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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ravimite nappuse ja tekkiva probleemi lahendamise kohta (2020/0000(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 3,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõiget 1 ja Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artiklit 35 kõigi Euroopa kodanike õiguse kohta tervise kaitsele,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 14 ja Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artiklit 36,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 101 ja 102 ning protokolli nr 
27 siseturu ja konkurentsi kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 107 ja 108 riigiabi kohta,

– võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 168, milles on sätestatud, et kogu liidu 
poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel tuleb tagada inimeste tervise 
kõrgetasemeline kaitse,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta ja selle artiklit 81, mis käsitleb ravimite piisava ja tõrgeteta tarnimise kohustust,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 
2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta,

– võttes arvesse nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrust (EL) 2015/1589, millega 
kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 
kohaldamiseks,

– võttes arvesse komisjoni 2. oktoobri 2015. aasta delegeeritud määrust (EL) 2016/161, 
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ 
üksikasjalike eeskirjade kehtestamisega inimtervishoius kasutatavate ravimite 
välispakendil olevate turvaelementide kohta,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2017. aasta määrust 
(EL) 2017/745, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid, millega muudetakse 
direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta määrust (EL) 
2019/5, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse 
kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega 
asutatakse Euroopa ravimiamet, määrust (EÜ) nr 1901/2006 pediaatrias kasutatavate 
ravimite kohta ning direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
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käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
tervisetehnoloogia hindamise kohta ning millega muudetakse direktiivi 2011/24/EL 
(COM(2018)0051),

– võttes arvesse komisjoni 8. aprilli 2020. aasta teatist „Suunised optimaalse ja mõistliku 
ravimitega varustamise kohta, et vältida nende

nappust COVID-19 puhangu ajal“ (C(2020)2272),

– võttes arvesse komisjoni 10. märtsi 2020. aasta teatist Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa uus tööstusstrateegia“ (COM(2019)0102),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 17. aprilli 2020. aasta resolutsiooni ELi 
kooskõlastatud meetmete kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede 
vastu,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2019. aasta resolutsiooni tervise- ja 
hooldusvaldkonna digiteerimise võimaldamise kohta digitaalsel ühtsel turul ning 
kodanike võimestamise ja tervema ühiskonna loomise kohta (2019/2804(RSP)),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 2. märtsi 2017. aasta resolutsiooni ELi võimaluste 
kohta parandada ravimite kättesaadavust,

– võttes arvesse inimtervishoius ja veterinaarias lubatud ravimite kättesaadavust käsitleva 
Euroopa Ravimiameti (EMA) ja ravimiametite juhtide rakkerühma suuniseid, eelkõige 
1. juuli 2019. aasta suuniseid „Guidance on detection and notification of shortages of 
medicinal products for Marketing Authorisation Holders (MAHs) in the Union (EEA)“ 
(EMA/674304/2018) („Liidus (EMP) ravimi müügiloa hoidjate suunised ravimite 
nappuse tuvastamise ja sellest teatamise kohta“) ja 4. juuli 2019. aasta suuniseid „Good 
practice guidance for communication to the public on medicines’ availability issues“ 
(EMA/632473/2018) („Hea tava suunised üldsuse teavitamiseks ravimite kättesaadavust 
puudutavates küsimustes“),

– võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) aruannet „WHO Expert 
Committee on the Selection of Essential Drugs“ („WHO eksperdikomitee hädavajalike 
ravimite valiku kohta“) [17.–21. oktoobril 1977 Genfis toimunud kohtumine] (WHO 
tehniliste aruannete seeria, nr 615), WHO sekretariaadi 7. detsembri 2001. aasta 
aruannet „WHO medicines strategy: revised procedure for updating WHO’s Model List 
of Essential Drugs“ („WHO ravimistrateegia: WHO hädavajalike ravimite näidisloetelu 
ajakohastamise läbivaadatud kord“) (EB109/8), WHO 2015. aasta märtsi aruannet 
„Access to New Medicines in Europe“ („Uute ravimite kättesaadavus Euroopas“) ja 
WHO 9. juuli 2013. aasta aruannet „Priority Medicines for Europe and the World“ 
(„Esmatähtsad ravimid Euroopa ja maailma jaoks“),

