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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει την αναγκαιότητα και τη σημασία της θέσπισης μιας νέας φαρμακευτικής 
στρατηγικής σε ενωσιακό επίπεδο, με σεβασμό των αρμοδιοτήτων της ΕΕ δυνάμει των 
Συνθηκών, καθώς και των αρχών της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, για να 
τονωθεί η ανάπτυξη των ενωσιακών επιχειρήσεων και να καταστούν οι τελευταίες 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, για να δοθεί ώθηση στην επιστημονική πρόοδο, 
καθώς και για να διασφαλιστεί καλύτερη πρόληψη και ετοιμότητα, καθώς και 
αποτελεσματικότερη και ταχύτερη ανταπόκριση σε μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης στον τομέα της υγείας· ζητεί οι αποφάσεις και οι πολιτικές να παρέχουν λύσεις 
που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη ενός βιομηχανικού οικοσυστήματος στον 
φαρμακευτικό τομέα στο οποίο θα λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ισορροπία μεταξύ των 
διάφορων συμφερόντων που διακυβεύονται· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 
προσεκτικά τα διδάγματα τα οποία θα πρέπει να αντληθούν από τις προκλήσεις που 
έθεσε η πανδημία COVID-19 όσον αφορά τη φαρμακευτική στρατηγική·

2. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο να διασφαλίσει την ευημερία των 
πολιτών της ΕΕ μέσω της προώθησης υγιεινών τρόπων ζωής, δίκαιης και ισότιμης 
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και της εμπορίας ασφαλών, 
αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών φαρμάκων στην ενιαία αγορά· τονίζει την 
ανάγκη κατάρτισης μελλοντικών διατάξεων πλαισίου της ΕΕ για την κανονιστική 
έγκριση των φαρμάκων, την πρόσβαση σε αυτά και την παροχή κινήτρων για 
καινοτομία, σε συνδυασμό με δυναμικές βιομηχανικές πολιτικές, με την ελκυστικότητα 
και τους προβλέψιμους κανόνες να θεωρούνται καίριας σημασίας για την καινοτομία, 
καθώς και διευκόλυνσης της πρόσβασης των ασθενών στα φάρμακα· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να αξιολογήσει και να επανεξετάσει 
το υφιστάμενο πλαίσιο κινήτρων· πιστεύει ότι η φαρμακευτική στρατηγική και τα 
νομοθετικά μέτρα της ΕΕ θα πρέπει να στηρίζουν τους φορείς ανάπτυξης και τους 
παρασκευαστές της ΕΕ στην προώθηση της επιστημονικής προόδου και στη διατήρηση 
της ανταγωνιστικότητάς τους σε παγκόσμιο επίπεδο· υπενθυμίζει την ανάγκη 
ανάπτυξης ενδοενωσιακών αλυσίδων παραγωγής μέσω της ανάπτυξης ενός 
ορθολογικού και συμβατού κανονιστικού πλαισίου μεταξύ των κρατών μελών, με 
στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος εφοδιασμού φαρμάκων που θα καλύπτει 
ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής· καλεί την Επιτροπή να τονώσει τον ανταγωνισμό 
δημιουργώντας κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο·

3. τονίζει ότι η φαρμακοβιομηχανία της ΕΕ έχει πληγεί σοβαρά από την πανδημία της 
νόσου COVID-19· υπογραμμίζει την ισχυρή εξάρτησή της από τον εφοδιασμό· ζητεί τη 
λήψη μακροπρόθεσμων μέτρων για την εδραίωση της βιομηχανικής κυριαρχίας της ΕΕ, 
προκειμένου να καταστεί ισχυρότερη, πιο ολοκληρωμένη, πιο τοπική και πιο ισχυρή, 
ώστε να αποφευχθούν τυχόν διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού·

4. τονίζει ότι, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση της ΕΕ από εξωτερικούς προμηθευτές, 
να διασφαλιστεί η ασφάλεια των φαρμάκων και να καταστεί ανταγωνιστική η 
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παραγωγή στην ΕΕ, φαίνεται αναγκαίο να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες και 
οικονομικά κίνητρα για τη βιομηχανία, πράγμα που θα αποτελέσει βασικό επιχείρημα 
στο πλαίσιο των αποφάσεων για επενδύσεις στην παραγωγή δραστικών φαρμακευτικών 
ουσιών, ενδιάμεσων προϊόντων και έτοιμων φαρμάκων·

