-ban növekvő 
gyógyszerhiányt; mivel a globális ellátási lánc így bekövetkezett megszakadása 
rámutatott az EU harmadik országoktól való függésére a gyógyszerek és a gyógyszer-
hatóanyagok terén;

1. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság sürgősen indítson többoldalú konzultációt az 
ellátási lánc meghatározó problémáinak feltárására, amelyek közvetlenül okozzák vagy 
növelik a gyógyszerhiány kockázatát; felhívja a Bizottságot, hogy e problémák kezelése 
céljából tegyen javaslatot tervezett gyógyszerstratégiája keretében ambiciózus és 
konkrét fellépésekre;

2. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen megfontolás tárgyává gyógyszeripari 
követelményekre irányuló javaslatokat az ellátási lánc diverzifikálásának biztosítása 
érdekében, továbbá dolgozzon ki kockázatcsökkentésre irányuló tervet a 
gyógyszerhiányok tekintetében, az ellátási lánc sérülékenységének orvoslása, illetve 
bármiféle azt fenyegető kockázat kezelése végett;

3. hangsúlyozza, hogy az EU-nak sürgősen csökkentenie kell kisszámú országtól való 
túlzott függését a gyógyszergyártás és a gyógyszer-hatóanyagok származása terén;

4. ösztönzi a Bizottságot, hogy javasoljon intézkedéseket – beleértve pénzügyi 
ösztönzőket is – a gyógyszergyártásban használt stratégiailag fontos vegyi anyagok zöld 
gyártásának előmozdítására; sürgeti a Bizottságot, hogy javasoljon továbbá 
intézkedéseket – a váratlan sokkok jobb kezelése céljából – az uniós kis- és 
középvállalkozások gyógyszerellátási láncba történő szélesebb körű bevonásának 
ösztönzésére, tekintettel kulcsfontosságú szerepükre a kutatásban és az innovációban, 
valamint arra, hogy eleve képesek a gyors termékváltásra;

5. rámutat, hogy a Horizont 2020-ból már jelentős számú, egészségügyi kutatással és 
innovációval kapcsolatos tevékenység kapott pénzügyi támogatást; felhív az Európai 
horizont által biztosított finanszírozás növelésére gyógyszerkutatási ökoszisztémák 
létrehozása és támogatása céljából.


