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Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkére,

– tekintettel az EUSZ 6. cikkének (1) bekezdésére és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának az uniós polgárok egészségvédelemhez való jogáról szóló 35. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 14. cikkére, 
valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 36. cikkére,

– tekintettel az EUMSZ 101. és 102. cikkére, valamint a belső piacról és a versenyről 
szóló (27.) jegyzőkönyvre,

– tekintettel az EUMSZ állami támogatásról szóló 107. és 108. cikkére,

– tekintettel az EUMSZ 168. cikkére, amely kimondja, hogy valamennyi uniós politika és 
tevékenység meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi 
egészségvédelem magas szintjét,

– tekintettel az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. 
november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre1 és annak a 81. 
cikkében foglalt, a gyógyszerekkel történő megfelelő és folyamatos ellátás biztosítására 
vonatkozó kötelezettségekre, valamint annak 23a. cikkére, amely az illetékes hatóság 
értesítéséről szól abban az esetben, ha egy termék forgalmazása ideiglenesen vagy 
tartósan megszűnik,

– tekintettel az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. 
november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 59. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban a Bizottság által az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 
intézett értékelő jelentésre (COM(2017)0135),

1 HL L 311., 2001.11.28., 67. o.



– tekintettel a Tanács „A méltányosság és az egészség szerepe a politikák mindegyikében: 
szolidaritás az egészségügyben” című, 2010. június 8-i következtetéseire,

– tekintettel a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 
2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 536/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre2,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására 
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1589 
tanácsi rendeletre3,

– tekintettel a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre 
vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 
2015. október 2-i (EU) 2016/161 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre4,

– tekintettel az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK 
rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 
93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 
2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendeletre5,

– tekintettel az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 2017/745 rendeletnek a benne 
foglalt bizonyos rendelkezések alkalmazási időpontja tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2020. április 23-i (EU) 2020/561 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre6,

– tekintettel az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek 
engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az 
Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendelet, a 
gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről szóló 
1901/2006/EK rendelet, valamint az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi 
kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 
2019/5 európai parlamenti és tanácsi rendeletre7,

– tekintettel az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra 
(COM(2018)0051), és az Európai Parlament 2019. február 14-i, az említett javaslatról 
szóló, első olvasatbeli állásfoglalására,

1 HL L 94., 2014.3.28., 65. o.
2 HL L 158., 2014.5.27., 1. o.
3 HL L 248., 2015.9.24., 9. o.
4 HL L 32., 2016.2.9., 1. o.
5 HL L 117., 2017.5.5., 1. o.
6 HL L 130., 2020.4.24., 18. o.
7 HL L 4., 2019.1.7., 24. o.



– tekintettel a szellemitulajdon-jogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló (TRIPS) 
megállapodásra, valamint a TRIPS-megállapodásról és a közegészségügyről szóló dohai 
nyilatkozatra,

– tekintettel az „Iránymutatás az optimális és észszerű gyógyszerellátásról a Covid-19-
járvány során jelentkező hiányok elkerülése érdekében” című, 2020. április 8-i 
bizottsági közleményre (C(2020)2272),

– tekintettel az „Európa nagy pillanata: Helyreállítás és felkészülés – a jövő generációért” 
című, 2020. május 27-i bizottsági közleményre (COM(2020)0456),

– tekintettel „Uniós költségvetés – az európai helyreállítási terv motorja” című, 2020. 
május 27-i bizottsági közleményre (COM(2020)0442),

– tekintettel a Bizottság „Új európai iparstratégia” című, 2020. március 10-i 
közleményére (COM(2020)0102),

– tekintettel a Bizottság 2030-as, a biológiai sokféleségre vonatkozó európai uniós 
stratégiáról szóló, 2020. május 20-i közleményére (COM(2020)0380),

– tekintettel a Covid19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló 
összehangolt uniós fellépésről szóló, 2020. április 17-i európai parlamenti 
állásfoglalásra1,

– tekintettel az egészségügy és a gondozás digitális átalakításának a digitális egységes 
piacon való lehetővé tételéről; a polgárok szerepének erősítéséről és egy egészségesebb 
társadalom megteremtéséről szóló, 2019. december 18-i állásfoglalására2,

– tekintettel a gyógyszerekhez való hozzájutás javításának uniós lehetőségeiről szóló, 
2017. március 2-i európai parlamenti állásfoglalásra3,

– tekintettel az Európai Gyógyszerügynökséget és a gyógyszerügynökségek igazgatóit 
tömörítő, emberi és állatgyógyászati felhasználásra engedélyezett gyógyszerek 
rendelkezésre állásával foglalkozó munkacsoport iránymutatásaira, különösen a 
„Guidance on detection and notification of shortages of medicinal products for 
Marketing Authorisation Holders (MAHs) in the Union (EEA)” („Útmutató 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai számára az Unióban (EGT-ben) fennálló 
gyógyszerhiány észleléséről és bejelentéséről”) című, 2019. július 1-jei iránymutatásra 
(EMA/674304/2018), valamint a „Good practice guidance for communication to the 
public on medicines’ availability issues”(„Bevált gyakorlatok a gyógyszerek 
rendelkezésre állására vonatkozó kérdések nyilvánossághoz közvetítéséről”) című, 
2019. július 4-i iránymutatásra (EMA/632473/2018),

– tekintettel a jelenlegi Covid19-válság fényében újonnan létrehozott platformokra, 
például az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) integrált ágazati kapcsolattartó 
rendszerére (I-SPOC), amely egyszerűsíti a lehetséges gyógyszerhiányok 
bejelentésének folyamatát annak érdekében, hogy megelőzze azokat, és a lehető 
leghamarabb jelezze ezeket a hiányokat, tekintettel arra, hogy ezek a platformok 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0054.
2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0105. 
3 HL C 263., 2018.7.25., 4. o.



lehetővé tették és megkönnyítették a gyógyszerellátási lánc szereplői és a szabályozók 
közötti párbeszédet a hiányokról,

– tekintettel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) „Alapvető gyógyszerek kiválasztása. 
A WHO szakértői bizottság jelentése [1977. október 17–21. közötti genfi ülés]” című 
jelentésére (WHO Technical Report Series 615. szám), a WHO titkárságának „A WHO 
gyógyszerstratégiája: az alapvető gyógyszerek WHO által vezetett mintajegyzékének 
aktualizálására szolgáló felülvizsgált eljárás” című, 2001. december 7-i jelentésére 
(EB109/8), a WHO „Új gyógyszerekhez való hozzájutás Európában” című, 2015. 
márciusi jelentésére és a WHO „Kiemelt jelentőségű gyógyszerek Európa és a világ 
számára” című, 2013. július 9-i jelentésére,

– tekintettel a WHO „Egy világ, egy egészség” megközelítésére,

– tekintettel az ENSZ 3. fenntartható fejlődési céljára: „Egészséges életet és jólétet 
biztosítani mindenki számára, minden életkorban”,

– tekintettel Jean-Pierre Decool 2018. szeptember 27-i, 737. sz., a francia szenátus 
gyógyszer- és oltóanyaghiányról szóló tényfeltáró megbízatásából készített „Gyógyszer- 
és oltóanyaghiány: a közegészségügyi etika erősítése a gyógyszerláncban” című 
tájékoztató jelentésére,

– tekintettel a Bizottság iránymutatására a közvetlen külföldi befektetésekről és a 
harmadik országokból származó tőke szabad mozgásáról, valamint Európa stratégiai 
eszközeinek védelméről a Covid19-vészhelyzettel összefüggésben, az (EU) 2019/452 
rendelet (a közvetlen külföldi befektetések átvilágításáról szóló rendelet) alkalmazását 
megelőzően, amely rendeletet 2020. október 11-jétől kell teljes mértékben alkalmazni,

– tekintettel a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi 
Tanács 2019. december 9–10-i ülésének a következtetéseire,

– tekintettel az ENSZ főtitkára gyógyszerekhez való hozzáféréssel foglalkozó magas 
szintű munkacsoportjának „Az innováció és az egészségügyi technológiákhoz való 
hozzáférés előmozdítása” című 2016. évi jelentésére,

– tekintettel a Bizottságnak az európai zöld megállapodásról szóló, 2019. december 11-i 
közleményére (COM(2019)0640),

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalására1,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a 
Jogi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A9-0142/2020),

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.



A. mivel az EU-n belüli gyógyszerhiány régóta fennálló problémája az elmúlt években 
exponenciálisan súlyosbodott; mivel a globális kereslet és a Covid19-világjárvány 
tovább súlyosbította a gyógyszerhiányt, aláásva az egészségügyi szolgáltatásokat a 
tagállamokban, és jelentős kockázatokkal járt a betegek egészségére és gondozására 
nézve, ideértve a betegség progresszióját és/vagy a tünetek súlyosbodását, a kezelés 
vagy terápia késlekedését vagy elmaradását, a hosszabbodó kórházi bennfekvő 
gondozást, a hamisított gyógyszereknek való fokozott kitettséget, a gyógyszerelési 
hibákat vagy az olyan nemkívánatos eseményeket – amelyek akkor következnek be, 
amikor a hiányzó gyógyszert egy másik gyógyszerrel helyettesítik –, a fertőző 
betegségek elkerülhető átvitelét, a súlyos pszichés sérüléseket és az egészségügyi 
rendszerre nehezedő egyre nagyobb anyagi terheket; mivel a tagállamok feladata az, 
hogy gyors és konkrét megoldásokat találjanak, többek között közös európai 
koordináció és fellépés révén;

B. mivel a Szerződések és az Európai Unió Alapjogi Chartája szerint mindenkinek hozzá 
kell férnie a megelőző jellegű egészségügyi ellátáshoz, és mindenkinek joga van a 
gyógykezeléshez a nemzeti jogszabályok és gyakorlatok által meghatározott feltételek 
mellett; mivel ezt a jogot minden polgár tekintetében érvényesíteni kell, ideértve a 
kisebb tagállamokban és az Unió legkülső területein élőket is; mivel a gyógyszerhiánya 
egyre nagyobb közegészségügyi fenyegetést jelent, amely súlyos negatív hatással van az 
egészségügyi rendszerekre és az EU-ban minden beteg azon jogára, hogy megfelelő 
orvosi kezeléshez jusson;

C. mivel annak biztosítása, hogy a betegek hozzájussanak az alapvető gyógyszerekhez, az 
Európai Unió és a WHO egyik fő célkitűzése, és egyben az ENSZ 3. fenntartható 
fejlesztési célkitűzése is; mivel a gyógyszerekhez való egyetemes hozzájutás a 
gyógyszerek kellő időben való rendelkezésre állásától és mindenki általi 
megfizethetőségétől függ, amely feltételeknek földrajzi alapú megkülönböztetés nélkül 
kell teljesülniük;

D. mivel a betegeknek hozzá kell férniük az általuk választott és előnyben részesített 
ellátási és kezelési lehetőségekhez;

E. mivel a megfelelő és megfizethető diagnosztikai eszközökhöz és vakcinákhoz való 
hozzáférés éppen olyan létfontosságú, mint a biztonságos, hatásos és megfizethető 
gyógyszerekhez való hozzáférés;

F. mivel a gyógyszerek hiányának többtényezős és összetett kiváltó okai vannak; mivel a 
gyógyszeripar egyes döntései – például a termékek megszüntetése és kivonása bizonyos 
kevésbé nyereséges tagállami piacokról – gyakran gyógyszerhiányt okoznak;

G. mivel feltétlenül meg kell előzni a gyógyszerhiányt, és amennyiben mégis 
bekövetkezne, enyhíteni kell a következményeit;

H. mivel egy hatékony stratégiának a hiány kialakulásának sokértű okait feltárva a 
gyógyszerhiány enyhítésére, valamint annak megelőzésére irányuló intézkedésekre is ki 
kell terjednie; 

I. mivel nincsenek a tagállamok között harmonizált fogalommeghatározások a 
„hiányokra”, a „feszültségekre”, az „ellátási zavarokra” és a „készletfeleslegre” 



vonatkozóan; mivel különbséget kell tenni a „nagy terápiás jelentőségű gyógyszerek” és 
az „egészségügyi és stratégiai jelentőségű gyógyszerek” között;

J. mivel a gyógyszerhiányok jelentős költségekkel járnak mind a köz-, mind a 
magánszféra egészségügyi szereplői számára;

K. mivel a gyógyszerek az egészségügyi ellátás egyik fő pillérét képezik, és mivel az 
alapvető gyógyszerekhez való hozzáférés szűkössége és az innovatív gyógyszerek 
magas ára súlyosan veszélyeztetik a betegek egészségét és a nemzeti egészségügyi 
rendszerek fenntarthatóságát;

L. mivel az elmúlt évtizedekben az új gyógyszerek – különösen a rákkezelések – ára sok 
esetben olyan mértékben emelkedett, hogy sok uniós polgár számára megfizethetetlenné 
vált;

M. mivel a generikus és biohasonló gyógyszerek iparága szállítja az uniós betegek számára 
a gyógyszerek többségét (az eladott gyógyszerek csaknem 70%-át);

N. mivel a generikus készítmények és a biohasonló gyógyszerek piacra lépése a verseny 
növelésének, az árak csökkentésének, és az egészségügyi rendszerek fenntarthatósága 
biztosításának fontos eszköze; mivel ezek piacra lépését nem szabad késleltetni;

O. mivel az EU-ban működő generikusgyógyszer-gyártóknak fontos szerepük van a 
megfizethető gyógyszerek iránti növekvő kereslet kielégítésében a tagállamokban;

