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POBUDE

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

A. ker je med pandemijo covida-19 problem pomanjkanja zdravil v EU postal še bolj 
pereč; ker se je ob motnjah v svetovni dobavni verigi, do katerih je prišlo v tem 
obdobju, pokazalo, da je EU glede zdravil in zdravilnih učinkovin odvisna od tretjih 
držav;

1. vztraja, naj Komisija nemudoma začne postopek posvetovanja z več deležniki, da bi 
ugotovili, kateri dejavniki v dobavni verigi neposredno povzročajo pomanjkanje zdravil 
ali pa je zaradi njih bolj verjetno, da bo do pomanjkanja prišlo; poziva Komisijo, naj v 
načrtovani farmacevtski strategiji predlaga ambiciozne in konkretne ukrepe za reševanje 
težav v zvezi s tem;

2. poziva Komisijo, naj razmisli o predlogu, da bi od farmacevtske industrije zahtevali, naj 
diverzificira svojo dobavno verigo in uvede načrt za zmanjšanje tveganja v zvezi s 
pomanjkanjem zdravil, da bi lahko obvladovala vse problematične vidike in tveganja v 
dobavni verigi;

3. poudarja, da je EU glede proizvodnje zdravil in virov zdravilnih učinkovin preveč 
odvisna od peščice tretjih držav in da mora to odvisnost nujno zmanjšati;

4. spodbuja Komisijo, naj predlaga ukrepe, vključno s finančnimi spodbudami, s katerimi 
bi v EU spodbudili okolju prijazno proizvodnjo strateško pomembnih snovi, ki se 
uporabljajo pri proizvodnji zdravil; da bi se bolje odzvali na nepričakovane pretrese, 
Komisijo poziva, naj predlaga tudi ukrepe, s katerimi bi mala in srednja podjetja v EU 
spodbudili, da bi se bolj vključila v verigo preskrbe z zdravili, saj imajo ključno vlogo v 
raziskavah in inovacijah ter so zmožna proizvodnjo hitro prilagoditi;

5. poudarja, da so se v okviru programa Obzorje 2020 že financirale številne raziskave in 
inovacijske dejavnosti na področju zdravja; poziva, naj se prek programa Obzorje 
Evropa zagotovi več sredstev za vzpostavitev in podporo okolja, osredotočenega na 
raziskave v zvezi z zdravili.