– võttes arvesse WHO järgitavat terviseühtsuse põhimõtet,

– võttes arvesse ÜRO kestliku arengu eesmärki nr 3: tagada kõikidele vanuserühmadele 
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hea tervis ja heaolu;

– võttes arvesse Jean-Pierre Decooli 27. septembri 2018. aasta teabearuannet „Pénuries de 
médicaments et de vaccins: renforcer l’éthique de santé publique dans la chaîne du 
médicament“ („Ravimite ja vaktsiinide nappus: rahvatervise eetika tugevdamine 
ravimiahelas“), mis on koostatud ravimite ja vaktsiinide nappust käsitlenud 
Prantsusmaa Senati uurimisrühma nimel;

– võttes arvesse nõukogu 9. ja 10. detsembri 2019. aasta istungi (tööhõive, 
sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) järeldusi,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, 
tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni ning 
õiguskomisjoni arvamusi,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit (A9-
0000/2020),

A. arvestades, et ravimite nappus on Euroopa Liidus suurenenud koos ülemaailmse 
nõudluse suurenemisega ning see nõrgestab liikmesriikide tervishoiusüsteemi ja 
põhjustab märkimisväärseid riske patsientide ohutusele; arvestades, et liikmesriikide 
kohus on leida kiired ja konkreetsed lahendused, mis tulenevad tõhustatud Euroopa 
integratsioonist;

B. arvestades, et vähiravimid, infektsiooniravimid ja närvisüsteemi ravimid moodustavad 
üle poole puudu olevatest ravimitest;

C. arvestades, et Euroopa tervishoiualase suveräänsuse ja sõltumatuse kaotus on seotud 
tootmise ümberpaigutamisega, kuna 40 % liidus turustatavatest valmisravimitest on 
pärit kolmandatest riikidest; arvestades, et kuna Aasias asuvate alltöövõtjate massiline 
kasutamine tooraine tootmiseks on tööjõukulude ja madalamate keskkonnastandardite 
tõttu ainus kokkuhoiuallikas, toodetakse 80 % ravimite toimeainetest väljaspool liitu, 
peamiselt Hiinas ja Indias;

D. arvestades, et nõudluse suurenemise ja hinnalanguse tagajärjel on pakkumine 
kontsentreerunud ja kemikaalitootjate arv vähenenud ning probleemide korral puuduvad 
alternatiivsed lahendused;

E. arvestades, et nn strateegiliste ravimite varusid ei ole piisavalt, kusjuures eelkõige napib 
odavaid ja lihtsalt toodetavaid kemikaale ning pikemat aega turul olnud ravimeid; 
arvestades, et ravimifirmad töötavad täpselt ajastatud tootmise põhimõttel;

F. arvestades, et hinnad ei ole ühtlustatud, mis soodustab nn paralleelset eksporti 
riikidesse, kus ravimit müüakse kallimalt;

G. arvestades, et reguleeriva asutuse puudumine on lasknud mõnedel liikmesriikidel 
koguda ülemääraseid varusid, mis tekitab turu tasakaalustamatust;

H. arvestades, et eeskirjade ühtlustamatus liikmesriikide vahel loob piiranguid, mis 
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takistavad ravimite liikumist ühtsel turul; 

I. arvestades, et kliimamuutused on üks teguritest, mis on põhjustanud epideemiate leviku, 
laiendanud nende geograafilist ulatust ja raskendanud nende mõju, mis on omakorda 
seotud ka globaliseerumise ja reisimise sagenemisega;

J. arvestades, et bioloogilise mitmekesisuse hävitamine, kunstlikud elupaigad ja 
looduslike alade kahjustamine tiheda inimasustuse tõttu loovad soodsad tingimused 
zoonooside levikuks, võimaldades loomse päritoluga patogeenidel jõuda inimesteni ja 
kiiresti levida;

1. rõhutab, et liidul on vaja geostrateegiliselt taastada oma tervishoiualane suveräänsus ja 
sõltumatus ning tagada ravimite ja meditsiinitoodetega varustatus;