P. mivel az esetek több mint felében a gyógyszerhiány a rákellenes, a cukorbetegség 
kezelésére szolgáló, az antiszeptikus és az idegrendszerre ható gyógyszereket érinti; 
mivel úgy tűnik, hogy gyártási folyamatuk összetettsége miatt az injektálható 
készítmények esetében áll fenn a leginkább a hiány kockázata;

Q. mivel a gyógyszerhiány veszélyeztetheti olyan uniós és tagállami egészségügyi 
kezdeményezések sikerét, mint például az európai rákellenes terv;

R. mivel a kis piacokkal rendelkező tagállamokban a ritka betegségek kezelésére szolgáló 
gyógyszerek gyakran nem vagy csak lényegesen magasabb költségek mellett állnak 
rendelkezésre, mint a nagyobb piacokon;

S. mivel a Covid19-járvány rávilágított a jól működő belső piac, valamint a gyógyszerek 
és orvosi berendezések szilárd ellátási láncainak fontosságára; mivel európai 
párbeszédre van szükség azzal kapcsolatosan, hogy ez miként garantálható;

T. mivel a nemzeti szintű összehangolatlan kezdeményezések – például a készletek 
felhalmozása és a szankciók – nem jelentenek megfelelő megoldást, és a gyógyszerek 
hiányának fokozott kockázatához vezethetnek;

U. mivel az európai egészségügyi függetlenség elvesztése a termelés áthelyezéséhez és 
ahhoz köthető, hogy az Európai Unióban forgalomba hozott kész gyógyszerek 40%-a 
harmadik országokból érkezik; mivel Európának erőteljes gyártási lábnyoma van, az 
ellátási lánc pedig még mindig nagymértékben támaszkodik az Unión kívüli 
alvállalkozók nyersanyag-előállítás céljából történő tömeges igénybevételére, ahol 
alacsonyabbak a munkaerőköltségek és sokszor kevésbé szigorúak a környezetvédelmi 
normák, ami miatt a gyógyszerek hatóanyagainak 60–80%-a az EU-n kívül készül, 



elsősorban Kínában és Indiában; mivel ez az arány 30 évvel ezelőtt 20% volt; mivel a 
jelentések szerint ez a két ország állítja elő a világ paracetamoljának 60%-át, 
penicillinjének 90%-át és ibuprofénjének 50%-át; mivel egyelőre nem kötelező a 
gyógyszereken és gyógyszerhatóanyagokon a származásukra és a gyártó országra 
vonatkozóan, a betegek és ügyfelek által látható módon címkét vagy címkézést 
elhelyezni; mivel különös kihívást jelent a generikus gyógyszerek előállításához 
szükséges gyógyszerhatóanyagokhoz való korlátozott hozzáférés; mivel a globális 
ellátási láncnak a Covid19-világjárvány miatti zavara még inkább rávilágított az EU 
harmadik országoktól való függőségére az egészségügyi ágazatban; mivel az új 
koronavírus-járvány az orvostechnikai eszközök, az orvostechnikai felszerelések és a 
védőeszközök hiányára is rávilágított;

V. mivel az EU továbbra is erős gyógyszergyártó ágazattal rendelkezik, különösen az 
innovatív ágazatban, és a világ legnagyobb gyógyszeripari exportőre, a globális 
gyógyszerkereskedelem fontos szereplőjeként; mivel a generikus gyógyszerek 
alacsonyabb költségű, az EU-n kívüli gyártást is magában foglaló kínálata biztosítja a 
gyógyszerek megfizethetőségét, ami hatással van a tagállamok egészségügyi 
költségvetésére és a betegek hozzáférésére;

W. mivel a Covid19-egészségügyi válság következtében az EU-nak olyan gazdasági 
válsággal kell szembenéznie, amely hatással lesz a gyógyszerhiányra és az uniós 
gyógyszeripar versenyképességére;

X. mivel ugyanilyen fontos az EU-ban meglévő gyártási létesítmények védelme és 
támogatása, valamint az európai kutatási környezet megerősítése;

Y. mivel az egyre növekvő kereslet és az árprés a gyógyszerhatóanyag-kínálat 
koncentrálódásához, a vegyianyag-gyártók számának a csökkenéséhez és a – jelenlegi 
Covid19-válsághoz és az uniós határok lezárásához hasonló – problémák esetén 
alkalmazható alternatívák hiányához vezet;

Z. mivel a jelentős gyógyhatású, egészségügyi és stratégiai szempontból fontos 
gyógyszerkészletek jelenleg elégtelenek, a gyógyszerhatóanyagokat olcsón és 
egyszerűen elő lehet állítani, és a közegészségügy szempontjából alapvetően fontos 
„érett” gyógyszerek készletei is igen alacsonyan vannak; mivel a gyógyszeripari cégek 
éppen időben gyártanak, ami kiszolgáltatottá teheti a gyártókat az ellátási 
sokkhatásokkal szemben azokban az esetekben, amikor váratlanul megszakad a 
termelés és az ellátási lánc, és ingadozik a piaci kereslet;

AA. tekintettel arra, hogy a tagállamok közötti árkülönbségek ösztönzik az olyan országok 
felé irányuló „párhuzamos exportot”, ahol a gyógyszert drágábban adják el; mivel a 
„párhuzamos exportnak” olykor az az akaratlan következménye, hogy zavarokat okoz 
az ellátásban a tagállamokban, és ezzel piaci egyensúlyhiányt okoz; mivel 2017. 
március 2-i állásfoglalásában a Parlament felszólította a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
értékeljék a párhuzamos kereskedelem és a beszerzési kvóták hatását;

AB. mivel a hatékony uniós koordináció hiányában néhány tagállamban helytelen 
raktárkészlet-felhalmozásra került sor, amely Unió-szerte tovább súlyosbította a 
gyógyszerhiányt és megnehezítette a betegek hozzáférését a kezelésekhez;



AC. mivel a nemzeti szinten hozott, összehangolatlan intézkedések bizonyítottan nem 
képesek hatékonyan küzdeni a Covid19 okozta válság ellen, ugyanakkor viszont 
páneurópai szintű koordinációra és párbeszédre van szükség;

AD. mivel a Covid19-világjárvány során kiderült, hogy az egészségügyi válságokra való 
reagáláshoz és az ellátási zavarok – például gyógyszerhiány – elhárításához 
elengedhetetlen az uniós intézmények, a szabályozók és a gyógyszerellátási lánc 
szakértői közötti koordináció; mivel az uniós politikák és szervezeti egységek közötti 
koordináció fontossága a vészhelyzetekre való gyors és hatékony reagálás, valamint a 
gyógyszerhiány megelőzése és – ha már bekövetkezett – enyhítése terén is bizonyságot 
nyert;

AE. mivel egyre több tagállam kíván nemzeti egészségügyi készleteket felhalmozni, és 
ennek következtében a kereslet növekedése meghaladná a járványügyi szükségleteken 
alapuló jelenlegi kereslet-előrejelzéseket; mivel a kereslet hirtelen bekövetkező és 
nagymértékű, ugrásszerű megnövekedései jelentős nyomást helyeznek a beszállítókra, 
és további kihívásokat okoznak a kereslet kielégítése tekintetében más országokban;

AF. mivel a 2009-es pénzügyi válság arra kényszerítette az európai országokat, hogy 
fenntarthatatlan költségmegszorítási intézkedéseket – például visszaszorításokat és nem 
hatékony közbeszerzési mechanizmusokat – vezessenek be a gyógyszerkiadások 
csökkentése érdekében, ami egyes termékek leállításához és egyes vállalatok piacról 
való kivonulásához vezetett;

AG. mivel a gyógyszerek az egységes piacon való mozgását akadályozza a szabályozások 
tagállamok közötti harmonizációjának hiánya; 

AH. mivel a Covid19-vészhelyzet rávilágított azon kísérletek megnövekedett kockázatára, 
hogy az egészségügyi kapacitásokat közvetlen külföldi befektetések révén szerezzék 
meg, valamint arra, hogy meg kell őrizni és fokozni kell az ilyen értékes kapacitások 
megosztását az egységes piacon;

AI. mivel az erős, innovatív és versenyképes európai gyógyszeripar az EU és tagállamai 
alapvető érdeke;

AJ. mivel a gyógyszeriparnak megfelelő jogi keretre van szüksége ahhoz, hogy az EU-n 
belül kutatást, fejlesztést és gyógyszergyártást végezzen;

AK. mivel a szabadalmi oltalom a gyógyszerészeti innováció szempontjából fontos jogi 
keretet hoz létre, mivel pénzügyi ösztönzőket biztosít a vállalkozások számára az új 
gyógyszerek kutatási és fejlesztési költségeinek fedezésére;

AL. mivel a tagállamok szabadon határozhatják meg a kényszerengedélyek megadásának 
további indokait, és meghatározhatják, hogy mi minősül nemzeti vészhelyzetnek;

AM. mivel az ellátási lánc szereplőire és különösen a gyógyszerészekre vonatkozó 
gyógyszerhiány-bejelentési mechanizmusok jelenleg igen széttagoltak a tagállamokban; 
mivel ez megakadályozhatja a gyógyszerhiány megfelelő nyomon követését és a 
tagállami hatóságok közötti kommunikációt; 

AN. mivel a 2001/83/EK irányelv 81. cikke intézkedéseket sürget a gyógyszerek hiányának 
vagy forgalmazási problémáinak a megelőzésére a tagállamokban; mivel a Bizottság 



iránymutatásokat adott ki az optimális és észszerű gyógyszerellátásról a Covid19-
világjárvány idején fellépő gyógyszerhiányok elkerülése érdekében; mivel ezekben az 
iránymutatásokban a Bizottság elismeri, hogy egyetlen ország sem önellátó az 
egészségügyi rendszer megfelelő működéséhez szükséges nyersanyagok, 
gyógyszerhatóanyagok, köztes termékek vagy kész gyógyszerek szempontjából;

AO. mivel a Bizottság szerint a Covid19-világjárvány okozta válságra válaszul a tagállamok 
jelentősen növelték mind a gyógyszerhatóanyagok, mind a gyógyszerek előállítását az 
EU-ban, ami szükségessé tette az ellátási láncok és a gyártósorok átszervezését; mivel 
Stella Kyriakides biztos az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságának (ENVI) képviselőivel 2020. április 22-én tartott 
megbeszélésén tett nyilatkozataiban hangsúlyozta a gyógyszergyártás és az innováció 
szintje fokozásának szükségességét az EU-n belül; mivel valamennyi kis- és közepes 
méretű gyógyszerészeti laboratórium megőrzendő érték, és a kutatás és a találmányok 
támogatandó táptalaját képviseli, mivel részt vehetnek a gyógyszerhiány 
megelőzésében;

AP. mivel az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalásában1, a Tanács pedig 2010. 
szeptember 13-i következtetéseiben hangsúlyozta, hogy be kell vezetni az orvosi 
ellenintézkedések és különösen a világjárványok elleni oltások közös beszerzésére 
vonatkozó közös eljárást; mivel az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
határozat2 arra ösztönzi a tagállamokat, hogy használják ki a közös beszerzési eljárások 
előnyeit, feltéve hogy a szóban forgó eljárásokat a részt vevő tagállamok közös 
közbeszerzési megállapodása előzi meg;

AQ. mivel a Bizottság bejelentette azt a szándékát, hogy 2020 végéig közzéteszi a jövőbeli 
uniós gyógyszerészeti stratégiára vonatkozó ajánlásokat;

AR. mivel a szállítás és a logisztika irányítása alapvető fontosságú a gyógyszerek, 
gyógyszerkészítmények, orvosi felszerelések, egyéni védőeszközök, egyéb orvosi 
felszerelések és nyersanyagok szállítása szempontjából, nem utolsósorban a szállítási 
lánc növekvő összetettsége miatt; mivel fontos, hogy a gyógyszerek akadálytalan 
áramlásának biztosítása, az adminisztratív akadályok csökkentése és a közlekedési 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében hatékony zöldsávos 
határátkelőhelyek álljanak rendelkezésre gyorssávokkal;

AS. mivel a munkavállalók számára garantálni kell a magas szintű biztonsági előírásokat és 
a tisztességes munkakörülményeket; mivel a gyógyszerészeti szabályozásnak 
biztosítania kell a tagállamok közötti gyógyszerellátás minőségét, mennyiségét, 
biztonságát és hatékonyságát;

AT. mivel a betegek a gyógyszerekhez való méltányos és hatékony hozzáférésre 
támaszkodnak, amely a fenntartható, versenyképes, több forrásból származó és jól 

1 Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása a H1N1 influenza a 2009–2010 
időszak alatti uniós kezelésének értékeléséről (HL C 199E, 2012.7.7., 7. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2013/EU határozata (2013. október 22.) a 
határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.). 



működő egységes piacon alapul, amely magában foglalja az egységes európai 
közlekedési térséget is;

AU. mivel a Covid19-világjárvány rávilágított arra, hogy a gyógyszerek EU-n belüli és EU-n 
kívüli forgalma kulcsfontosságú a meglévő korlátok leküzdéséhez és az alapvető áruk 
forgalmának előtérbe helyezéséhez;

AV. mivel meg kell akadályozni, hogy a Covid19-világjárvány tovább rontsa a 
kiszolgáltatott polgárok társadalmi-gazdasági helyzetét és életkörülményeit;