5. επισημαίνει ότι, στο ψήφισμά του της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τη στρατηγική της 
ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-191, το Κοινοβούλιο κάλεσε την 
Επιτροπή «να αξιολογήσει τις επιπτώσεις που έχουν στην καινοτομία στον τομέα της 
βιοϊατρικής [...] τα κίνητρα που σχετίζονται με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας» 
και «να διερευνήσει αξιόπιστες και αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις για τα μέσα 
αποκλειστικής προστασίας στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της ιατρικής έρευνας και 
ανάπτυξης, όπως τα πολυάριθμα εργαλεία που βασίζονται στους μηχανισμούς 
αποσύνδεσης»·

6. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δημόσιες επενδύσεις στην 
έρευνα και ανάπτυξη, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
τα αποτελέσματα της δημοσίως χρηματοδοτούμενης έρευνας και ανάπτυξης είναι 
πλήρως διαφανή, ούτως ώστε οι όροι χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών 
εκμετάλλευσης να εγγυώνται απόδοση των δημόσιων επενδύσεων για τη δημόσια 
υγεία·

7. τονίζει ότι η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της 
φαρμακοβιομηχανίας της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν φορολογικά και οικονομικά κίνητρα 
προκειμένου να ενθαρρύνουν τους παρασκευαστές να μεταφέρουν στην ΕΕ την 
παραγωγή δραστικών ουσιών και φαρμάκων στρατηγικής σημασίας για την 
υγειονομική περίθαλψη·

8. θεωρεί ότι, με σκοπό την προετοιμασία για την επόμενη παγκόσμια κρίση στον τομέα 
της υγείας, απαιτούνται επειγόντως αποφάσεις και πολιτικές που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα λύσεις οι οποίες θα δημιουργούν μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα στην 
κοινωνία, και ιδίως ο σχεδιασμός ενός βιομηχανικού οικοσυστήματος στον 
φαρμακευτικό τομέα όπου λαμβάνεται δεόντως υπόψη υπό το πρίσμα των περιστάσεων 
η ισορροπία μεταξύ των διάφορων συμφερόντων που διακυβεύονται· πιστεύει ότι η 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο κατά την αντιμετώπιση 
της έλλειψης φαρμάκων με σκοπό να διασφαλίζεται καλύτερη πρόσβαση των ασθενών 
σε αυτά· υπενθυμίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 2021, με τίτλο 
«Επικαιροποίηση της νέας βιομηχανικής στρατηγικής του 2020: προς μια ισχυρότερη 
ενιαία αγορά για την ανάκαμψη της Ευρώπης», (COM(2021)0350), όπου δηλώνεται ότι 
η ΕΕ εξαρτάται στρατηγικά από χώρες εκτός Ένωσης για φαρμακευτικά συστατικά και 
άλλα προϊόντα που σχετίζονται με την υγεία, γεγονός που μπορεί να την κάνει ευάλωτη 
και να επηρεάσει τα βασικά συμφέροντά της, και ότι η φαρμακευτική στρατηγική θα 
αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα·

9. υπενθυμίζει την ιδιαίτερη σημασία της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας στην 
ΕΕ, ως απαραίτητης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ένωση δεν θα εξαρτάται από 
χώρες εκτός ΕΕ και να ενισχυθεί η στρατηγική αυτονομία στον τομέα των φαρμάκων· 
τονίζει ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας προωθούν την προσβασιμότητα, την 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0205.
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καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στον τομέα, και βελτιώνουν την ασφάλεια των 
φαρμάκων και την ασφάλεια για τους ασθενείς· σημειώνει ότι θα πρέπει να επιτευχθεί 
ισορροπία μεταξύ της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, της ενθάρρυνσης της 
καινοτομίας, της διασφάλισης της πρόσβασης σε φάρμακα και της προστασίας της 
δημόσιας υγείας· ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος των κρατών μελών μέσω της βελτίωσης 
της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των 
εθνικών αρχών, των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, της βιομηχανίας και των 
ενδιαφερόμενων μερών, με σκοπό τον προσδιορισμό κοινών προσεγγίσεων, ιδίως όσον 
αφορά τις προκλήσεις που θέτει η πανδημία COVID-19·

