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• Възстановяване на фармацевтичното производство в Европа

• Създаване на „Европейска спешна аптека“

• 40% от предлаганите в ЕС лекарства произхождат от страни извън ЕС

ЕП иска увеличаване на фармацевтичното производство в Европа, с приоритет за основни лекарства.
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Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
призовава за повече самостоятелност на ЕС и по-добре координирани стратегии за
справяне с недостига на лекарства.
 
В  доклад  относно  недостига  на  лекарства,  приет  със  79  гласа  „за“  и  1  „против“,
комисията на ЕП по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI)
разглежда основните причини за недостига на лекарства.  В текста се подчертава
необходимостта  от  засилен  отговор  на  ЕС,  тъй  като  в  цяла  Европа  проблемът  се
изостря допълнително от здравната криза с COVID-19, което има пряко отрицателно
въздействие  върху  здравето,  безопасността  и  непрекъснатостта  на  лечението  на
пациентите.
 
Докладът призовава Европейската комисия да включи в предстоящата Стратегия за
фармацевтичните продукти предложения за решаване на въпроса за наличността,
достъпността и цената на безопасни лекарства в Европа.
 
Връщане към независимостта на ЕС в здравния сектор
 
В одобрения текст членовете на ЕП призовават Европейската комисия да предложи
начини за възстановяване на фармацевтичното производство в Европа, като се даде
приоритет на основни и стратегически медикаменти, тъй като понастоящем 40% от
предлаганите в ЕС лекарства произхождат от страни извън ЕС, а 60 - 80% от активните
фармацевтични съставки се произвеждат в Китай и Индия.
 
Евродепутатите насърчават въвеждането на финансови стимули, в съответствие с
правилата за държавна помощ,  за да стимулират индустрията да се произвеждат
активни фармацевтични съставки и лекарства в Европа. Те също така приветстват
новата здравна програма на ЕС EU4Health,  чиято цел е да направи лекарствата и
медицинското оборудване по-достъпни.
 
По-добра координация със и между страните от ЕС
 
Докладът призовава държавите членки да споделят добрите практики в управлението
на запасите от лекарства и оборудване и да създадат координирани здравни стратегии,
включително  организирането  и  в  бъдеще  на  съвместни  обществени  поръчки  на
лекарства в  ЕС.  Евродепутатите също така призовават Европейската комисия да
създаде европейски резерв за извънредни ситуации на лекарства от стратегическо
значение,  по  подобие  на  механизма  RescEU.  Той  трябва  да  функционира  като
„европейска спешна аптека“,  за  да минимизира недостига на медикаменти.  Равен
достъп за всички държави членки следва да бъде осигурен чрез нов механизъм за
справедливо разпределение.
 
За  да  се  улесни  доставката  и  размяната  на  лекарства  между  страните  от  ЕС,
евродепутатите предлагат по-гъвкави правила относно форматите на опаковките,
процедурите за повторна употреба, по-дълги срокове на годност и използването на
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1065
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1065
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_bg
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en


ветеринарномедицински продукти.
 
Цитат
 
След  гласуването  докладчикът  Натали  Колен-Йостерле  (ЕНП,  Франция)  заяви:
„Общественото здраве се превърна в геостратегическо оръжие, което може да постави
на колене цял континент. Настоящата пандемия демонстрира нашата зависимост от
трети страни. Необходимо е да се преместят определени видове производство, да се
хармонизира законодателството и да се засили сътрудничеството между държавите
членки, за да се постигне по-голяма солидарност и да се възвърне независимостта ни.
Призовавам в доклада си за истинска фармацевтична индустриална стратегия. "
 
Следващи стъпки
 
Очаква се докладът да бъде включен за гласуване в дневния ред на пленарната сесия
на Европейския парламент през септември.
 

Обратна връзка 
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Процедурни стъпки
Проект на доклад
Приети компромисни изменения
Проучване на ЕП: Начини за справяне с недостига на лекарства
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2071(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/PR/2020%20/07-13/1202685EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2020/%2007-14/1198956EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)64%209402
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidelines_isc_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidelines_isc_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://twitter.com/EP_Environment
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