AW. mivel az éghajlatváltozás a járványok szaporodásának, földrajzi terjedésüknek és 
hatásuk súlyosbodásának a hátterében álló egyik tényező a globalizációval, az 
urbanizációval és az utazások számának emelkedésével összefüggésben; mivel 
megerősítették a kórokozó-átvivők által terjesztett olyan betegségek európai 
felügyeletét, mint a malária, a dengue-láz, a chikungunya-láz, a zika- és a nyugat-nílusi 
vírusok;

AX. mivel egyre nagyobb összefüggés van a biodiverzitás pusztítása, a vadon élő állatok 
illegális kereskedelme, a mesterséges élőhelyek vagy a nagy népsűrűségű, károsodott 
természeti területek, a nem fenntartható élelmiszer-termelési módok, illetve a 
zoonózisok terjedése, azaz az állati eredetű kórokozók az emberre való átterjedése és 
gyors elterjedése között; mivel a biológiai sokféleség a meglévő gyógyszerek és a 
lehetséges jövőbeli gyógyszerfejlesztés fontos forrása;

1. hangsúlyozza annak geostratégiai szükségességét, hogy az Unió visszanyerje 
függetlenségét az egészségügy terén, hogy gyorsan és hatékonyan biztosítsa a 
megfizethető gyógyszerek, orvosi berendezések, orvostechnikai eszközök, hatóanyagok, 
diagnosztikai eszközök és vakcinák rendelkezésre állását, és hogy megelőzze ezek 
hiányát, elsőbbséget biztosítva a betegek érdekeinek és biztonságának; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy valamennyi tagállam méltányos hozzáféréssel rendelkezzen az 
ellátási lánchoz; rámutat, hogy e célból az Unió gyógyszeriparának diverzifikált ellátási 
láncot kell kialakítania és a gyógyszerhiányra vonatkozó kockázatcsökkentési tervet kell 
kidolgoznia az ellátási láncot érintő kitettségek és kockázatok kezelésére;

2. rámutat, hogy bár egészségügyi politikáik meghatározásáért és megszervezéséért a 
tagállamok felelősek, az Unió felelős a gyógyszerészeti jogszabályokért és a különböző 
közegészségügyi politikákért, és az EU feladata, hogy összehangolja és kiegészítse 
azokat a nemzeti intézkedéseket, amelyek valamennyi uniós polgár és lakos számára 
biztosítják a megfizethető és magas színvonalú egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést;

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a betegek érdekeit és biztonságát mindig az 
egészségügyi politikák középpontjába kell helyezni, anélkül, hogy a gyógyszerekhez és 
a kezelésekhez való hozzáférés terén bármilyen megkülönböztetést tennének lehetővé, 
továbbá hangsúlyozza, hogy szorosabb együttműködésre és koordinációra van szükség 
a tagállamok között, valamint elő kell segíteni a bevált gyakorlatok cseréjét; kiemeli, 
hogy a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök hiánya potenciálisan árthat a 
betegeknek; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szorosan hangolják össze 
az egészségügyi ellátási lánc ellenálló képességének és fenntarthatóságának védelmét, 
valamint biztosítsák a gyógyszerek folyamatos rendelkezésre állását;



4. hangsúlyozza, hogy a gyógyszerek hiánya komoly veszélyt jelent a betegek alapvető 
orvosi kezelésekhez való jogára az EU-ban, egyenlőtlenségeket teremtve a betegek 
között a lakóhelyük szerinti országtól függően, és esetlegesen zavart okozva az 
egységes piacon;

5. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy uniós szinten egységesítsék a „hiányok”, a 
„feszültségek”, az „ellátási zavarok” és a „készletfelesleg” fogalommeghatározását; 
felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal és az összes érdekelt féllel, köztük a 
betegszervezetekkel szoros együttműködésben törekedjen e harmonizált 
fogalommeghatározások kidolgozására; felhívja különösen a Bizottságot, hogy erősítse 
meg a „hiány” fogalmának az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és a 
gyógyszerügynökségek vezetőinek közös munkacsoportja által 2019-ben javasolt 
meghatározását; felhívja a Bizottságot, hogy tegyen különbséget a „jelentős terápiás 
jelentőségű gyógyszerek” (MITM), azaz azon gyógyszerek, amelyek esetében a kezelés 
megszakítása rövid vagy középtávon veszélyeztetheti a beteg létfontosságú prognózisát, 
vagy jelentősen csökkenti a beteg esélyeit a betegség kimenetele tekintetében, vagy 
amelyek esetében nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű megfelelő terápiás 
alternatíva, valamint azon „egészségügyi és stratégiai jelentőségű gyógyszerek” között, 
amelyek esetében a kezelés megszakítása közvetlen életveszélyt okoz;

6. alapvető fontosságúnak tartja, hogy felmérjék és kezeljék a gyógyszerhiány 
többtényezős kiváltó okait; ezzel összefüggésben üdvözli az Unióban tapasztalható 
gyógyszerhiány okairól szóló tanulmányra irányuló, a Bizottság által közzétett 
ajánlattételi felhívást, és kéri, hogy a tanulmányt az év végéig tegyék közzé; kéri 
azonban, hogy készítsenek újabb tanulmányt a gyógyszerhiány betegek ellátására, 
kezelésére és egészségére gyakorolt hatásairól;

7. felhívja a Bizottságot, hogy e problémák kezelése céljából tegyen javaslatot tervezett 
gyógyszerstratégiája keretében ambiciózus és konkrét fellépésekre; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a vállalkozások 2021. évi átvilágításáról szóló jogszabályra irányuló 
javaslatba építsen be a gyógyszerészeti ágazatra vonatkozó intézkedéseket;

8. üdvözli az új európai egészségügyi programra (EU4Health) irányuló bizottsági 
javaslatot, valamint azt, hogy a program egyik kifejezett célkitűzése a gyógyszerek és 
orvosi berendezések elérhetőségének és hozzáférhetőségének előmozdítása; felszólít a 
gyógyszerhiány megelőzésére irányuló és a jövőbeli egészségügyi programból 
finanszírozandó együttes fellépés elindítására;

9. emlékeztet arra, hogy a gyógyszerhiány globális kihívás; hangsúlyozza, hogy e hiány 
leginkább a fejlődő országokat sújtja, így például több afrikai országot is; sürgeti, hogy 
a fejlődő országokban a gyógyszerekhez való hozzáférést szélesebb összefüggésben, a 
WHO keretében kezeljék; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy növeljék a 
fejlődő országoknak nyújtott támogatásukat, különösen a RescUE stratégiai tartalékon 
keresztül;

10. hangsúlyozza, hogy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 25. cikke értelmében 
minden személynek joga van a saját maga és családja egészségének és jólétének 
biztosítására alkalmas életszínvonalhoz; e tekintetben emlékeztet, hogy az EU 
elkötelezett amellett, hogy valamennyi szakpolitikájában és tevékenységében biztosítsa 
az emberi egészség magas szintű védelmét, összhangban az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 208. cikkével és a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia 



elvével, teljes mértékben tiszteletben tartva a nemzetközi kötelezettségvállalásokat, 
nevezetesen a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrendet és a 
3. fenntartható fejlődési célt („Az egészséges élet biztosítása és a jólét előmozdítása 
minden korosztály valamennyi tagjának”);

Az ellátás biztosítása a betegek érdekében, az orvosi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása 
valamennyi beteg számára, és az EU egészségügyi szuverenitásának visszanyerése

11. emlékeztet arra, hogy a gyógyszerhiány közvetlen hatással van a betegek egészségére, 
biztonságára és kezelésük folytatására; hangsúlyozza, hogy a betegek számára a 
gyógyszerhiány többek között az alábbi következményekkel jár: a betegség 
súlyosbodása és/vagy a tünetek súlyosbodása a kezelés késedelme következtében, a 
fertőző betegségek elkerülhető átvitele, a hamisított gyógyszereknek való kitettség 
fokozott kockázata, valamint a betegek és családjaik jelentős pszichés megterhelése; 
emlékeztet arra, hogy egyetlen tagállam sem önellátó az egészségügyi rendszer 
megfelelő működésének biztosításához szükséges nyersanyagok, intermedierek, 
gyógyszerhatóanyagok és kész gyógyszerek tekintetében;

12. megjegyzi, hogy a kockázatok különösen magasak az olyan veszélyeztetett 
népességcsoportok esetében, mint a gyermekek, az idősek, a terhes nők, a 
fogyatékossággal élők, a krónikus betegségben szenvedők, a rákos betegek vagy az 
intenzívosztályi gondozásban részesülők;

13. emlékeztet a fogamzásgátlásra és a hormonpótló kezelésre használt női hormonális 
gyógyszerek (HRT) hiányára; aggodalommal veszi tudomásul annak a nők és lányok 
szexuális és reproduktív egészségére és jogaira jelentett veszélyeit; hangsúlyozza, hogy 
fokozni kell e gyógyszerek gyártásának, felhalmozásának és forgalmazásának 
ellenőrzését és irányítását az ellátási láncok folytonosságának, a tisztességes 
árképzésnek és a nők számára való elérhetőségnek a biztosítása érdekében;

14. hangsúlyozza, hogy a betegeknek javasolt helyettesítő gyógyszerek magasabb ára, az 
alacsonyabb visszatérítési ráta vagy a visszatérítés hiánya több tagállamban jelentős 
akadályt jelent az alacsony jövedelmű vagy krónikus betegségben szenvedő lakosság 
gyógyszerekhez való hozzáférése tekintetében; felszólítja a tagállamokat, hogy ellátási 
hiány esetén garantálják a helyettesítő gyógyszerekhez való hozzáférést azonos áron, 
vagy hasonló visszatérítés mellett;

15. felszólítja a Bizottságot, hogy a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó 
közösségi statisztikát (EU-SILC) egészítse ki a gyógyszerekhez való hozzáférés iránti, 
saját bevallás szerinti teljesítetlen igényekre vonatkozó adatokkal, mivel az EU-SILC ez 
idáig nem mérte a gyógyszerekhez való hozzáférést;

16. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a tagállamokkal szoros 
együttműködésben tegyék meg a szükséges gyors intézkedéseket a gyógyszerellátás 
biztonságának garantálása, az EU harmadik országoktól való függőségének csökkentése 
és a helyi gyógyszergyártás támogatása érdekében a jelentős terápiás jelentőségű 
gyógyszerek esetében, elsőbbséget biztosítva az egészségügyi és stratégiai jelentőségű 
gyógyszereknek; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az érdekelt felek 
segítségével készítsék el a harmadik országokban található uniós előállítóegységek 
térképét, valamint a meglévő és potenciális uniós előállítóegységek referenciaként 
használandó, folyamatosan alakuló térképét annak érdekében, hogy képesek legyenek 



fenntartani, korszerűsíteni és megerősíteni kapacitásaikat, amennyiben az szükséges, 
lehetséges és megvalósítható; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a gyógyszeripar 
képes legyen kezelni a kritikus helyzetekben bekövetkező hirtelen keresletnövekedést;

17. arra kéri a Bizottságot, hogy a következő gyógyszerészeti és ipari stratégiáiban 
foglalkozzon a gyógyszerek rendelkezésre állásával, elérhetőségével és 
megfizethetőségével, a nemzeti szabályozó hatóságok közötti együttműködéssel, az EU 
a harmadik országoktól gyártási kapacitás tekintetében való függésével, valamint a 
gyógyszer-hatóanyagok és kiindulási anyagok ellátásával kapcsolatos kérdésekkel; úgy 
véli, hogy ezeknek a stratégiáknak szabályozási intézkedéseket kell tartalmazniuk, és 
ösztönözniük kell az alapvető gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek előállítását 
Európában azzal a céllal, hogy a gyógyszerek elérhetőek, megfizethetőek, fenntarthatók 
és egyformán hozzáférhetők legyenek;

18. felhívja a Bizottságot, hogy a gyógyszerhiányt tegye a soron következő gyógyszerészeti 
stratégia egyik pillérévé, és hozzon létre az EMA által felügyelt gyógyszerészeti 
fórumot, amely összehozza a politikai döntéshozókat, a szabályozókat, a fizető feleket, 
a beteg- és fogyasztói szervezeteket, az ágazat képviselőit és az egészségügyi ellátási 
lánc más érdekelt feleit a gyógyszerhiány megelőzése, a gyógyszerészeti 
fenntarthatósági kérdések kezelése és az európai gyógyszeripar versenyképességének 
biztosítása érdekében; felhívja különösen a Bizottságot, hogy erősítse tovább a 
párbeszédet az érintett érdekelt felekkel és a nemzetközi szereplőkkel az új kezelések és 
oltóanyagok értékelése érdekében, valamint az Európai Gyógyszerügynökséggel, hogy 
módot találjon a nemzeti ügynökségek közötti tudományos értékelések gyors 
összehangolására, többek között a kritikus klinikai adatok rendelkezésre állását 
megelőző előzetes értékelési szakaszban való együttműködésre, a jóváhagyást követő 
adatgenerálás összehangolására, valamint a kezelések és oltóanyagok gyártásának 
fokozására irányuló rugalmas megközelítésekre;

19. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy gyógyszerekkel kapcsolatos stratégiája 
garantálja az olyan elfogadhatatlan üzleti gyakorlatokkal szembeni fellépést a 
gyógyszerek piacán, amelyek alááshatják az átláthatóságot és a kiegyensúlyozott 
kapcsolatokat a gyógyszerekhez való hozzáférés biztosításában közvetlenül vagy 
közvetve részt vevő, alapvető közszolgáltatást ellátó különböző állami és 
magánszervezetek között;

20. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy amennyiben a közérdek ezt megkívánja, 
vegyék fontolóra az állami támogatási szabályokkal és a fenntartható politikákkal 
összhangban lévő intézkedések és – kötelezettségvállalások fejében – pénzügyi 
ösztönzők bevezetését Európa erős gyógyszeripari bázisának védelme és az ágazat arra 
való ösztönzése érdekében, hogy tevékenységeit a gyógyszerhatóanyagok gyártásától 
kezdve a gyógyszergyártásig, -csomagolásig és -forgalmazásig az EU-ban végezze; 
sürgeti a tagállamokat, hogy például a gyógyszerek minőségébe és az ellátás 
biztonságába történő beruházások jutalmazása révén tartsák fenn a már meglévő 
gyártási kapacitásokat; emlékeztet az iparág stratégiai érdekére és az európai 
vállalatokba történő befektetés fontosságára az erőforrások diverzifikálása és a 
gyártósorok reagálóképességét javítani képes innovatív termelési technológiák 
fejlesztésének ösztönzése érdekében; emlékeztet arra, hogy minden közfinanszírozást a 
beruházások teljes átláthatóságától és nyomon követhetőségétől, az európai piacon 
fennálló ellátási kötelezettségektől, valamint a betegek számára a legjobb eredménytől 



kell függővé tenni, többek között a gyártott gyógyszerek hozzáférhetősége és 
megfizethetősége tekintetében;

21. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzák létre a megfelelő gazdasági keretet 
a gyógyszerek, a technológia és a hatóanyagok meglévő európai gyártási kapacitásainak 
biztosításához és korszerűsítéséhez, például a gyógyszerek minőségébe és az ellátás 
biztonságába történő beruházások jutalmazása révén; 

22. hangsúlyozza, hogy a gyógyszeripari ágazat továbbra is fontos ipari pillér és a 
munkahelyteremtés motorja;

23. úgy véli, hogy az európai zöld megállapodás nagy lehetőséget jelent a gyógyszergyártók 
arra való ösztönzésére, hogy a környezetvédelmi és ökológiai normáknak megfelelő 
termelés révén részt vegyenek a zöld gazdaságélénkítési tervben;

24. hangsúlyozza, hogy az egészségügyi termékek ellátási láncainak teljes hazatelepítése a 
globális gazdaságban nem megvalósítható; felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és az 
EU multilaterális partnereit, különösen a WHO-t és a WTO-t, hogy hozzanak létre 
nemzetközi keretet a globális ellátási láncok minőségének és integritásának biztosítására 
a káros protekcionista intézkedések alkalmazásának korlátozása érdekében, világszerte 
fenntartva a legmagasabb szintű munkaügyi és környezetvédelmi normákat a 
termelésben; felhívja a Bizottságot, hogy a tervezett gyógyszerstratégiába foglaljon bele 
olyan intézkedéseket is, amelyek a globális értékláncokban bekövetkező zavarok 
kezelésére irányulnak; felhívja a Bizottságot, hogy foglalkozzon a gyógyszerellátással 
kapcsolatos kérdésekkel, többek között a kereskedelempolitika közelgő 
felülvizsgálatával összefüggésben;

25. megjegyzi, hogy bizonyos biológiai gyógyszerek, például a vérből és vérplazmából 
származó gyógyszerek esetében Európa vér- és vérplazmagyűjtési kapacitásának 
növelése kulcsfontosságú lesz a harmadik országokból származó vérplazmaimporttól 
való függőségének csökkentése szempontjából; felhívja a Bizottságot, hogy gyorsítsa 
fel a vérre, szövetekre és sejtekre vonatkozó jogszabályok [a 2002/98/EK irányelv1 és a 
2004/23/EK irányelv2] felülvizsgálatát ezen életmentő alapvető gyógyszerek hiánya 
kockázatának csökkentése érdekében;

26. emlékeztet arra, hogy a 2001/83/EK irányelv 81. és 23a. cikke általános 
kötelezettségeket ír elő a gyógyszerellátásra vonatkozóan, amelyeket a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjainak és a forgalmazóknak kell viselniük, 
valamint értesítési kötelezettséget ír elő a forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
számára az ellátás átmeneti vagy tartós megszakítása esetén; sajnálja azonban, hogy a 
Bizottság e kötelezettségek nemzeti jogba való átültetése során eltéréseket állapított 
meg; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai és a nagykereskedelmi forgalmazók 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/98/EK irányelve (2003. január 27.) az emberi 
vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és 
elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 
2001/83/EK irányelv módosításáról (HL L 33., 2003.2.8., 30. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/23/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi 
szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, 
megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások 
megállapításáról (HL L 102., 2004.4.7., 48. o.);



teljesítsék a 2001/83/EK irányelv azon követelményét, hogy biztosítsák a megfelelő és 
folyamatos gyógyszerellátást; felhívja a Bizottságot, hogy még inkább egyértelműsítse a 
forgalombahozatali engedély jogosultjának a 2001/83/EK irányelv szerinti 
kötelezettségeit, és hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy a meghatározott határidőn 
belül jelentést tegyenek minden gyógyszerhiányról; hangsúlyozza, hogy e jogi 
kötelezettségek be nem tartása esetén a meglévő jogi kerettel összhangban visszatartó 
erejű és arányos szankciókat kell alkalmazni;

27. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gondolkodjanak el harmonizált 
hiánymegelőzési és -kezelési tervek kidolgozásán, amelyek kötelezik a gyártókat, hogy 
határozzák meg azon kiemelt terápiás jelentőségű gyógyszerek körét, amelyek 
megelőző és korrekciós intézkedések bevezetését teszik szükségessé az ellátási zavarok 
elkerülése vagy enyhítése érdekében; rámutat arra, hogy egy ilyen tervnek 
megoldásokat kell tartalmaznia egyrészt a gyógyszerek stratégiai tárolására annak 
érdekében, hogy az ellátást észszerű időn keresztül biztosítsák, másrészt átlátható és 
állandó kommunikációs mechanizmusokra, amelyeken keresztül a betegek és az 
egészségügyi szakemberek bejelenthetik és előre jelezhetik a hiányokat; sürgeti a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki iránymutatás annak biztosítása érdekében, hogy a 
készletfelhalmozásra vonatkozó nemzeti kezdeményezések arányosak legyenek a 
szükségletekkel, és ne idézzenek elő nemkívánt következményeket más tagállamokban;

28. megjegyzi, hogy az ellátás biztonsága a hiányokkal szembeni küzdelem alapvető eleme, 
és a városi gyógyszertárakra vonatkozó szerződések odaítélésekor, valamint a 
gyógyszerekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokban minőségi szempontként kell 
szerepelnie a 2014/24/EU irányelv 67. cikkének ajánlása szerint; hangsúlyozza a 
diverzifikált ellátás és közbeszerzési gyakorlatok fontosságát; sürgeti a Bizottságot, 
hogy a 2014/24/EU irányelvvel összefüggésben mielőbb javasoljon iránymutatásokat a 
tagállamok számára, különösen arra vonatkozóan, hogy kizárólag a legalacsonyabb árra 
vonatkozó kritériumokon túlmenően miként lehet a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
kritériumait a legjobban érvényesíteni; javasolja, hogy a hatóanyagok és a kész 
gyógyszerek Európai Unión belüli gyártásába történő beruházás is ilyen szempont 
legyen, csakúgy, mint a gyártótelepek száma, elhelyezkedése, az ellátás 
megbízhatósága, a nyereség kutatás-fejlesztésbe történő visszainvesztálása, valamint a 
szociális, környezetvédelmi, etikai és minőségi normák alkalmazása;

29. megállapítja, hogy az olyan közbeszerzési eljárások, amelyeknek az alapanyagot gyártó 
csak egy gyártóteleppel rendelkező és/vagy csak egy nyertesük van, bizonytalan 
helyzetek kiváltó okai lehetnek ellátási zavar esetén; kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat olyan közbeszerzési rendszerek bevezetésének megfontolására, amelyek 
több olyan nyertes – ideértve a közösen pályázókat is – kiválasztását teszik lehetővé, 
amelyek az EU-n belüli termelésre összpontosítanak, és legalább két különböző 
alapanyagforrást garantálnak, aminek révén fenntartható a piacon a verseny, 
csökkenthető a hiány kialakulásának kockázata, egyidejűleg biztosítható a betegek jó 
minőségű ellátása; e célból kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy olyan jogi keret 
létrehozásának lehetőségét, amely ösztönzi és lehetővé teszi az egészségügyi rendszerek 
számára, hogy olyan pályázatokat írjanak ki, amelyek jutalmazzák a nehéz körülmények 
között gyógyszerellátást garantáló gyógyszeripari vállalatokat;

30. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy meglévő termelés hiányában vizsgálják 
meg egy vagy több európai nonprofit gyógyszeripari vállalkozás létrehozásának 
lehetőségét, amelyek az egészségügyi ellátás szempontjából stratégiai jelentőségű 



gyógyszerek gyártása érdekében közérdekből működnek, az ellátás biztonságának 
kiteljesítése és garantálása, valamint vészhelyzet esetén a gyógyszerek esetleges 
hiányának megelőzése érdekében; emlékeztet arra, hogy az új technológiák, a 
digitalizáció és a mesterséges intelligencia alapvető szerepet játszhatnak abban, hogy 
lehetővé tegyék az európai laboratóriumok kutatói számára, hogy hálózatban 
dolgozzanak, és megosszák céljaikat és eredményeiket, miközben teljes mértékben 
tiszteletben tartják az európai adatvédelmi keretet;

31. felhívja a Bizottságot, hogy gondosan értékelje a mesterséges intelligencia pozitív 
hozzájárulását az orvosi eszközök gyors és megbízható biztosításához;

32. hangsúlyozza a köz- és magánszféra közötti partnerségek, például az innovatív 
gyógyszerek kutatására irányuló európai kezdeményezés (IMI) fontosságát a kutatási és 
innovációs programok keretében; úgy véli, hogy a Bizottságnak fontolóra kellene 
vennie az egyesült államokbeli orvosbiológiai fejlett kutatási és fejlesztési hatóság 
európai modelljének létrehozását is;

33. hangsúlyozza, hogy a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök iránti sürgős igény 
nem mehet az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek és egészségügyi termékek 
minőségének, biztonságának, hatásosságának és költséghatékonyságának rovására;

34. felhívja a Bizottságot, hogy lépjen fel a nem engedélyezett weboldalakról és 
értékesítőktől származó hamisított gyógyszerek terjedése ellen, ami manapság 
aggodalomra ad okot; úgy véli, hogy ez a gyakorlat súlyos károkat okozhat és súlyos 
egészségügyi problémákhoz vezethet, vagy ronthatja az uniós polgárok egészségi 
állapotát; hangsúlyozza, hogy a gyógyszerhamisítás feltérképezésével és az ellene 
folytatott küzdelemmel kapcsolatos uniós koordináció alapvető fontosságú;

35. kéri a gyógyszeripar és más termelő ágazatok, például a mezőgazdaság, a kertészet és az 
erdészet közötti fokozott párbeszéd ösztönzését a hatóanyagok Európai Unión belüli 
gyártásának a fejlesztése érdekében; felkér az egyes ágazatok túlzott szakosodása elleni 
küzdelemre, valamint a kutatásba, a biogazdaságba és a biotechnológiába való intenzív 
beruházásokra az erőforrások diverzifikálása érdekében; úgy véli, hogy Európa iparának 
helyreállításához kiemeltként kell kezelni a társadalom digitális és ökológiai átállását és 
a külső sokkhatásokkal szembeni ellenálló képesség fejlesztését;

36. hangsúlyozza a magas színvonalú orvosi kutatás és innováció fontosságát, beleértve a 
szabadalmon kívüli kutatást is; felszólít egy valódi európai hálózat létrehozására a 
terápiás és orvosi kutatás támogatása érdekében, és hangsúlyozza, hogy az áthelyezés 
nem vezethet az orvosi kutatás minőségének romlásához; hangsúlyozza, hogy a stabil 
kutatási és fejlesztési rendszer pozitív hatással lehet a termelési kapacitásokra és az 
ellátás stabilitására;

37. elismeri, hogy a kutatásalapú gyógyszeripar alapvető jelentőségű ágazat, amely 
hozzájárul a minőségi gyártás és a gyógyszerellátás biztosításához, a fennálló és nem 
kielégített szükségletek kezelésére irányuló jövőbeli innovációhoz, valamint az 
egészségügyi rendszerek rezilienciájának, reagálóképességének és felkészültségének 
támogatásához a jövőbeli kihívások, többek között a világjárványok kezelése 
érdekében;



38. felszólítja a Bizottságot egy olyan környezet megteremtésére, amelyben a kutatásalapú 
gyógyszeripart a kielégítetlen gyógyászati igényekhez, például az antimikrobiális 
rezisztencia elleni küzdelemhez nyújtott megfizethető megoldások kifejlesztésére 
ösztönzik; felszólítja a Bizottságot, hogy a kidolgozás alatt álló európai 
gyógyszerstratégia keretében építse ki a szellemi tulajdonjogok stabil európai 
rendszerét, hogy ösztönözze az európai kutatás-fejlesztést és gyártást, biztosítsa, hogy 
Európa megtartja innovátorként és globális vezetőként betöltött szerepét, és végső soron 
védje és erősítse Európa stratégiai autonómiáját a közegészségügy területén;