2. tuletab meelde, et kuigi rahvatervisepoliitika kuulub liikmesriikide pädevusse, on liidu 
ülesanne koordineerida ja täiendada riiklikke meetmeid, et tagada Euroopa kodanikele 
taskukohane ja kvaliteetne tervishoiupoliitika;

3. rõhutab vajadust seada patsiendi huvid tervishoiupoliitika keskmesse ja tugevdada 
koostööd liikmesriikide vahel;

Varustatuse tagamine patsiendi huvides ja tervishoiualase suveräänsuse taastamine

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles taaslooma tingimused Euroopa tervishoiualaseks 
suveräänsuseks ja ravimite tootmiseks lähiümbruses, seda esmajärjekorras nn 
hädavajalike ja strateegiliste ravimite puhul; kutsub komisjoni üles kaardistama 
võimalikke tootmiskohti liidus;

5. kutsub komisjoni üles käsitlema oma järgmistes ravimi- ja tööstusstrateegiates 
küsimusi, mis puudutavad ravimite olemasolu ja kättesaadavust ning tootmise sõltuvust 
kolmandatest riikidest;

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kehtestama vastutasuks kohustuste võtmise eest 
maksusoodustusi ja finantsstiimuleid ning lubama riigiabi, et ergutada tööstusettevõtjaid 
tootma Euroopas alates koostisaine valmistamisest kuni pakendamise ja turustamiseni; 
tuletab meelde selle tööstusharu strateegilist tähendust ja seda, et ressursside 
mitmekesistamiseks on tähtis investeerida Euroopa ettevõtetesse;

7. märgib, et varustuskindlus on võitluses nappuse vastu oluline tegur ning seda tuleb 
kasutada kvalitatiivse kriteeriumina jaemüügiapteekide hankelepingute sõlmimise ja 
ravimitega seotud pakkumiskutsete kontekstis, nagu on soovitatud direktiivi 
2014/24/EL artiklis 67; teeb ettepaneku, et sellistena tuleks käsitleda ka investeeringuid 
toimeainete ja valmisravimite tootmisse liidus;

8. märgib, et vaid ühe võitjaga hanked võivad tarnehäirete korral mõjuda nõrgestava 
tegurina; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma hankesüsteeme, mis võimaldavad 
valida välja mitu võitjat, et säilitada turul konkurents ja vähendada nappuse ohtu, 
tagades samal ajal patsientidele kvaliteetse ravi;

9. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma Euroopas ühe või mitu mittetulunduslikku 
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ravimiettevõtet, mis tegutsevad üldistes huvides ning on võimelised tootma teatavaid 
tervishoiu ja strateegilisest seisukohast esmatähtsaid ravimeid; tuletab meelde, et uued 
tehnoloogiad ja tehisintellekt võivad etendada olulist rolli, kuna praegustel Euroopa 
laboriteadlastel on võimalik luua võrgustikke ning jagada oma eesmärke ja tulemusi;

10. nõuab seose loomist ravimitööstuse ja muude tootmisviiside, näiteks 
põllumajandustootmise vahel, et arendada liidus toimeainete tootmist; kutsub üles 
võitlema liigse spetsialiseerumise vastu teatavates sektorites ning investeerima 
ressursside mitmekesistamiseks suurel määral teadusuuringutesse, biomajandusse ja 
biotehnoloogiasse;

11. rõhutab teadusuuringute ja innovatsiooni tähtsust ning nõuab tõelise Euroopa võrgustiku 
loomist, kuna tootmise ümberpaigutamine ei tohi toimuda meditsiiniliste 
teadusuuringute arvelt;

Euroopa meetmete tugevdamine liikmesriikide tervishoiupoliitika paremaks 
koordineerimiseks ja täiendamiseks

12. soovitab võtta kasutusele tsentraliseeritud juhtimissüsteemi, et saavutada suurem 
läbipaistvus turustusahelas, ning luua tarnehäiretega tegelev Euroopa haldusüksus, kelle 
ülesanne on määrata kindlaks Euroopa strateegia selliste häirete ennetamiseks ja 
lahendamiseks;

13. kutsub Euroopa Komisjoni üles töötama Euroopa tasandil välja tervishoiustrateegiad, 
mille raames luuakse ühtlustatud hindadega ja ühine vähi- ja nakkusvastaste ravimite 
varu, et võidelda korduva nappuse vastu ja tagada patsientidele ravi kättesaadavus;

