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NÁVRHY

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

A. keďže pandémia COVID-19 prehĺbila rastúci problém nedostatku liekov v celej EÚ; 
keďže z toho vyplývajúce narušenie globálneho dodávateľského reťazca poukázalo na 
závislosť EÚ od tretích krajín v súvislosti s liekmi a účinnými zložkami liekov;

1. trvá na tom, aby Komisia urýchlene začala konzultáciu s viacerými zainteresovanými 
stranami s cieľom identifikovať kľúčové problémy dodávateľského reťazca, ktoré 
priamo spôsobujú alebo zvyšujú riziko nedostatku liekov; vyzýva Komisiu, aby v 
zamýšľanej liekovej stratégii navrhla ambiciózne a konkrétne opatrenia na riešenie 
týchto problémov;

2. vyzýva Komisiu, aby zvážila návrh požiadaviek pre farmaceutický priemysel na 
zabezpečenie diverzifikácie dodávateľského reťazca a zavedenie plánu na zmiernenie 
rizika nedostatku liekov, aby bolo možné zvládnuť exponované miesta v 
dodávateľskom reťazci a riziká, ktorým je vystavený;

3. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné, aby EÚ znížila svoju nadmernú závislosť od 
nízkeho počtu tretích krajín vo výrobe liekov a ako zdroja ich účinných zložiek;

4. odporúča Komisii, aby navrhla opatrenia vrátane finančných stimulov na podporu 
ekologickej výroby strategicky dôležitých chemických látok používaných vo výrobe 
liekov v rámci EÚ; naliehavo vyzýva Komisiu, aby navrhla aj opatrenia na stimuláciu 
väčšieho zapojenia malých a stredných podnikov EÚ do dodávateľského reťazca liekov 
vzhľadom na ich kľúčovú úlohu vo výskume a inováciách a ich prirodzenú schopnosť 
rýchlo adaptovať zameranie svojej výroby, a tak lepšie zvládať neočakávané šoky;

5. zdôrazňuje skutočnosť, že z programu Horizont 2020 sa už financuje značný počet 
výskumných a inovačných aktivít v oblasti zdravia; žiada, aby sa prostredníctvom 
programu Horizont Európa poskytovalo viac finančných prostriedkov na vytvorenie a 
podporu výskumných ekosystémov zameraných na problematiku liekov.