39. sürgeti a Bizottságot, hogy javasoljon továbbá intézkedéseket – a váratlan sokkok jobb 
kezelése céljából – az uniós kis- és középvállalkozások gyógyszerellátási láncba történő 
szélesebb körű bevonásának ösztönzésére, tekintettel kulcsfontosságú szerepükre a 
kutatásban és az innovációban, valamint arra, hogy eleve képesek a gyors 
termékváltásra;

40. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gondoskodjanak olyan környezetről, 
amely biztosítja, hogy Európa továbbra is vonzó hely legyen a kutatási és fejlesztési 
beruházások számára a célból, hogy megőrizze az aktív kutatáson alapuló 
gyógyszeripart Európában, amelyet a kutatási és fejlesztési képességekbe és 
infrastruktúrába, például egyetemekbe történő nagyobb beruházások támogatnak, 
figyelembe véve azt is, hogy az EU továbbra is a világ vezető régiója a 
szabadalmaztatott gyógyszerek hatóanyagainak gyártása terén; felszólítja a Bizottságot, 
hogy az Európai horizont és egyéb uniós programok keretében biztosítson megfelelő 
pénzügyi forrásokat a kulcsfontosságú ipari ágazatokban, például a gyógyszeriparban 
történő gyártást támogató uniós kutatási és innovációs tevékenységek megerősítéséhez, 
biztosítva közben a földrajzi egyensúlyt, illetve a kutatás és innováció tekintetében 
rosszul teljesítő tagállamok számára a részvételt az együttműködésen alapuló uniós 
projektekben és programokban, a kiválóság elvének tiszteletben tartásával;

41. rámutat, hogy a Horizont 2020-ból már jelentős számú, egészségügyi kutatással és 
innovációval kapcsolatos tevékenység kapott pénzügyi támogatást; hangsúlyozza, hogy 
a koronavírussal kapcsolatos kutatás finanszírozása nem lehet hatással a Horizont 2020 
egyéb egészségügyi prioritásaira; felhív az Európai horizont által biztosított 
finanszírozás növelésére olyan gyógyszerkutatási és innovációs ökoszisztémák 
létrehozása és támogatása céljából, amelyek orvosi irányultságúak, többek között a köz- 
és magánszféra közötti partnerségek, valamint az innovatív és magas hozzáadott értéket 
képviselő ágazatokban végzett állami kutatás támogatása; hangsúlyozza, hogy egy 
vezető gyógyszerkutatási ökoszisztémához készségekre, hálózatokra és a tudományos 
dolgozókkal való kapcsolatokra, egészségügyi adatinfrastruktúrára, működőképes 
szabályozási keretre és a szellemi tulajdonjogok területén az innovációt elősegítő 
szakpolitikákra van szükség; szorgalmazza a ritka betegségek kezelésére használt 
gyógyszerek kutatásának ösztönzésére létrehozott támogatások felülvizsgálatát annak 
megállapítása érdekében, hogy sikeresek-e, és új ösztönzők létrehozására szólít fel 
abban az esetben, ha a felülvizsgálat a meglévők hatástalanságát állapítja meg; kiemeli, 
hogy az Európai horizontnak és az egyéb uniós programoknak támogatniuk kell a ritka 
betegségek kezelését, és hogy a ritka betegségekkel kapcsolatos kutatásokat, a bevált 
gyakorlatokat, a klinikai vizsgálatokat és a gyógyszereket valamennyi tagállam polgárai 
számára hozzáférhetővé kell tenni; emlékeztet rá, hogy a nem kizárólagos engedélyezés 
fontos lehet a hiányok kezelésében és a gyógyszerek árainak stabilizálásában, különösen 
egészségügyi vészhelyzetekben;



42. felszólítja a Bizottságot, hogy vegye számba a koronavírus által az iparra és a kkv-kra 
gyakorolt hatásokat, és nyújtson be egy megújított uniós iparstratégiát, amely kiemelten 
kezeli a társadalom digitális és ökológiai átállását és a külső sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képesség fejlesztését; sürgeti a Bizottságot, hogy tegye lehetővé a tagállamok 
számára, hogy minden szükséges erőfeszítést megtehessenek annak érdekében, hogy a 
gyógyszerészeti kis- és középvállalkozások folytathassák vagy újrakezdhessék kutatási 
tevékenységeiket, és elősegíthessék a gyártás változatosságát és az ahhoz kapcsolódó 
munkahelyek fenntartását, hangsúlyozva a fenntartható, etikus és minőségi gyártás 
fontosságát a munkahelyek, a növekedés és a versenyképesség szempontjából;

43. hangsúlyozza, hogy a betegszervezeteket jobban be kell vonni a köz- és magánklinikai 
vizsgálatokra vonatkozó kutatási stratégiák meghatározásába annak biztosítása 
érdekében, hogy azok megfeleljenek az európai betegek kielégítetlen szükségleteinek;

44. felhívja a Bizottságot, hogy a gyógyszerkutatásba történő állami beruházások terén 
mozdítsa elő az átláthatóságot annak érdekében, hogy ezek a beruházások 
megjelenjenek a nyilvánosság számára való hozzáférhetőség és az árképzés terén; 
emlékeztet a 89/105/EK irányelvvel1 kapcsolatos álláspontjára, és kéri a Bizottságot, 
hogy e tekintetben tegye meg a megfelelő intézkedéseket a soron következő 
gyógyszerészeti stratégiát illetően, beleértve az irányelv felülvizsgálatának 
megfontolását is;

45. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mivel Európa kritikus egészségügyi 
infrastruktúrájának részét jelentik, világítsák át a gyógyszergyártó üzemekbe történő 
közvetlen külföldi befektetéseket;

46. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az egészségügyi szakemberek és a nyilvánosság 
biztonságos, hatékony és jó minőségű gyógyszerekhez és egészségügyi termékekhez 
való hozzáférését azáltal, hogy figyelemmel kísérik és szabályozzák a helyes klinikai 
gyakorlatnak való folyamatos megfelelést a klinikai vizsgálatok engedélyezése és 
lefolytatása tekintetében, a legszigorúbb egészségvédelmi normákkal összhangban;

47. az európai gyógyszerpiac megerősítésére szólít fel a betegek gyógyszerekhez való 
hozzáférésének felgyorsítása, az ellátás megfizethetőbbé tétele, a nemzeti egészségügyi 
költségvetések megtakarításainak maximalizálása és a gyógyszeripari cégek 
adminisztratív terheinek elkerülése érdekében;

48. rámutat, hogy a generikus vagy biohasonló gyógyszerek lehetővé teszik a fokozott 
versenyt, az árak csökkentését és a megtakarítást az egészségügyi rendszerekben, és 
ezáltal a betegek számára elősegítik a gyógyszerekhez való könnyebb hozzájutást;

49. hangsúlyozza, hogy elemezni kell a biohasonló gyógyszereknek az egészségügyi 
rendszerek fenntarthatóságára vonatkozó többletértékét és gazdasági hatását, valamint 
hogy nem szabad késleltetni e gyógyszerek piacra lépését, és amennyiben szükséges, 
meg kell vizsgálni, hogy milyen intézkedésekkel lehetne támogatni piaci bevezetésüket;

1 Az Európai Parlament álláspontja (2013. február 6.) az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek árának szabályozását, valamint a nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe 
történő befogadásukat szabályozó intézkedések átláthatóságáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (Elfogadott szövegek, 
P7_TA(2013)0039).



50. sajnálja azokat a folyamatban lévő bírósági ügyeket, melyek célja a generikus 
készítmények piacra lépésének késleltetése; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy tartsák tiszteletben az innovátor kereskedelmi kizárólagossági időszakának végét;

51. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése negatív 
hatással lehet a gyógyszerellátásra, különösen Írország esetében; kéri, hogy az Egyesült 
Királysággal kötendő jövőbeli megállapodásba foglaljanak bele olyan célzott 
rendelkezéseket, mint például a kölcsönös elismerési megállapodások, amelyek 
lehetővé teszik mindkét fél számára, hogy reagáljanak a felmerülő egészségügyi 
veszélyhelyzetekre, és folyamatos és gyors hozzáférést biztosítanak a betegek számára a 
biztonságos gyógyszerekhez és orvostechnikai eszközökhöz, illetve kéri, hogy 
megállapodás hiányában készítsenek vészhelyzeti terveket;

Az európai fellépés megerősítése a tagállamok egészségpolitikájának hatékonyabb 
koordinálása és kiegészítése céljából 

52. ajánlja, hogy a Bizottság, a tagállamok és az ágazat az EMA vezetésével működjenek 
együtt a gyógyszerek gyártási és forgalmazási lánca átláthatóságának növelése, 
valamint a hiányok megelőzésére és kezelésére szolgáló európai egység létrehozása 
érdekében;

53. felszólítja a tagállamokat, hogy a Bizottsággal és a többi érintett érdekelt féllel szoros 
együttműködésben vizsgálják meg a megfelelő készletek biztosításával kapcsolatos 
alternatív megközelítéseket, ideértve például a meglévő szabályozási követelmények 
hatékony nemzeti szintű érvényesítését az ellátási lánc valamennyi szereplője 
tekintetében, valamint az ellátási láncon belüli átláthatóságot fokozó intézkedéseket;

54. felkéri az Európai Bizottságot, hogy egy rákellenes, antiszeptikus, ritka betegségek 
kezelésére használt és egyéb, gyakran hiánycikknek számító, harmonizált árakon kínált 
gyógyszereket tartalmazó közös gyógyszeres kosárra építve fejlesszen ki európai szintű 
egészségügyi stratégiákat a betegek ellátáshoz való hozzáférésének biztosítása 
érdekében, figyelemmel a klinikai megközelítések terén a tagállamokban fennálló 
különbségekre; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a harmonizált árképzési 
kritériumok lehetőségét is annak érdekében, hogy ezeket a gyógyszereket 
megfizethetővé tegye a visszatérő hiányok ellensúlyozása érdekében, figyelembe véve a 
vásárlóerő-paritást valamennyi tagállamban;

55. felhívja a Bizottságot, hogy az onkológiai gyógyszerek hiányának kérdését helyezze a 
hamarosan elkészülő európai rákellenes terv kezeléssel foglalkozó részének 
középpontjába;

56. egyes „érett” gyógyszerek tekintetében felszólít külön szabályzat bevezetésére olyan 
ösztönzők kíséretében, amelyek célja, hogy a gyártók továbbra is forgalmazzák azokat 
az európai piacon, és biztosítsák az európai termelés diverzifikációját;

57. felhívja a Bizottságot, hogy a „RescEU” mechanizmus mintájára hozzon létre egy 
európai rendkívüli tartalékalapot az egészségügyi és stratégiai jelentőségű, a hiány 
kockázatának nagy mértékben kitett gyógyszerek számára a visszatérő hiányok 
enyhítése és egy sürgősségi európai gyógyszertár létrehozása érdekében; kitart amellett, 
hogy e tartaléknak arányosnak kell lennie a célkitűzésével, és azt minden tagállam 
számára átlátható, elszámoltatható és méltányos módon kell felhasználni; hangsúlyozza, 



hogy egy ilyen mechanizmust gondosan kell kezelni, különös tekintettel az 
eltarthatósági időre és a pazarlás elkerülésére;

58. kéri, hogy jelöljenek ki egy európai szabályozó hatóságot, amely a Bizottsággal együtt 
létrehozná a gyógyszereknek az európai rendkívüli tartalékalapból az ellátási zavarok 
vagy hiány által érintett tagállamok számára történő méltányos elosztására szolgáló 
mechanizmust; felhívja ezt a kijelölt európai szabályozó hatóságot, hogy tervezzen 
független és átlátható felülvizsgálatokat annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi 
tagállam egyenlő bánásmódban részesüljön;

59. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki innovatív és összehangolt 
stratégiákat, és fokozzák a készletekre vonatkozó bevált gyakorlatok cseréjét; úgy véli, 
hogy az EMA a legalkalmasabb szerv arra, hogy kijelöljék azt a szabályozó hatóságot, 
amelynek feladata a gyógyszerek hiányának megelőzése lenne uniós szinten, 
vészhelyzetekben és azokon túl, és amely számára szélesebb körű megbízatást és több 
erőforrást kell biztosítani; felhívja ezért a Bizottságot, hogy az ügynökség 
kapacitásainak megerősítése érdekében módosítsa a meglévő jogszabályokat; 
hangsúlyozza, hogy hosszú távon az EMA-nak képesnek kell lennie arra, hogy 
forgalomba hozatali engedélyt adjon ki, feltéve, hogy a gyártók teljesítik az ellátási és 
hozzáférhetőségi követelményeket, anélkül, hogy ezek a követelmények 
gyógyszerhiányhoz vezetnének; reméli, hogy az EMA erőforrásainak megerősítése 
lehetővé teszi számára, hogy a nemzeti ellenőrök koordinációja révén fenntartsa a 
harmadik országokban található előállítóegységek jelenlegi ellenőrzési rendszerét;

60. felszólít a ritka betegségek gyógyszereiről szóló 141/2000/EK rendelet1 
felülvizsgálatára annak érdekében, hogy a tízéves piaci kizárólagossági záradék 
esetében megforduljon a „bizonyítási teher” annak érdekében, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultjának kelljen bizonyítania, hogy a termék nem 
elég jövedelmező ahhoz, hogy fedezze a K+F költségeket;

61. felhívja a Bizottságot, hogy tanulmányozzon és hozzon létre egy alapot a ritka 
betegségek gyógyszerei számára, amelyet a tagállamok finanszíroznának azzal a céllal, 
hogy a tagállamok nevében közösen beszerezzék a ritka betegségek gyógyszereit az EU 
egésze számára;

62. javasolja további közös európai szintű közbeszerzési eljárások lefolytatását a 
hiányokkal szembeni küzdelem érdekében, különösen egészségügyi válsághelyzetek 
esetén, ahogy ez történt a Covid19 esetében, a reagálóképesség fejlesztése érdekében az 
eljárások egyszerűsítésével és átláthatóvá tételével; kéri különösen, hogy hozzanak létre 
közös uniós beszerzési eljárást a ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek 
tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy ezek a gyógyszerek valamennyi 
tagállamban elérhetők legyenek; felhívja a Bizottságot, hogy a Szerződésekkel 
összhangban sürgősen végezze el a közös közbeszerzési mechanizmust létrehozó, a 
határokon átterjedő egészségügyi veszélyekről szóló 1082/2013/EU határozat 
értékelését és esetleges felülvizsgálatát;

63. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy térjenek vissza a nettó árképzés és a 
különböző kezelésekre vonatkozó visszatérítés átláthatóságának elképzelésére annak 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 141/2000/EK rendelete (1999. december 16.) a ritka 
betegségek gyógyszereiről (HL L 18., 2000.1.22., 1. o.).