10. τονίζει ότι η αναθεώρηση του συστήματος νομικών κινήτρων και υποχρεώσεων που 
υποστηρίζει την καινοτομία, την πρόσβαση και την οικονομική προσιτότητα των 
φαρμάκων σε ολόκληρη την ΕΕ έχει αναγνωρίσει τη σχέση με τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας·

11. ενθαρρύνει την ενίσχυση του ρόλου των κρατών μελών μέσω της συνεργασίας και της 
ανάπτυξης βέλτιστων πρακτικών με σκοπό τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των 
βαθύτερων αιτίων για την έλλειψη φαρμάκων στις αγορές της ΕΕ και, ως εκ τούτου, 
την αντιμετώπιση των εναπομενόντων εμποδίων όσον αφορά την έγκαιρη και 
αποτελεσματική πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα· επισημαίνει ότι η οικονομική 
προσιτότητα των φαρμάκων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τα εθνικά 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης· υπενθυμίζει ότι, σε υγειονομικές κρίσεις ή 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οι αλλαγές στο καθεστώς διανοητικής ιδιοκτησίας δεν 
επαρκούν για την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων αναγκών και ότι οι υποχρεωτικές 
άδειες εκμετάλλευσης θα πρέπει να είναι δυνατές μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
όπου δεν μπορεί να βρεθεί άλλη λύση και όταν οι υποχρεωτικές άδειες εκμετάλλευσης 
φαίνεται να είναι δικαιολογημένες και αναγκαίες για την αποτελεσματική αύξηση της 
παραγωγικής ικανότητας·

12. τονίζει ότι χρειάζεται τα συστήματα υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης να 
εντάσσονται στην ευρύτερη ενωσιακή δράση για την αντιμετώπιση του ζητήματος της 
πρόσβασης σε φάρμακα· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις νομικές και οικονομικές 
επιπτώσεις των εθελοντικών και υποχρεωτικών αδειών και τη δυνατότητά τους να 
αντιμετωπίσουν την έλλειψη φαρμάκων στην ΕΕ·

13. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η πρόσβαση στα φάρμακα εξακολουθεί 
να αποτελεί ζήτημα τιμών· παροτρύνει την Επιτροπή να υποχρεώσει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και να 
αντιμετωπίσουν το ζήτημα της στρατηγικής τιμολόγησης, η οποία έχει ως μοναδικό 
σκοπό το οικονομικό κέρδος και τα μειονεκτήματα για τους ασθενείς·

14. τονίζει ότι το στάδιο έρευνας και ανάπτυξης έχει ζωτική σημασία για την ανάπτυξη 
καινοτόμων φαρμάκων, θεραπειών και διαγνωστικών μεθόδων· τονίζει τη σημασία των 
επενδύσεων και της διευκόλυνσης της στήριξης της έρευνας στην ΕΕ για τη δημιουργία 
ενός ακμάζοντος ενωσιακού φαρμακευτικού τομέα και την ανάδειξη της ΕΕ σε ηγετική 
θέση στην παγκόσμια αγορά όσον αφορά τη βελτίωση των υφιστάμενων φαρμάκων και 
την ανάπτυξη νέων, γεγονός που θα μπορούσε, κατά συνέπεια, να οδηγήσει σε αύξηση 
του αριθμού των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κατατίθενται στα κράτη μέλη· 
επισημαίνει ότι μία από τις προτεραιότητες θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη φαρμάκων 
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στις περιπτώσεις όπου εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη θεραπειών η οποία παραμένει 
ανικανοποίητη, αντιμετωπίζεται αναποτελεσματικά ή παρουσιάζει μικρό εμπορικό 
ενδιαφέρον· επισημαίνει ότι η δημόσια έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί ιδίως σε 
τομείς χαμηλού εμπορικού ενδιαφέροντος, όπως τα ορφανά και τα παιδιατρικά 
φάρμακα, και τα φάρμακα για τη θεραπεία της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ)· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η τεχνητή 
νοημοσύνη και οι δυνατότητές της για έρευνα και ανάπτυξη στον υγειονομικό και τον 
φαρμακευτικό τομέα·

15. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της ενωσιακής επιστημονικής έρευνας στην ανάπτυξη 
νέων φαρμακευτικών προϊόντων και θεραπειών, καθώς και τη σημασία της άρσης όλων 
των περιττών φραγμών, ιδίως σε περίπτωση κρίσης στον τομέα της υγείας, ώστε να 
μπορούν οι ερευνητές να βρίσκουν επιστημονικές λύσεις υπό εξαιρετικούς 
περιορισμούς ως προς τον χρόνο και την απόδοση· υποστηρίζει όλα τα νομικά κίνητρα 
για την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, όπως του 
«VACCELERATE», και για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της Δεξαμενής Τεχνολογικής Πρόσβασης 
για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 (C-TAP) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας, όσον αφορά τη μέγιστη δυνατή ανταλλαγή γνώσεων, διανοητικής ιδιοκτησίας 
και δεδομένων που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19·

16. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε έγκαιρη αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/933 
περί του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας (ΣΠΠ) για τα φάρμακα, ούτως 
ώστε η αποτελεσματικότητα της παρέκκλισης από το ΣΠΠ να μπορεί να αναθεωρηθεί 
υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξαιρετικών περιστάσεων και του στόχου για την 
αποκατάσταση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο για τους 
παρασκευαστές γενόσημων και βιοομοειδών φαρμάκων στην ΕΕ· θεωρεί ότι η 
αξιολόγηση αυτή θα πρέπει επίσης να μελετά τις επιπτώσεις της εξαίρεσης της 
προστασίας των ΣΠΠ στην έρευνα και παραγωγή καινοτόμων φαρμάκων στην ΕΕ από 
δικαιούχους του πιστοποιητικού και να εξετάζει την ισορροπία μεταξύ των διάφορων 
συμφερόντων που διακυβεύονται, ιδίως όσον αφορά τη δημόσια υγεία, τις δημόσιες 
δαπάνες και, στο πλαίσιο αυτό, την πρόσβαση σε φάρμακα εντός της ΕΕ·

17. επισημαίνει ότι η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού των νέων καινοτόμων τεχνολογιών 
εξαρτάται επίσης από την ορθή αξιοποίηση των δεδομένων υγείας και την πρόσβαση σε 
αυτά, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στην επιτάχυνση του εντοπισμού πιθανών 
δραστικών ουσιών και στη στήριξη της ανάπτυξης νέων φαρμάκων ή θεραπειών· 
σημειώνει ότι η τρέχουσα κρίση COVID-19 έχει ήδη καταδείξει ότι η ανταλλαγή 
δεδομένων είναι χρήσιμη για την επιτάχυνση της έρευνας και την ενίσχυση των 
συστημάτων επιτήρησης της δημόσιας υγείας σε ολόκληρη την ΕΕ με στόχο τη 
διάσωση ανθρώπινων ζωών·

18. πιστεύει ότι πρέπει να αυξηθεί η ασφαλής και ανοικτή πρόσβαση σε διαλειτουργικά 
δεδομένα υγείας, με πλήρη σεβασμό των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των 
δεδομένων, και ενθαρρύνει την ανάπτυξη πλατφορμών για την παρακολούθηση και την 
παροχή πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των 
εμβολίων μετά τη διαδικασία έγκρισης·

19. υποστηρίζει πλήρως το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη διανοητική ιδιοκτησία με 
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σκοπό να αναβαθμιστεί μια σειρά υφιστάμενων εργαλείων διανοητικής ιδιοκτησίας και 
να καταστούν κατάλληλα για την ψηφιακή εποχή, επίσης μέσω της βελτίωσης των ΣΠΠ 
για φάρμακα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μεταξύ άλλων·

20. εφιστά την προσοχή στις διαφορές στην εγκυρότητα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και 
των ΣΠΠ στα διάφορα κράτη μέλη· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ταχείας 
υιοθέτησης του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να δημιουργηθεί μια 
ενιαία υπηρεσία για την προστασία και την εφαρμογή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και για τερματιστεί ο κατακερματισμός της αγοράς 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τα εμπόδια που ενδέχεται να ορθώνει ο τελευταίος όσον 
αφορά την έρευνα και την καινοτομία·