14. kutsub komisjoni üles looma kriitilises olukorras olevate ning tervishoiualase ja 
strateegilise tähtsusega ravimite jaoks Euroopa strateegilise reservi, et leevendada 
kriisiolukorrast sõltumatut nappust rescEU mehhanismi eeskujul;

15. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma vastu tervishoiualase ja strateegilise 
tähtsusega ravimite ja kriitilise olukorra ühise määratluse, milles võetakse arvesse 
ravimite vajalikkust rahvatervise seisukohast, alternatiivsete lahenduste puudumist ja 
tootmisahela haprust; nõuab Euroopa reguleeriva asutuse määramist, et kehtestada selle 
strateegilise reservi kvoodid koos jaotamispõhimõtetega liikmesriikide vahel;

16. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama välja uuenduslikke ja kooskõlastatud 
strateegiaid ning tugevdama varudega seotud heade tavade vahetamist; on seisukohal, et 
EMA võiks olla reguleeriv asutus, kes hoiab ära põhiravimite nappust, ning selleks 
tuleks suurendada tema volitusi ja töötajate arvu;

17. nõuab, et nappuse vastu võitlemiseks jätkataks Euroopa tasandi hangete korraldamist, 
nagu seda tehti COVID-19 puhul, ning menetluste lihtsustamist, et suurendada 
reageerimisvõimet;

Liikmesriikide koostöö tihendamine

18. kutsub komisjoni üles looma uuendusliku tsentraliseeritud digitaalse platvormi, mille 
vahendusel jagavad liikmesriikide asutused ja kõik sidusrühmad teavet ravimite ja 
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meditsiinitoodete nappuse kohta; väljendab heameelt selle üle, et EMA on loonud 
kontaktpunktide võrgustiku (SPOC) ja i-SPOCi süsteemi; nõuab olemasolevate 
infosüsteemide tugevdamist, et oleks võimalik saada selge ülevaade halvenenud 
seisukorrast, puudustest ja vajadustest igas liikmesriigis, et vältida üleladustamist;

19. peab oluliseks parandada tervishoiutöötajate ja patsientide teavitamist ravimite 
kättesaadavusest uuenduslike digitaalsete vahendite abil, mis võimaldavad kooskõlas 
andmekaitsealaste õigusaktidega teha reaalajas kindlaks konkreetse ravimi asukoha, 
koguse ja hinna;

20. nõuab, et Euroopa territooriumil müüdavate ravimite kohta oleks kõigis liidu keeltes 
kättesaadav elektrooniline teave, et hõlbustada ravimite müüki liikmesriikide vahel; 
teeb ettepaneku parandada teavet ravimite päritolu kohta;

21. tunneb COVID-19 kriisi kontekstis heameelt suurema regulatiivse paindlikkuse üle, 
mida on kasutatud selleks, et leevendada nappust ja hõlbustada ravimite ringlust 
liikmesriikide vahel: eri pakendivormide aktsepteerimine, korduvkasutamise kord, mis 
võimaldab ravimi müügiloa hoidjal saada loa teises liikmesriigis, pikemad kehtivusajad, 
veterinaarravimite kasutamine jne; kutsub komisjoni nende lahenduste kasutamist 
rangelt jälgima ja aitama neist teha püsivad lahendused raskuste või puuduse korral; 

22. on seisukohal, et stressitestide (stress tests) kasutuselevõtmine, millega hinnatakse 
tervishoiusüsteemide vastupanuvõimet kriisi korral, võimaldaks tõhusalt võidelda 
puudusega pandeemiate korral, samuti määrata kindlaks puuduse tekkimise 
struktuursete riskide tegurid;

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Väga tundlik ravimite nappuse probleem ei ole iseenesest uus. COVID-19 tervishoiukriis koos 
üleilmse nõudluse ootamatu ja järsu kasvuga on vaid toonud esile korduva ravimite ja 
meditsiinitoodete nappuse probleemi Euroopas, mis on tervishoiutöötajatele ja mõnedele 
patsientidele, kelle tervist see ohustab, hästi teadaolev olukord.