érdekében, hogy a tagállamok egyenlő esélyeket kapjanak a gyógyszeripari 
vállalatokkal a nem közösen beszerzett kezelésekről folytatott tárgyalások során;

64. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza részvételét a tagállamokbeli kritikus egészségügyi 
infrastruktúrák védelmének támogatásában, és a jövőben alkalmazza a kritikus 
infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai programot az egészségügyi infrastruktúra 
ágazatában;

65. szorgalmazza az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól szóló 
536/2014/EU rendelet teljes körű és mielőbbi alkalmazását; úgy véli, hogy ez a rendelet 
elősegítené az uniós szinten harmonizált és összehangolt módon végzett nagy klinikai 
vizsgálatok elindítását;

66. felhívja a Bizottságot és az EMA-t, hogy működjenek együtt az ágazattal annak 
biztosítása érdekében, hogy az egyik tagállamban forgalmazott gyógyszerek az összes 
többi tagállamban, különösen a kisebb tagállamokban is elérhetők legyenek;

67. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a párhuzamos kereskedelem gyógyszerhiányra 
gyakorolt hatását a tagállamokban, és megfelelően kezelje a problémákat azáltal, hogy 
megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a gyógyszerek 
időben eljussanak valamennyi beteghez az EU-ban; hangsúlyozza, hogy e tekintetben 
figyelembe kell venni a betegek, a fogyasztói csoportok és az egészségügyi 
szakemberek tapasztalatait;

68. hangsúlyozza a betegek önrendelkezésének és a betegközpontú megközelítésnek a 
fontosságát; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy javítsák a betegek 
képviseletét és részvételét a gyógyszereiket érintő esetleges ellátási kérdésekkel 
kapcsolatos döntéshozatali folyamatban;

69. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak el közös álláspontot, és kezdjék meg a 
tárgyalásokat az egészségügyi technológiák értékeléséről és a 2011/24/EU irányelv 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról;

A tagállamok közötti együttműködés erősítése

70. felkéri a Bizottságot egy innovatív, felhasználóbarát, átlátható és centralizált digitális 
felület létrehozására a rendelkezésre álló készleteket, valamint a gyógyszerhiányokat és 
orvosi eszközöket érintő egységesített információk közlése és bejelentése érdekében, a 
párhuzamosságok elkerülése érdekében a nemzeti ügynökségektől és a szereplőktől, 
köztük a gyártóktól, a nagykereskedőktől és a gyógyszerészektől származó információk 
alapján; örömmel üdvözli az EMA és a gyógyszerügynökségek vezetői közös 
munkacsoportjának a gyógyszerek rendelkezésre állásával kapcsolatos munkáját, 
valamint az EMA által felállított ágazati kapcsolattartó rendszert (SPOC) és az integrált 
ágazati kapcsolattartó rendszert (i-SPOC); kéri a meglévő információs rendszerek 
értékelését és szükség esetén megerősítését az egyes tagállamokbeli feszült helyzetek, 
hiányok és szükségletek világos feltérképezése céljából, a raktárkészletek 
felhalmozásának megelőzése érdekében; ezzel összefüggésben ösztönzi a Bizottságot, 
hogy használja és hajtsa végre páneurópai szinten a digitális és telematikai eszközöket, 



valamint fontolja meg a módosításokról szóló rendelet1 és a módosítások osztályozására 
vonatkozó iránymutatások módosítását; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
hozzanak létre korai előrejelző rendszert nemzeti és uniós szinten a gyógyszeripari 
vállalatok azon kötelezettségének megerősítése érdekében, hogy haladéktalanul 
jelentsenek bármilyen feszültséget vagy zavart a gyógyszerellátás területén;

71. elengedhetetlennek tartja az egészségügyi szakembereknek és betegeknek szóló, a 
gyógyszerek rendelkezésre állásával kapcsolatos korai kommunikáció javítását olyan 
innovatív, digitális eszközök segítségével, amelyek megmutatják egy adott gyógyszer 
valós idejű aktuális fellelhetőségét, mennyiségét és árát, az adatvédelmi jogszabályok 
tiszteletben tartása mellett; emlékeztet arra, hogy az egészségügyben dolgozóknak a 
gyógyszerek fellelhetőségére vonatkozóan naprakész információkhoz kell hozzáférniük, 
hogy megfelelően tudjanak reagálni a felmerülő és meglévő hiányokra; hangsúlyozza, 
hogy az ellátási probléma korai felismerése és a lehetséges terápiás alternatívák korai 
azonosítása növelheti a betegek biztonságát; javasolja ezért, hogy az egészségügyi 
szakemberek számára nyújtsanak tájékoztatást a rendelkezésre álló alternatívákról;

72. úgy véli, hogy a tagállamoknak meg kell osztaniuk az összes érintett szereplővel az 
információkat – például a járványügyi előrejelzéseket – annak érdekében, hogy a 
növekvő keresletre való tekintettel jobban meg tudják tervezni tevékenységeiket, és 
jobban tudjanak reagálni a szükségletekre hiány idején;

73. emlékeztet arra, hogy a félretájékoztatás a gyógyszerek nem megfelelő alkalmazásához 
és szükségtelen készletfelhalmozáshoz vezethet;

74. megállapítja, hogy az emberek gyógyszerkészleteket halmoznak fel, mivel attól 
tartanak, hogy a készletek kimerülnek; felszólítja a kormányokat, hogy az erőforrások 
túlzott mértékű felhasználásának megszüntetése érdekében oktatás és biztonságérzet 
nyújtása révén oldják fel ezeket a félelmeket;

75. kéri, hogy minden olyan tagállam esetében, ahol a gyógyszert forgalmazzák, az adott 
tagállam nyelvén készítsenek elektronikus terméktájékoztatót a papíralapú tájékoztató 
mellett, a gyógyszerek egységes piacon belüli forgalmazásának és mozgásának 
megkönnyítése, és ezzel a hiányok enyhítése érdekében; felkéri a Bizottságot, hogy 
mérje fel annak lehetőségét, hogy a gyártóknak – önkéntes alapon és további terhek 
nélkül – megengedik a gyógyszerek és hatóanyagok származási és gyártási helyére 
vonatkozó, a páciensek/fogyasztók számára látható és azonosítható címkézési rendszer 
használatát;

76. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az egységes piac zavartalan működését annak 
érdekében, hogy a gyógyszerekhez, az orvostechnikai eszközökhöz és 
védőfelszerelésekhez való hozzáférés előtt álló akadályok valamennyi polgár számára 
megszűnjenek, különös tekintettel az olyan tagállamokban élőkre, amelyek kis méretük 
vagy távoli elhelyezkedésük miatt nagymértékben függenek az importtól, és nem férnek 
könnyen hozzá az ellátási lánchoz;

1 A Bizottság 1234/2008/EK rendelete (2008. november 24.) az emberi, illetve 
állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali 
engedélyére vonatkozó feltételek módosításainak vizsgálatáról (HL L 334., 2008.12.12., 
7. o.).



77. javasolja hiánykatalógus kidolgozását minden tagállamban, amely lehetővé tenné az 
EMA számára az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága (CHMP) és/vagy 
a farmakovigilanciai kockázatértékelési bizottsága (PRAC) által felmért hiányok 
nyilvános katalógusának egyszerű frissítését;

78. kiemeli annak fontosságát, hogy a Bizottság elfogadjon minden szükséges intézkedést a 
spekuláció, a csalás és az árral való visszaélések leküzdése érdekében az alapvető orvosi 
anyagok kereskedelme területén;

79. elítéli a hiányok bűncselekmények céljára történő kihasználását; emlékeztet arra, hogy a 
gyógyszerek és gyógyászati termékek hamisítása vagy meghamisítása fokozza az ellátás 
terén tapasztalható feszültségeket; felszólít az e gyakorlatok elleni küzdelemre irányuló 
intézkedések megerősítésére a gyógyszereket forgalmazó online platformok ellenőrzése, 
az érintett uniós és nemzeti ügynökségek közötti együttműködés megerősítése, valamint 
az áldozatok jogainak tiszteletben tartása révén;

A hiányok megelőzése és kezelése egészségügyi válságok esetén

80. aggódva emeli ki néhány gyógyszer, többek között az intenzív ellátásban használt 
gyógyszerek hiányát a Covid19-válság során; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
fennmaradjon a magas színvonalú gyógyszerek EMA által koordinált előállítása, 
beszerzése, forgalmazása, fejlesztése és az azokhoz való egyenlő hozzáférés; 
aggodalommal veszi tudomásul az egyes gyógyszerekre világszerte bevezetett 
exporttilalmakat, és üdvözli, hogy a Bizottság elkötelezte magát a gyógyszerellátás 
biztosítása mellett; hangsúlyozza, hogy a Covid19 kezelésére szolgáló gyógyszerek 
kísérleti alkalmazása nem vezethet hiányhoz az ilyen gyógyszerektől függő, más 
betegségekben szenvedő betegek számára;

81. felszólítja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal szoros együttműködésben fogadjon el 
egy, a világjárványokra való felkészültségre vonatkozó európai tervet a 
világjárványokra való összehangolt és hatékony reagálás biztosítása érdekében; e 
tekintetben üdvözli, hogy a Bizottság a Covid19 kapcsán létrehozta az orvosi 
berendezések elszámolóházát; megismétli a 2020. április 17-i állásfoglalásában 
megfogalmazott, az egészségügyi válságok valamennyi típusára reagáló európai 
egészségügyi reagálási mechanizmus létrehozására irányuló felhívását;

82. hangsúlyozza, hogy a világjárványra való európai felkészülési tervnek magában kell 
foglalnia a tagállami gyógyszerforgalmazásra és -fogyasztásra vonatkozó információk 
összehangolását, valamint a szabályozási rugalmasság megfelelő meghatározását a 
kínálati feszültségek kezelése érdekében; úgy véli, hogy egy ilyen tervnek a tagállamok 
reagálási képességeinek hatékony támogatása érdekében a határokon átterjedő súlyos 
egészségügyi veszélyekre irányuló, együttműködésen alapuló uniós szintű 
válságkezelési mechanizmusok – például a RescEU és a közös közbeszerzési 
megállapodás – széles körű alkalmazását is magában kell foglalnia;

83. hangsúlyozza, hogy a nyílt, szabad, tisztességes és átlátható, szabályozott multilaterális 
kereskedelmi rendszer végrehajtása alapvető az egészségügyi termékek globális 
elérhetőségének biztosításához, valamint sebezhetőségünk jövőbeli vészhelyzetekben 
való csökkentéséhez;



84. üdvözli, hogy a jelenlegi Covid19-válság során rugalmasabb szabályokat vezettek be a 
hiányok csökkentése és a gyógyszerek tagállamok közötti forgalmazásának 
megkönnyítése érdekében, ideértve a különböző csomagolási formák elfogadását, a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai számára egy másik tagállamban a 
jóváhagyás megszerzését lehetővé tevő újrafelhasználási eljárást, a helyes gyártási 
gyakorlatra vonatkozó tanúsítványok érvényességének meghosszabbítását, hosszabb 
lejárati időket, állatgyógyászati készítmények használatát stb.; kéri a Bizottságot e 
megoldások alkalmazásának szigorú ellenőrzésére, annak biztosítására, hogy a 
betegbiztonság ne kerüljön veszélybe, és problémák vagy hiány esetén e megoldások 
állandósítására; üdvözli e tekintetben az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 
2017/745 rendelet alkalmazandóvá válása időpontjának elhalasztását is. e tekintetben 
különösen a ritka betegségek gyógyszereivel kapcsolatban kér különleges 
megközelítést;