21. τονίζει τη σημασία του έγκαιρου και υγιούς ανταγωνισμού για την επίτευξη ισότιμης 
πρόσβασης στα φάρμακα· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τις 
πραγματικές επιπτώσεις που θα ενείχε οποιαδήποτε πρόταση σχετικά με ενιαία ή 
ενοποιημένα ΣΠΠ στα γενόσημα και βιοομοειδή φάρμακα, και στην ισότιμη πρόσβαση 
των ασθενών σε θεραπείες·

22. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή 
των προϋποθέσεων για την έγκριση προσωρινών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της 
αναλογικότητας· συνιστά η οδηγία για την επιβολή της διανοητικής ιδιοκτησίας να 
εφαρμόζεται με συνέπεια στην ΕΕ όσον αφορά τις αποζημιώσεις που επιδικάζονται σε 
ανταγωνίστριες εταιρείες σε περιπτώσεις καθυστερημένου ανταγωνισμού που δεν 
καλύπτεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας·

23. τονίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία διαδραματίζει καίριο ρόλο στην επέκταση και την 
ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από την έλλειψη 
γνώσεων σχετικά με τις διαδικασίες και από την έλλειψη ή την ανεπάρκεια 
δημοσιότητας σχετικά με τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται· ζητεί να ζητεί να 
καταστεί το σύστημα διανοητικής ιδιοκτησίας πιο αποτελεσματικό για τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών 
καταχώρισης διανοητικής ιδιοκτησίας (π.χ. μεταρρύθμιση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα 
βιομηχανικά σχέδια), για τη βελτίωση της πρόσβασης σε στρατηγικές συμβουλές 
διανοητικής ιδιοκτησίας και για τη διευκόλυνση της χρήσης της διανοητικής 
ιδιοκτησίας ως μοχλού για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση· τονίζει την ανάγκη 
διάθεσης περισσότερων πόρων σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση των αθέμιτων και 
καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά φαρμάκων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη δημιουργίας νέων γραμμών χρηματοδότησης για τη στήριξη των προσπαθειών 
νέων νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στον τομέα 
της ιατρικής βιοτεχνολογίας·

24. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία δρομολόγησης πιλοτικού σχεδίου 
με στόχο τη δοκιμή των διατάξεων πλαισίου σχετικά με τις νέες ενδείξεις για φάρμακα 
που δεν καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και τη βάση για πιθανή ρυθμιστική 
δράση· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αναγκαιότητα και τη σημασία της συμβολής της 
βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας, και της συμμετοχής τους·

25. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η ανάπτυξη, η βελτίωση και η 
επικαιροποίηση των πλαισίων της ΕΕ για τη διανοητική ιδιοκτησία, ώστε να 
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διασφαλιστεί ότι οι ιδέες και οι εφευρέσεις μπορούν να αναπτύσσονται αποτελεσματικά 
και να διατίθενται στην αγορά, ιδίως από και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· 
τονίζει τη σημασία ενός ισχυρού, αποτελεσματικού και ισορροπημένου συστήματος 
προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας και του εμπορικού απορρήτου, καθώς και την 
ανάγκη για μια συνεκτική συνολική στρατηγική που θα διασφαλίζει τόσο την 
προστασία της καινοτομίας όσο και τη δίκαιη πρόσβαση σε αυτήν· καλεί την Επιτροπή 
να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να αποτρέψει την είσοδο 
παραποιημένων προϊόντων στην αγορά, προκειμένου να προστατεύσει τους κατόχους 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τους πολίτες της ΕΕ, δεδομένου ότι τα 
προϊόντα αυτά είναι συχνά χαμηλής ποιότητας και επικίνδυνα για την υγεία, και έχουν 
σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο, που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε απώλεια 
τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη φαρμακευτική βιομηχανία της ΕΕ και 
37 000 θέσεων εργασίας· σημειώνει ότι η τεχνική βοήθεια προς τα κράτη μέλη είναι 
απαραίτητη για την ορθή εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος επαλήθευσης 
φαρμάκων· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η έξυπνη χρήση της διανοητικής 
ιδιοκτησίας και να βελτιωθεί η καταπολέμηση της κλοπής της, καθώς οι έξυπνες 
πολιτικές σε αυτόν τον τομέα είναι απαραίτητες για να βοηθήσουν τις εταιρείες να 
αναπτυχθούν, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, καθώς και να προστατεύσουν και να 
αναπτύξουν αυτό που τις καθιστά μοναδικές και ανταγωνιστικές·

26. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη είναι λιγότερο ελκυστικά από 
άλλες χώρες όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη στον φαρμακευτικό τομέα· 
τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη επαρκών ικανοτήτων 
παραγωγής δραστικών ουσιών, πρώτων υλών και φαρμακευτικών προϊόντων, 
καθιστώντας έτσι δυνατή τη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικές πηγές· υπενθυμίζει 
την ανάγκη να επιστρέψει η παραγωγή των πλέον απαραίτητων φαρμάκων στην ΕΕ· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στη φαρμακευτική 
παραγωγή εμβολίων εντός της ΕΕ και ζητεί να είναι σε θέση τα κράτη μέλη να 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις με τα διάφορα φαρμακευτικά εργαστήρια της ΕΕ που 
παράγουν εμβόλια, προκειμένου να αποφεύγονται οι ελλείψεις σε δόσεις και να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια των ανθρώπων στην ΕΕ κατά τη διάρκεια των κρίσεων· 
ενθαρρύνει την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση των προσκομμάτων, 
προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη νέων προϊόντων για την αγορά· ζητεί να 
ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των επιχειρήσεων σε 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα και για τη δημιουργία στρατηγικών επενδύσεων στην 
έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διανομή φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων εντός της ΕΕ·

27. τονίζει ότι η επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη είναι ένα δαπανηρό εγχείρημα 
υψηλού κινδύνου· υπογραμμίζει ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας προορίζονται να 
προσφέρουν κάποια εγγύηση απόδοσης της επένδυσης, αλλά και ότι το σύστημα 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας έχει επίσης σχεδιαστεί για να εξισορροπεί τα συμφέροντα 
των εφευρετών με αυτά του κοινού· επαναλαμβάνει συνεπώς ότι οι φαρμακευτικές 
εταιρείες χρειάζονται δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και, ως εκ τούτου, 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας για να σημειώσουν κέρδη και να συνεχίσουν να καινοτομούν, 
επίσης προς το συμφέρον των καταναλωτών και των ασθενών·

28. τονίζει ότι κλινικές δοκιμές φαρμάκων κατά την έρευνα και ανάπτυξη πολύ σπάνια 
ολοκληρώνονται επιτυχώς και ότι η έρευνα και ανάπτυξη, συνεπώς, δεν καταλήγει σε 
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τελική έγκριση φαρμάκων·

29. υπογραμμίζει ότι τα συστήματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλο τον κόσμο 
σχεδιάζονται με τρόπο ώστε, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μόνο κατά τη 
διάρκεια ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο εφευρέτης επιτρέπεται να 
εκμεταλλεύεται εμπορικά το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του και, εν συνεχεία, την εφεύρεση 
μπορεί να εκμεταλλεύεται ελεύθερα ο καθένας·

30. σημειώνει ότι, τις περισσότερες φορές, οι ριζικές καινοτομίες στον φαρμακευτικό 
τομέα κατευθύνονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· τονίζει τη σημασία της 
δημιουργίας κατάλληλων νομικών και λειτουργικών πλαισίων που θα επιτρέπουν 
ευκινησία και ευελιξία στη βιομηχανία, ώστε τα αποθέματα να μπορούν να 
αναπληρώνονται άμεσα με βάση τις ανάγκες των ασθενών σε κάθε χώρα, καθώς και της 
χρήσης περιφερειακών στρατηγικών εφοδιασμού, και τονίζει την ανάγκη θέσπισης 
ρυθμιστικών λύσεων για τη διευκόλυνση ευέλικτων και κλιμακούμενων στρατηγικών 
παραγωγής και διανομής· τονίζει την ανάγκη να ξεκινήσει διάλογος με τον κλάδο, 
προκειμένου να βρεθούν βιώσιμες λύσεις που θα αυξήσουν την κοινή ικανότητα 
αποτροπής των ελλείψεων· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, με το χαμηλότερο δυνατό 
κόστος, μια ψηφιακή πλατφόρμα ως σημείο επαφής μεταξύ των κρατών μελών, η οποία 
θα παρέχει πληροφορίες και θα διασφαλίζει την επικοινωνία και την παροχή 
συμβουλών στα κράτη μέλη, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε έργα καινοτομίας σε 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν τις πρακτικές τους για την προώθηση της καινοτομίας·