Varude lõppemine ja tarneraskused puudutavad peamiselt odavaid keemilisi aineid, mida on 
lihtne toota, samuti kaua turul olnud ravimeid. Aastatel 2000 kuni 2018 on need probleemid 
sagenenud 20 korda ja alates 2008. aastast 12 korda, mis on põhjustanud 
märkimisväärseid riske patsientide ohutusele ja nõrgestanud liikmesriikide 
tervishoiusüsteemi.

Puudus on eelkõige vähktõve ravimitest, antibiootikumidest, vaktsiinidest, anesteetikumidest 
ning kõrgvererõhutõve, südamehaiguste ja närvisüsteemi haiguste ravimitest. Nende hulgas 
moodustab ainuüksi vähktõve ravimite (keemiaravi), nakkusevastaste ainete (vaktsiinid) 
ja närvisüsteemihaiguste ravimite (epilepsiavastased ja parkinsonismivastased ravimid) 
puudus üle poole tarneprobleemidest.

COVID-19 tervishoiukriis tõi esile ka Euroopa Liidu üha suurema sõltuvuse 
kolmandatest riikidest, peamiselt Hiinast ja Indiast.

Kuigi nappusel on palju põhjusi (tootmisraskused ja ravimite kvaliteeti mõjutavad probleemid, 
ettenägematult suur nõudlus nt ootamatute viirusepuhangute või loodusõnnetuste korral, 
probleemid tarneahelates jne), on nii toimeainete kui ka valmistoodete tootmise 
ümberpaigutamine oluliselt vähendanud liikmesriikide sõltumatust. Euroopa Ravimiameti 
andmetel on 40 % ELis turustatavatest valmisravimitest pärit kolmandatest riikidest ning 80 % 
ravimite toimeainetest toodetakse Hiinas ja Indias, sest alltöövõtjate massiline kasutamine 
Aasias on madalate tööjõukulude ja madalamate keskkonnastandardite tõttu ainus 
kokkuhoiuvõimalus. 

Hinnasurve ja nõudluse massiline suurenemine on toonud kaasa pakkumise koondumise, 
nii et paljude ainete tarnijaid on Aasias praegu ainult kaks või kolm, mis tähendab, et iga 
tootmisel tekkiv probleem põhjustab tarnehäireid, kui kellelgi ei ole võimalik tootmist üle võtta.

Rahvatervis on muutunud geostrateegiliseks relvaks, mis võib Euroopa põlvili suruda. 
Meie sõltumatuse kaotus tuli ilmsiks praeguse pandeemia käigus.
Kuigi tervishoid kuulub liikmesriikide pädevusse, peab Euroopa Liit kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 168 koordineerima ja täiendama liikmesriikide 
meetmeid ning tegutsema selle nimel, et tagada Euroopa kodanikele kvaliteetne 
tervishoiupoliitika, kaitsta inimesi terviseohtude eest, parandada epideemiate ja bioterrorismi 
seiret ja nendeks valmisolekut ning suurendada suutlikkust tulla toime uute terviseohtudega, 
nagu kliimamuutused.

Euroopa kodanikel on vaja tõhusust ja reageerimisvõime suurendamist ning selleks tuleb teha 
rohkem koostööd ja tegutseda kooskõlastatumalt. Koostöö kujunes välja epideemia 
haripunktis, eelkõige patsientide üleviimise käigus ühest liikmesriigist teise, kui mõned haiglad 
oli ülekoormatud. Nüüd tuleb koostööle anda kindel vorm, muuta see püsivaks ning selle 
liikumapanevaks jõuks peab saama võitlus puudusega.
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Euroopa vastus ravimite nappusele peab põhinema kolmel sambal: taastada 
tervishoiualane sõltumatus varustuskindluse tagamise abil, tugevdada ELi meetmeid 
liikmesriikide tervishoiupoliitika paremaks koordineerimiseks ja täiendamiseks ning 
tihendada liikmesriikide koostööd. 

Tervishoiualase sõltumatuse taastamine tõhustatud Euroopa integratsiooni kontekstis

Seda tehakse peamiselt toimeainete ja valmistoodete tootmise ümberpaigutamisega 
Euroopa Liitu ning see puudutab tervishoiualase ja strateegilise tähtsusega ravimeid, 
mille puhul toob tarnekatkestus kaasa elulise ja otsese ohu rasket haigust põdevatele 
patsientidele ja kui puuduvad ametiasutuste soovitatud ravialternatiivid.