85. megjegyzi, hogy a szabadalmi oltalom kulcsfontosságú ösztönző a vállalatok számára, 
hogy beruházzanak az innovációba és új gyógyszereket gyártsanak; megjegyzi 
ugyanakkor, hogy a szabadalmak kiszorító hatása korlátozott piaci kínálathoz és a 
gyógyszerekhez és gyógyszerkészítményekhez való korlátozott hozzáféréshez vezethet; 
hangsúlyozza, hogy egyensúlyt kell teremteni a szabadalmak kiszorító hatásán keresztül 
az innováció ösztönzése, a gyógyszerekhez való hozzáférés biztosítása és a közegészség 
védelme között; emlékeztet arra, hogy egy gyógyszert forgalmazó vállalat a 
726/2004/EK rendelet 14. cikkének (11) bekezdése szerint az első forgalombahozatali 
engedélytől számított nyolc éven keresztül adatkizárólagosságot élvezhet; felhívja a 
Bizottságot, hogy javasolja e rendelet felülvizsgálatát annak érdekében, hogy 
egészségügyi válság esetén ideiglenesen engedélyezni lehessen kényszerengedélyek 
megadását annak érdekében, hogy a gyártók az életmentő generikus gyógyszereket 
előállíthassák; emlékeztet arra, hogy ez azon közegészségügyi rugalmasságok egyike a 
szabadalmi oltalom területén, amely már szerepel a Kereskedelmi Világszervezet 
TRIPS-megállapodásában, és amelyet a 2001. évi dohai nyilatkozat is megerősített; 
felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az uniós szabadkereskedelmi 
megállapodások végrehajtása ne ütközzön a TRIPS-megállapodás által biztosított 
rugalmassági lehetőségekkel, és hogy nyújtson iránymutatást a tagállamok számára 
abból a célból, hogy ösztönözni tudják az önkéntes engedélyezést az azonnali kötelező 
engedélyezés helyett; 

86. emlékeztet arra, hogy a 816/2006/EK rendelet1 harmonizálja a gyógyszeripari termékek 
előállítására és értékesítésére vonatkozó, szabadalmi vagy kiegészítő oltalmi 
tanúsítványokkal kapcsolatos kényszerengedélyek megadására vonatkozó eljárást, 
amennyiben ezeket a termékeket közegészségügyi problémák kezelése céljából igénylő, 
jogosult importáló országok számára történő kivitelre szánják; felhívja a Bizottságot, 
hogy a közelgő európai gyógyszerészeti stratégiájával összefüggésben fontolja meg a 
gyógyszerek, például az oltóanyagok kényszerengedélyezésére vonatkozó harmonizált 
szabályok lehetőségét, amelyek segítségével a tagállamok a jövőben gyorsabban és 
hatékonyabban reagálhatnak egy európai közegészségügyi válságra;

1 Az Európai Parlament és a Tanács 816/2006/EK rendelete (2006. május 17.) a 
közegészségügyi problémákkal küzdő országokba történő kivitelre szánt gyógyszeripari 
termékek előállításával kapcsolatos szabadalmak kényszerengedélyezéséről (HL L 157., 
2006.6.9., 1. o.).



87. hangsúlyozza, hogy a kényszerengedélyezési rendszereknek a gyógyszerekhez való 
hozzáférés kezelésére irányuló szélesebb körű uniós fellépés részét kell képezniük; 
felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy európai cselekvési tervet ezzel 
kapcsolatban;

88. hangsúlyozza, hogy a szabadalmi oltalomnak és érvényesítésének kellően figyelembe 
kell vennie a társadalom érdekeit, nevezetesen az emberi jogok védelmét és a 
népegészségügyi prioritásokat; hasonlóképpen emlékeztet arra, hogy a szabadalmi 
oltalom nem sértheti az egészséghez való jogot, és nem járulhat hozzá a gazdagabb és a 
szegényebb polgárok közötti szakadék kiszélesítéséhez a gyógyszerekhez való 
hozzáférés tekintetében; úgy véli, hogy az Unió e kérdéssel kapcsolatos 
megközelítésének biztosítania kell a tagállamok rendelkezésére álló különböző 
intézkedések összehangolását és koherenciáját;

89. hangsúlyozza, hogy a kiegyensúlyozott szellemi tulajdonra és szabályozási 
együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó, tisztességes és jól végrehajtott 
szabadkereskedelmi megállapodások széles hálózata, valamint egy teljes körűen 
működő többoldalú kereskedelmi rendszer, amelynek középpontjában a Kereskedelmi 
Világszervezet és egy működő Fellebbezési Testület áll, a legjobb módja annak 
garantálásának, hogy az alapvető gyógyszerek gyártásának több forrása is rendelkezésre 
álljon, és hogy a szabályozási szabványok globálisan közeledjenek egymáshoz, 
biztosítva az európai termelést kiegészítő, erős globális innovációs keretet; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy választási lehetőségek álljanak rendelkezésre a 
szükséges gyógyszerek megfelelő rendelkezésre állásának biztosítására, beleértve azt is, 
hogy szükség esetén készen állnak a kötelező engedélyek alapján külföldön előállított 
gyógyszerek behozatalának engedélyezésére; emlékeztet arra, hogy a gyógyszerekre 
vonatkozó szabályozási keretek és szabványok közötti különbségek szükségtelen 
akadályt hozhatnak létre a kereskedelem számára; hangsúlyozza az európai minőségi és 
biztonsági normák fontosságát; ösztönzi nemzetközi szabványok elfogadását, és sürgeti 
a Bizottságot annak biztosítására, hogy az európai piacra szánt valamennyi végleges 
vagy köztes gyógyszer megfeleljen az alkalmazandó európai minőségi és biztonsági 
szabványoknak, és ne legyen hamisítvány; megjegyzi, hogy az EU egészségügyi 
stratégiai autonómiája biztosításának másik módja az, ha bizonyos termékek 
gyógyszergyártását felveszik a közös európai érdeket szolgáló fontos projekt 
programba; 

90. határozottan ösztönzi valamennyi országot, hogy csatlakozzék a WTO gyógyszerészeti 
vámlebontási megállapodásához; sürgeti, hogy a megállapodás hatályát terjesszék ki 
valamennyi gyógyszerre, tiszteletben tartva valamennyi ország politikai mozgásterét és 
biztosítva polgáraik gyógyszerekhez való hozzáférését; hangsúlyozza, hogy a 
gyógyászati termékeket és gyógyszereket – többek között azok köztes formáit – 
semmikor nem szabad megtorló intézkedések céljaira felhasználni a kereskedelmi viták 
során, továbbá könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük; sürgeti továbbá a gyógyszerekre 
kivetett vámok azonnali, egyoldalú és ideiglenes eltörlését, e termékek behozatalának 
megkönnyítése érdekében; hangsúlyozza, hogy a gyógyszerek fejlesztésének 
összhangban kell állnia a nemzetközi emberi jogi normákkal, meg kell felelnie a Párizsi 
Megállapodásnak, illetve hogy a munkajogoknak meg kell felelniük az ILO-
egyezményeknek; tudomásul veszi a Bizottság által a kellő gondosság elvére vonatkozó 
szabályozással kapcsolatban végzett munkát;



91. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a közvetlen külföldi 
befektetések átvilágításáról szóló rendelet gyors és teljes körű végrehajtását – és 
szükség esetén felülvizsgálatát –, amely rendeletbe az egészségügyi ellátást stratégiai 
ágazatként kell belefoglalni;

92. emlékeztet arra, hogy a Covid19-válság próbára tette a közegészségügyi rendszerek 
ellenálló képességét; úgy véli, hogy az egészségügyi rendszerek válsághelyzetnek való 
ellenálló képességét mérő stressztesztek hozzájárulhatnának a strukturális kockázati 
tényezők azonosításához, világjárvány esetén segítve a hiányok kialakulása ellen tett 
erőfeszítéseket; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy e vizsgálatok eredményei 
alapján fogalmazzanak meg ajánlásokat a tagállamok számára egészségügyi rendszereik 
megerősítése és az egészségügyi vészhelyzet esetén esetlegesen felmerülő alapvető 
szükségletek fedezése érdekében;

93. úgy véli, hogy az uniós egészségügyi rendszereknek több közös szabványra és jobb 
interoperabilitásra van szükségük ahhoz, hogy elkerüljék a gyógyszerhiányt és 
mindenki számára minőségi egészségügyi ellátást biztosítsanak; ezért felhívja a 
Bizottságot, hogy a stressztesztek eredményei alapján tegyen javaslatot a minőségi 
egészségügyi ellátás minimumkövetelményeiről szóló irányelvre;

94. úgy véli, hogy egészségügyi válság esetén a határok és a vámellenőrzések lezárása nem 
képezheti akadályát a nagy jelentőségű gyógyszerek Unión belüli, határokon átnyúló 
mozgásának; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az uniós joggal összhangban 
hozzanak létre biztonságos és gyors eljárásokat a termékek határon történő ellenőrzésére 
egészségügyi válság idején;

95. megjegyzi, hogy a Covid19-világjárvány rávilágított a tagállamok közötti 
együttműködés és szolidaritás, valamint sürgős és kivételes körülmények között a 
gyógyszerek időben történő szállítása fontosságára, ami a jövőben ismét bekövetkezhet; 
hangsúlyozza továbbá, hogy egy új ipari és közlekedési politika, valamint a K+F 
beruházások kulcsfontosságúak annak biztosításához, hogy a gyógyszeripar meg tudjon 
felelni a jövő igényeinek;

96. hangsúlyozza, hogy hatékonyabb és fenntarthatóbb közlekedési és logisztikai hálózatra, 
valamint a szállítási útvonalak hosszának csökkentésére van szükség, ami a 
kibocsátások csökkenéséhez, a környezetre és az éghajlatra gyakorolt hatások 
enyhítéséhez, a belső piac működésének javításához és az adminisztratív akadályok 
csökkentéséhez vezetne;

97. felhívja a tagállamokat, hogy hajtsák végre a Bizottság által az „Iránymutatás az 
egészség védelmét, valamint az áruk és alapvető szolgáltatások rendelkezésére állásának 
biztosítását célzó határigazgatási intézkedésekről” című dokumentumában javasolt 
„zöld sávokat” annak érdekében, hogy lehetővé tegyék nemcsak a gyógyszerek, hanem 
a nyersanyagok, a köztes termékek és a kapcsolódó anyagok – például a csomagolás – 
szállításának zökkenőmentes lebonyolítását is; hangsúlyozza, hogy zöld sávokon 
keresztül fenn kell tartani a nyitott határokat, hogy azokat fel lehessen használni a 
jövőbeli váratlan események kezelésekor;

98. szükségesnek tartja a szűk keresztmetszetek megszüntetését és a valamennyi 
közlekedési módra kiterjedő, teljes mértékben integrált és jól működő egységes európai 
közlekedési térség előtt álló akadályok felszámolását; hangsúlyozza, hogy szükség van 



az intermodalitás fellendítésére – a vasútra való átállás támogatása mellett –, a fő 
csomópontok finanszírozására, valamint a különböző típusú áruk – többek között a 
vegyipar és a gyógyszeripar szempontjából döntő fontosságú veszélyes áruk – 
folyamatos szállításának biztosítására; felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy 
az egészségügyi létesítményeket és az egészségügyi személyzetet erősítsék meg a 
korlátozások feloldásából eredő növekvő forgalomra való felkészülésként;

99. hangsúlyozza az informatikai rendszerek fontosságát a gyógyszerek nyomon 
követhetőségének, felügyeletének és időben történő szállításának, valamint a szállítási 
logisztikai láncban részt vevő különböző szereplők, köztük a vámhatóságok közötti 
információcsere elősegítésében;

100. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve dolgozzon ki olyan 
mechanizmusokat, amelyek biztosítják a gyógyszerek gyors és biztonságos szállítását, 
valamint azok szállításának és készletfelhalmozásának jobb felügyeletét, nevezetesen 
egy olyan vészhelyzeti terv bevezetése révén, amely biztosítja a gyógyszerek 
akadálytalan szállítását a közlekedési ágazatban bekövetkező zavarok esetén, továbbá 
nem szokványos terjesztési tervek, például az időérzékeny gyógyszerek menetrend 
szerinti vegyes forgalmon keresztül történő szállítása révén;

101. tudomásul veszi annak fontosságát, hogy mind a közlekedési infrastruktúra, mind a 
közlekedési dolgozók számára megkülönböztetésmentes és magas szintű biztonsági 
normákat biztosítsanak, lehetővé téve az ellátási lánc jelentős volumenének 
fennakadások nélküli kezelését, ugyanakkor lehetővé téve az illetékes hatóságok 
számára, hogy arányos és kiigazított intézkedéseket hozzanak az egészségügyi 
kockázatok minimalizálása érdekében; hangsúlyozza a járművezetők jó 
munkakörülményei megőrzésének fontosságát;

102. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy az egészségügyi 
dolgozók átléphessék a belső határokat, ha egy szomszédos országban dolgoznak;

103. megjegyzi, hogy a bejövő és kimenő közlekedési infrastruktúrában fontos a 
raktárkapacitások gondos kezelése – egyrészt a szobahőmérsékleten történő tárolás, 
másrészt a hűtési lánc fenntartása érdekében;

104. hangsúlyozza, hogy meg kell szüntetni az akadályokat a gyógyszerekhez, az 
orvostechnikai eszközökhöz és védőfelszerelésekhez való hozzáférés előtt valamennyi 
polgár számára, különös tekintettel az olyan tagállamokban élőkre, amelyek kis méretük 
vagy távoli elhelyezkedésük miatt nagymértékben függenek az importtól, és nem férnek 
könnyen hozzá az ellátási lánchoz;

105. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy helyi és regionális szinten figyelembe vegyék a 
sajátos közlekedési igényeket, különösen a peremterületeken, a vidéki, hegyvidéki, 
gyéren lakott és szigeti területeken, illetve a legkülső régiókban, amelyekhez nehezebb 
hozzáférni, és amelyek magasabb szállítási költségekkel járnak; úgy véli, hogy a 
tagállamok infrastruktúrájának korszerűsítésére irányuló stratégiai terveknek konkrét 
intézkedéseket kell tartalmazniuk ezekre a régiókra vonatkozóan; megjegyzi, hogy 
fontos biztosítani, hogy a digitális átállás elérje ezeket a területeket, és hogy fel kell 
gyorsítani a szükségleteikhez igazított új megoldások elterjedését, javítva az 
összekapcsoltságot, a hozzáférhetőséget és a megfizethetőséget; hangsúlyozza, hogy e 



területeken a gyógyszerekhez való hozzáférést semmilyen módon nem szabad 
akadályozni;

106. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson szervezeti és pénzügyi támogatást – többek között 
a 2021–2027-re szóló többéves pénzügyi keretben elfogadott munkaprogramok révén – 
a tagállamoknak és a fuvarozóknak rendkívüli események, például járványok esetén, 
valamint valamennyi teherszállítmányban biztosítson elsőbbséget és biztosítson 
fenntartott helyet az alapvető áruk – például gyógyszerek, gyógyszerhatóanyagok és 
orvostechnikai felszerelések – számára.

