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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât pandemia de coronavirus a agravat problema tot mai mare a penuriei de 
medicamente pe teritoriul UE; întrucât perturbarea lanțului de aprovizionare la nivel 
mondial a scos în evidență dependența Uniunii de țări terțe pentru medicamente și 
ingrediente farmaceutice active,

1. insistă asupra lansării de urgență de către Comisie a unei consultări a părților interesate 
pentru a identifica principalele probleme din lanțul de aprovizionare care cauzează în 
mod direct sau sporesc riscul penuriei de medicamente; invită Comisia să propună 
acțiuni ambițioase și concrete pentru a aborda aceste aspecte în strategia sa farmaceutică 
preconizată;

2. invită Comisia să ia în considerare propunerea de cerințe pentru industria farmaceutică 
în scopul asigurării diversificării lanțului de aprovizionare al acesteia și punerea în 
aplicare a unui plan de atenuare a riscurilor în cazul penuriei de medicamente, pentru a 
gestiona eventualele vulnerabilități ale lanțului de aprovizionare și riscuri la adresa 
acestuia;

3. subliniază necesitatea urgentă ca UE să își reducă dependența excesivă de un număr mic 
de țări terțe pentru fabricarea de medicamente și ca surse de ingrediente farmaceutice 
active;

4. încurajează Comisia să propună măsuri, inclusiv stimulente financiare, pentru a 
promova fabricarea ecologică, în cadrul UE, a unor substanțe chimice importante din 
punct de vedere strategic, utilizate în producția de medicamente; îndeamnă Comisia să 
propună, de asemenea, măsuri de stimulare a unei mai mari includeri a întreprinderilor 
mici și mijlocii din UE în lanțul de aprovizionare cu medicamente, având în vedere rolul 
lor esențial în cercetare și inovare și capacitatea lor inerentă de a-și adapta rapid 
producția principală, cu scopul de a face față mai bine șocurilor neprevăzute;

5. subliniază faptul că Orizont 2020 a finanțat deja un număr important de activități de 
cercetare și inovare în domeniul sănătății; solicită să se pună la dispoziție mai multe 
fonduri prin intermediul programului Orizont Europa în vederea creării și sprijinirii 
ecosistemelor de cercetare axate pe medicamente.