Selleks on vaja võtta järgmisi jõulisi meetmeid:

 korraldada ümberpaigutamise meetmeid ja lubada anda riigiabi (fiskaal- ja 
finantsmeetmed), et ergutada ettevõtjaid tootma Euroopas koostisaineid algusest peale 
kuni pakendamise ja turustamiseni, ning kaardistada täpselt Euroopa Liidu võimalikud 
tootmispaigad;

 muuta varustuskindlus hangete esmatähtsaks kriteeriumiks ja valikus tugineda 
komisjoni poolt liikmesriikidele antud soovitusele parima pakkuja kohta;

 luua üks või mitu mittetulunduslikku Euroopa farmaatsiaettevõtet, mis on 
võimelised tootma kriitilises olukorras (tootmisahela nõrkus kas ühe tootmisliini või 
raskesti kättesaadava koostisosa tõttu) teatavaid ravimeid, mis on tervishoiualase või 
strateegilise tähtsusega või mille tootmine ei ole enam ravimiettevõtjatele kasumlik;

 viia Euroopa innovatsioon tipptasemele uudsete ravimeetodite vallas. Euroopa 
teadusprogrammid on maailma parimate hulgas ja peavad saama tugineda Euroopa 
Liidu tugevamale toetusele nii rahaliselt kui ka koordineerimise, tulemuste jagamise ja 
olulise teabe kättesaadavaks tegemise abil. Euroopa teadusprogrammid, mille eesmärk 
on töötada välja COVID-19 ravi ja vaktsiin, on näide sellest, mida Euroopa Liit peaks 
tulevikus tegema: rohkem ühiseid teadusuuringuid ja rohkem kaasatud sektoreid. 
Euroopa Liidul on olemas vahendid, infrastruktuur ja teadlased, et olla 
meditsiiniuuringute ning ravi ja meditsiiniseadmete innovatsiooni valdkonnas maailmas 
juhtival kohal. Kui mitmekesistame oma ressursse, õpime uuesti tootma 
toimeaineid Euroopa Liidus ning investeerime ulatuslikult teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni, biomajandusse ja biotehnoloogiasse, on tulevikus võimalik ise 
ravimeid välja töötada ja toota.

Euroopa meetmete tugevdamine liikmesriikide tervishoiupoliitika paremaks 
koordineerimiseks ja täiendamiseks

 Ennetada raskusi ja tervishoiukriise Euroopa tervishoiualase ja strateegilise 
tähtsusega ravimite varu tagamise abil Euroopa Komisjoni loodud mehhanismi 
rescEU eeskujul. Eesmärk on töötada Euroopa tasandil välja mitu tervishoiustrateegiat 
koos esmatähtsate ravimite ja vaktsiinide varu ning ühtlustatud hindadega.
Selline varu võimaldab liikmesriikidel toime tulla võimalike raskustega tarneahelas. 

 Ühishangete poliitika süstemaatilisem kasutamine, et oleks võimalik vähendada 
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teatavate seadmete ja ravimite kulusid. Tarnijatega on lihtsam läbirääkimisi pidada, kui 
esindatakse 446 miljonit inimest.

 Muuta turustamisahel läbipaistvamaks, võtta kasutusele tsentraliseeritud 
juhtimine, saada rohkem teavet kõigilt asjaomastelt osalistelt, koondada veelgi 
ravimiettevõtjate vastutust alates põhiaine tootjast kuni turustajani, samuti halduse ja 
turule laskmise eest vastutavate asutuste vastutust. Rahvatervisele avalduvad tagajärjed 
muudavad õiguspäraseks ametiasutuste erinõuded, eelkõige seoses strateegiliste 
ravimite varudega, kuna ravimifirmad töötavad tavaliselt täpselt ajastatud tootmise 
põhimõttel.