107. felszólít gyorsított és innovatív megoldások végrehajtására a gyógyszerhiány időben 
történő csökkentése és a hőmérsékletre érzékeny gyógyszerek biztonságos szállításának 
lehetővé tétele érdekében, a termékek folyamatos távellenőrzéssel történő nyomon 
követése révén; felhívja a Bizottságot, hogy terjessze ki az Európai Betegségmegelőzési 
és Járványvédelmi Központ hatáskörét a közegészségügy területén, és mozdítsa elő a 
bevált gyakorlatok cseréjét;

108. felhívja az ECDC-t, hogy hozzon nyilvánosságra modellezési adatokat a Covid19-
világjárvány valószínűsíthető alakulásáról az egyes tagállamokban, valamint a betegek 
szükségleteire és a kórházi kapacitásokra vonatkozó adatokat a tagállamokban annak 
érdekében, hogy jobban fel lehessen mérni a gyógyszerek iránti igényeket és a meglévő 
készleteket; úgy véli, hogy a lehetséges jövőbeli járványok és világjárványok fényében 
az EMA-nak együtt kell működnie az ECDC-vel a gyógyszerek és az általánosan 
használt gyógyszerek hiányának hatékonyabb megelőzése érdekében;

109. felhívja a Bizottságot, az EMA-t és a nemzeti szabályozó hatóságokat, hogy a Covid19-
válság során tett valamennyi pragmatikus erőfeszítésre építve továbbra is tegyék 
lehetővé a szabályozási rugalmasságot a forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
számára, például a hatóanyagok (API) beszállítóinak megváltoztatására vonatkozó 
eljárásokra, az új gyártóhelyek kijelölésére, a gyorsabb importengedélyezésre 
vonatkozóan, ami a gyógyszerhiány hatékonyabb enyhítéséhez vezet;

110. elismeri, hogy a forgalombahozatali engedélyek jogosultjai által az egészségügyi 
termékek forgalmazására alkalmazott szállítási kvótákat több paraméter határozza meg, 
ideértve a nemzeti betegszükségletekre vonatkozó becsléseket is; felhívja a Bizottságot, 
hogy a gyógyszeripar érdekelt feleivel együtt vizsgálja meg a rendelkezésre álló 
gyógyszerkészletek mennyiségét; e tekintetben emlékeztet arra, hogy a forgalmazók 
által bevezetett készletmennyiségi kvóták gyakran szűkösek, lassulást és hiányt 
okoznak, valamint hogy a forgalmazási lánc bizonyos részeiben hiányos a készletek 
átláthatósága;

111. hangsúlyozza, hogy a kizárólag kiadásokon alapuló gyógyszerárak nem teszik lehetővé 
az árkorrekciókat, amelyek tükrözhetnék az áruk, a gyártás, a szabályozási eljárások és 
a forgalmazás változásait, és kedvezőtlen hatással vannak az ellátás megbízhatóságára; 
aggodalommal jegyzi meg, hogy a termékek iránti igény gyógyszerhiányok során 
jelentkező növekedése megnöveli a tisztességtelen árazási gyakorlatok kockázatát a 
hiánnyal érintett régiókban, valamint az olyan esetekben is, amikor az alternatív 
gyógyszerészeti termékek helyettesíthetik a hiányzó gyógyszereket;

112. rámutat, hogy egyes hiányosságok a szabályozási követelmények teljesítéséhez 
szükséges idővel függnek össze, ideértve a szabályozás lemaradását és a nemzeti 



követelményeket is, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a gyógyszerek és az 
orvostechnikai eszközök iránti igény nem mehet az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek és egészségügyi termékek minőségének, biztonságának, hatásosságának és 
költséghatékonyságának rovására, ideértve az orvostechnikai eszközöket is; emlékeztet 
arra, hogy a gyógyszerekkel folytatott klinikai vizsgálatok engedélyezésére vonatkozó 
szabályoknak való megfelelést, valamint az ilyen vizsgálatok elvégzése során a helyes 
klinikai gyakorlatok betartásának ellenőrzését a közegészség védelmével kapcsolatos 
legmagasabb szintű előírások alapján továbbra is szabályozni és felügyelni kell; 
emlékeztet arra is, hogy elsőbbséget kell adni a magas tudományos színvonal 
fenntartása mellett a szabályozási folyamatok optimalizálásának a meglévő 
„módosításokról szóló rendelet” módosítása révén a gyógyszerek piacon tartásával 
összefüggő adminisztrációs feladatok egyszerűsítésének lehetővé tétele, a páciensek és 
egészségügyi szakemberek információkhoz való hozzáférésének javítása, valamint 
hiány esetén a gyógyszerek tagállamok közötti mozgásának egyszerűbbé tétele 
érdekében; ösztönzi a Bizottságot, hogy a szabályozási folyamatok során a lehető 
legjobban használja ki az információs technológiákat, köztük a digitális és telematikai 
eszközöket EU-szerte a szabályozás hatékonyságának növelése érdekében, az (EU) 
2016/679 rendeletben (általános adatvédelmi rendelet)1 foglalt adatvédelmi normák 
betartása mellett; 

113. az európai adatstratégiára és az egészségügy digitalizációjára, valamint az egészségügyi 
ellátás színvonalának és a betegek gyógyulásának javítása szempontjából hatalmas 
lehetőségekre tekintettel sürgeti a Bizottságot, hogy mozdítsa elő az interoperábilis 
technológiáknak a tagállamok egészségügyi ágazataiban történő megvalósítását, 
amelyek elő fogják segíteni az innovatív egészségügyi megoldások biztosítását a 
páciensek számára; ösztönzi egy teljes mértékben működőképes európai egészségügyi 
adattér létrehozását, amely olyan irányítási kerettel rendelkezik, amely elősegíti egy 
innovatív adatvezérelt ökoszisztéma létrehozását, az információk és kritikus adatok 
Unió-szerte történő biztonságos és ellenőrzött megosztásának alapján; kéri a 
Bizottságot, hogy támogassa az innovatív termékek és szolgáltatások kutatására és 
fejlesztésére alkalmas adatok tárolására és feldolgozására szolgáló szabványok, 
eszközök és infrastruktúrák következő generációját; hangsúlyozza, hogy a személyes 
egészségügyi adatok gyűjtése és feldolgozása kizárólag az általános adatvédelmi 
rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jogalapok és a 9. cikkében 
meghatározott feltételek alapján lehetséges; úgy véli, hogy ezzel összefüggésben meg 
kell tiltani a személyes egészségügyi adatok további feldolgozását; emlékezteti az 
adatkezelőket az átláthatóság adatvédelmi elvére és az abból eredő, a betegekkel és más 
érintettekkel szembeni kötelezettségeikre;

114. hangsúlyozza az oltóanyagokhoz és az egészségügyi ellátáshoz való egyetemes 
hozzáférés biztosításának fontosságát, különösen vészhelyzetekben és olyan új 
betegségek esetében, amelyek esetében nem létezik kezelési mód, mint például a 
Covid19 esetében; szoros együttműködést sürget a WHO és a WTO között annak 
biztosítása érdekében, hogy az oltóanyag rendelkezésre álljon, amint azt megtalálják; 
felhívja ugyanakkor a Bizottságot, hogy erősítse meg a gyógyszerek közös beszerzésére 

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).



irányuló mechanizmusait annak érdekében, hogy lakóhelytől függetlenül minden polgár 
számára egyetemes hozzáférést biztosítson a kezelési módokhoz;

115. ragaszkodik ahhoz, hogy a Covid19 elleni biztonságos és hatékony vakcina vagy 
kezelés kifejlesztése és engedélyezése során minden lépést meg kell tenni annak 
biztosítása érdekében, hogy azt Európában és világszerte gyorsan lehessen előállítani és 
forgalmazni, tisztességes és egyenlő hozzáférést biztosítva a vakcinához vagy a 
kezeléshez;

116. elismeri, hogy a Covid19-járvány tovább súlyosbította a gyógyszerek és védőeszközök 
hiányának tartós problémáját az EU-ban, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a 
gyógyszerekhez és a védőeszközökhöz való hozzáférés globális probléma, amely súlyos 
következményekkel jár a fejlődő országokban is, ahol terjednek a szegénységgel 
összefüggő betegségek, és a gyógyszerek elérhetősége alacsony; hangsúlyozza, hogy az 
EU-nak koherenciát kell biztosítania szakpolitikáiban, különösen a fejlesztés, a 
kereskedelem, az egészségügy, a kutatás és az innováció területén, hogy segítsen 
biztosítani az alapvető gyógyszerekhez való folyamatos hozzáférést a legszegényebb és 
különösen a legkevésbé fejlett országokban;

117. megjegyzi, hogy a gyógyszerekhez való hozzáférés hiánya súlyosan érintette a 
legkiszolgáltatottabb és legmarginalizáltabb csoportokat, köztük a nőket és a 
gyermekeket, a HIV-vel és más krónikus betegségekkel élőket, a migránsokat, a 
menekülteket és a belső menekülteket, az időseket és a fogyatékossággal élőket;

118. felhívja a Bizottságot, hogy vállaljon globális vezető szerepet annak biztosítása 
érdekében, hogy a fejlődő országok garantáltan hozzáférhessenek az alapvető 
gyógyszerekhez, és ezekből való ellátásuk is garantált legyen, különösen vészhelyzet 
esetén;

119. hangsúlyozza, hogy a Covid19-járvány rámutatott arra, hogy a meglévő ellátási 
láncokat a lehető legnagyobb mértékben le kell rövidíteni, és elsősorban a kritikus 
fontosságú orvosi berendezések és gyógyszerek tekintetében el kell kerülni a hosszú és 
törékeny globális ellátási láncokon nyugvó bizalmat; sürgeti az EU-t, hogy technikai 
támogatás, kritikus ismeretek és információk révén segítse a fejlődő világot a helyi 
gyártási, termelési és elosztási kapacitás kiépítésében, ösztönözve a 
technológiatranszfert és előmozdítva a szabályozási iránymutatás, a nyomon követési 
rendszerek és az egészségügyi szakemberek képzésének következetességét; 
hangsúlyozza, hogy erősebb egészségügyi rendszereket és jól működő ellátási láncokat 
kell létrehozni; kiemeli, hogy a fejlődő országok, és különösen a legkevésbé fejlett 
országok nagymértékben függenek a nemzetközi ellátási láncoktól, ami súlyos 
hiányokhoz vezethet, ha a globális kereslet nő és a kínálat korlátozott;

120. globális kollektív válaszra szólít fel, és üdvözli a koronavírusra való reagálást célzó 
csúcstalálkozó 2020. május 4-i eredményét, ahol a világ minden tájáról érkező donorok 
7,4 milliárd eurót ajánlottak fel a diagnosztikára, a kezelésre és az oltóanyag-fejlesztésre 
irányuló munka felgyorsítására; hangsúlyozza, hogy a Covid19 kezeléséhez szükséges 
orvosi eszközöknek megfizethetőnek, biztonságosnak, hatékonynak, könnyen 
kezelhetőnek és mindenki számára általánosan hozzáférhetőnek kell lenniük mindenhol, 
és azokat „globális közjavaknak” kell tekinteni; ezért úgy véli, hogy a hozzáférésnek és 
a megfizethetőségnek a teljes kutatás-fejlesztési (K&F) és gyártási folyamat szerves 
részét kell képeznie; úgy véli, hogy ennek érdekében a közfinanszírozást szigorú 



feltételekhez kell kötni, különösen a kollektív irányítás, az átláthatóság, a technológia 
megosztása, a műszaki know-how és a klinikai eredmények stb. tekintetében; 
hangsúlyozza, hogy ezeket a feltételeket nyilvánosságra kell hozni, mivel a 
közfinanszírozás nem állhat biankó csekkekből; 

121. hangsúlyozza, hogy a kórokozók mintáinak és szekvenciainformációinak megosztása 
alapvető fontosságú a diagnosztika, a terápiák és a vakcinák gyors kifejlesztése 
szempontjából; emlékeztet a Biológiai Sokféleség Egyezmény és a Nagojai 
Jegyzőkönyv genetikai anyagokkal kapcsolatos, az előnyök igazságos és méltányos 
megosztására vonatkozó kötelező erejű nemzetközi kötelezettségeire;

°

° °

122. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok parlamentjeinek.