31. τονίζει, τέλος, τη σημασία που έχει για τις ενωσιακές επιχειρήσεις σε στρατηγικούς 
τομείς, όπως ο φαρμακευτικός, η συμβατική ελευθερία όσον αφορά τις άδειες 
εκμετάλλευσης, την προστασία και την αποτελεσματική και ισόρροπη εφαρμογή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων και σε χώρες εκτός ΕΕ όπου 
αυτές δραστηριοποιούνται· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει νέα 
μέτρα και μέσα για τον σκοπό αυτόν, καθώς και να βελτιώσει τα υφιστάμενα μέσα, 
όπως την υπηρεσία υποστήριξης της διανοητικής ιδιοκτησίας για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τις προϋποθέσεις που διέπουν το 
σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών εκμετάλλευσης εύκολα προσβάσιμες 
στο κοινό και να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές και προκλινικές 
δοκιμές, καθώς και σχετικά με τις δημόσιες και ιδιωτικές εισφορές·

32. προτείνει στην Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά την αγορά φαρμάκων και την 
προστασία των φαρμακευτικών δεδομένων, ιδίως με σκοπό τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε γενόσημα και βιοομοειδή φάρμακα, την παροχή οικονομικά προσιτών 
θεραπειών σε μεγάλο αριθμό ασθενών και την επίτευξη εξοικονόμησης στις δαπάνες 
υγειονομικής περίθαλψης μέσω της θετικής επίδρασης του ανταγωνισμού στις τιμές· 
επισημαίνει ότι οι παραγωγοί γενόσημων φαρμάκων είναι συχνά περιφερειακές 
εταιρείες με μικρότερη ανθεκτικότητα στα προβλήματα εφοδιασμού και στις 
διαταράξεις της αγοράς· παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει νομικές λύσεις που 
ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα στον τομέα της παραγωγής γενόσημων φαρμάκων, 
διατηρώντας παράλληλα την κατάλληλη νομική ισορροπία μεταξύ γενόσημων και 
καινοτόμων φαρμάκων· υποστηρίζει τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό όσον αφορά τα 
γενόσημα και τα βιοομοειδή φάρμακα σε συνδυασμό με έναν κατάλληλο μηχανισμό 
προστασίας της αγοράς· τονίζει ότι η δυνητική αναθεώρηση της λεγόμενης εξαίρεσης 
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τύπου Bolar, η οποία επιτρέπει να διεξάγονται δοκιμές σε κατοχυρωμένα με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας προϊόντα για την υποστήριξη αιτήσεων χορήγησης άδειας κυκλοφορίας 
για γενόσημα και βιοομοειδή φάρμακα χωρίς να θεωρούνται παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας ή των ΣΠΠ για φαρμακευτικά προϊόντα, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο έπειτα από ολοκληρωμένη εκτίμηση επιπτώσεων·

33. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν 
τις δικές τους προτεραιότητες όσον αφορά τις καινοτόμες διαδικασίες για την 
παρασκευή νέων αντιβιοτικών· επισημαίνει την ανάγκη να καθίσταται δυνατή η 
πρόσβαση σε νέα αντιβιοτικά αλλά, παράλληλα, να διατηρείται η πρόσβαση και στα 
παλαιά·

34. σημειώνει ότι η καινοτομία προπορεύεται κατά πολύ σε σχέση με τη νομοθεσία· καλεί 
την Επιτροπή να θεσπίσει έναν βαθμό ευελιξίας στη νομοθεσία ώστε να 
ανταποκρίνεται, τηρουμένων των κριτηρίων ασφαλείας και δεοντολογίας, με ταχύτερο 
και αποτελεσματικότερο τρόπο στις νέες ανάγκες της αγοράς και στη ζήτηση των 
προϊόντων·

35. επισημαίνει, τέλος, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να εκφράζεται η «ισχυρή φωνή της 
ΕΕ» στην παγκόσμια σκηνή.
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