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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

A. Covid-19-pandemin har förvärrat det växande problemet med läkemedelsbrist i hela 
EU. De påföljande avbrotten i den globala försörjningskedjan har framhävt 
EU:s beroende av tredjeländer för att få läkemedel och aktiva farmaceutiska substanser.

1. Europaparlamentet insisterar på att kommissionen snarast inleder ett flerpartssamråd för 
att identifiera nyckelproblem i försörjningskedjan som direkt orsakar eller ökar risken 
för läkemedelsbrist. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ambitiösa och 
konkreta åtgärder för att ta itu med dessa problem i sin planerade läkemedelsstrategi.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att föreslå krav på 
läkemedelsindustrin för att säkerställa att försörjningskedjan diversifieras och att införa 
en plan för reducerad risk för läkemedelsbrist för att hantera eventuella sårbarheter och 
risker i försörjningskedjan.

3. Europaparlamentet betonar att EU skyndsamt måste minska sitt alltför stora beroende av 
ett litet antal tredjeländer när det gäller läkemedelstillverkning och källor till aktiva 
farmaceutiska substanser.

4. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att föreslå åtgärder, inbegripet 
ekonomiska incitament, för att främja grön tillverkning – inom EU – av strategiskt 
viktiga kemikalier som används inom läkemedelstillverkning. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen kommissionen att även föreslå åtgärder för att uppmuntra ökad 
inkludering av EU:s små och medelstora företag i läkemedelsförsörjningskedjan, med 
tanke på deras viktiga roll inom forskning och innovation och inneboende förmåga att 
snabbt anpassa sin produktionsinriktning, i syfte att bättre hantera oväntade chocker.

5. Europaparlamentet framhåller att Horisont 2020 redan har finansierat ett betydande 
antal hälsorelaterade forsknings- och innovationsverksamheter. Parlamentet efterlyser 
mer finansiering genom Horisont Europa för att skapa och stödja forskningsekosystem 
som är inriktade på läkemedel.