Liikmesriikide koostöö tihendamine 

 Igas liikmesriigis olemasolevate ravimivarude reaalajas haldamine ja 
üleladustamise vältimine. Tervishoiuvolinik peaks koostöös Euroopa Ravimiameti, 
riiklike ametite ja tootjatega juhtima rakkerühma, et ennetada raskusi laovarudega ja 
korraldada ravimite liikumist ühtsel turul vastavalt iga liikmesriigi vajadustele. Nüüd 
on aeg luua selline Euroopa solidaarsuse ja koordineerimise vorm.

 Õigusaktide lihtsustamine ja regulatiivsete meetmete kriisi ajal paindlikumaks 
muutmine, et leevendada ravimite nappust ja hõlbustada ravimite liikumist 
liikmesriikide vahel: erinevate pakendivormide aktsepteerimine, korduvkasutamise 
korraldamine, mis võimaldab ravimi müügiloa hoidjatel saada loa teises liikmesriigis, 
kehtivusaja pikendamine, veterinaarravimite kasutamine, teatava ettevõtjatevahelise 
koostöö lubamine, ilma et seda konkurentsivastaseks leppeks peetaks jne.

 Uuenduslike digitaalsete vahendite kasutuselevõtt, et jagada teavet nappuse ja 
meditsiiniseadmete kohta liikmesriikides. 

Toimiva farmaatsiatööstuse strateegia väljatöötamine peab võimaldama Euroopa Liidul 
taastada oma tervishoiualane sõltumatus, investeerida tipptasemel teadusuuringutesse, et 
Euroopa oleks tervishoiu valdkonnas innovatsiooni ja teaduse tipptasemel.
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LISA. LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST, KELLELT RAPORTÖÖR SAI 
TEAVET

Loetelu on koostatud üksnes vabatahtlikkuse alusel ning selle eest vastutab ainuisikuliselt 
raportöör. Raportöör sai raporti projekti koostamisel teavet järgmistelt üksustelt ja isikutelt.

Üksus ja/või isik

Commission européenne, 

Stella Kyriakides, Commissaire santé

Commission européenne, 

Janez Lenarčič, Commissaire chargé de la gestion des crises

Agences du Médicament (EMA), 

Noel Wathion, Directeur exécutif adjoint

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), 

Andrea Ammon, Directrice

Secrétariat général des affaires européennes, 

Sandrine Gaudin, Secrétaire générale

Sénat Français, 

Jean-Pierre Decool, Sénateur du Nord, Vice-Président de la Commission des Affaires 
Économiques, 

Rapporteur de la Mission d’information sur les pénuries de médicaments

Sénat Français, 

Sonia de la Provôté, Sénatrice du Calvados (Normandie), Vice-présidente de la Mission 
d’information sur les pénuries de médicaments

Jean Rottner, Président de la Région Grand-Est

Comité économique des produits de santé (CEPS), France

Jean-Patrick Sales, Vice-président

Jacques Biot, ancien président de l’École polytechnique, en charge d’une mission auprès du 
Premier Ministre français pour procéder à l’analyse des causes profondes de la situation de 
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pénuries de médicament

Khalifé Khalifé, Chef du service de cardiologie, Président commission médicale du Centre 
Hospitalier Régional (CHR) Metz Thionville, Président collège médical GHT lorraine 
Nord, Président du Conseil Territorial de Santé Lorraine Nord, Conseiller Régional 
Grand-Est délégué à la Santé 

Grégory Rondelot, Pharmacien-Gérant PUI de l'hôpital de Mercy et PUI de l'hôpital Bel-Air

Marianne Chacun-Colin, médecin gériatre /soins palliatifs en centre gériatrique

Jean-Marc Lupoglazoff, docteur en médecine et docteur en sciences (MD et PhD) praticien 
hospitalier (PH) à l'hôpital Robert Debré (APHP) en cardiologie pédiatrique

Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC)

European Organisation For Rare Diseases (EURORDIS)

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Medicine for Europe

Groupement Pharmaceutique de l’Union européenne (PGEU)

European Healthcare Distribution Association (GIRP)

The European Chemical Industry Council (CEFIC)

European Society for Medical Oncology (ESMO)

Comité Permanent des Médecins Européens (CPME)

Les entreprises du médicament (LEEM)

Biogaran

Mylan

Teva Pharmaceutical

Novartis

Sanofi


