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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et koroonaviiruse pandeemia on süvendanud ravimite nappuse pikaajalist ja 
kasvavat probleemi kogu ELis; arvestades, et sellest tulenev ülemaailmse tarneahela 
katkemine on toonud esile ELi sõltuvuse kolmandate riikide ravimitest, ravimite 
toimeainetest, lähteainetest ja muudest ravimitootmises kasutatavatest komponentidest; 
arvestades, et ELi sõltuvus impordist selles valdkonnas ja mitmekesisuse puudumine 
tekitavad täiendavaid ohte ELi suutlikkusele reageerida kiiresti ja asjakohaselt 
tervishoiualastele hädaolukordadele ning põhjustavad ELi tervishoiusüsteemide 
haavatavust; arvestades, et uue koroonaviiruse pandeemia tõi ilmsiks ka 
meditsiiniseadmete, ravimite ja kaitsevahendite nappuse; arvestades, et 60–80% 
ravimite toimeainetest toodetakse väljaspool Euroopat, peamiselt Hiinas ja Indias; 
arvestades, et 30 aastat tagasi oli see osakaal 20%; arvestades, et seni ei ole ravimite ja 
nende toimeainete puhul nõutud nende päritolu ja tootjariigi märgist või märgistamist, 
mis oleks patsientidele ja klientidele nähtav; arvestades, et geneeriliste ravimite 
tootmiseks vajalike toimeainete piiratud kättesaadavus kujutab endast eriti tõsist ohtu; 
arvestades, et COVID-19 puhangu ajal on paljud liikmesriikide valitsused langenud 
pettuse ohvriks ning neile on tarnitud defektseid meditsiiniseadmeid ja -varustust 
kolmandates riikides asuvatest ettevõtetest;

B. arvestades, et ravimite ja muude meditsiinitoodete tootmine on keeruline ning ravimite 
ohutuse ja tõhususe ning töö- ja keskkonnastandardite järgimise tagamiseks on vaja 
väga keerukaid rajatisi, menetlusi ja hea väljaõppega töötajaid; arvestades, et ravimite ja 
muude meditsiinitoodete kvaliteet peab vastama ELi rangetele regulatiivsetele 
standarditele, mis kuuluvad maailma kõrgeimate hulka; arvestades, et ELis 
rakendatakse ravimitootmise kvaliteedi üle kõrgetasemelist kontrolli; arvestades, et 
ostjad, eriti haiglaapteegid, peavad sageli lähtuma eelarvepiirangutest, mistõttu neil 
tuleb väga tihti arvesse võtta ainult finantskriteeriume, mitte toote kvaliteeti või 
päritolu; arvestades, et madalaima hinna kriteeriumil põhinev hankesüsteem on 
mõjutanud keemiliste toorainete ja lähtematerjalide ning ravimite toimeainete tootmist 
ELis; arvestades, et see stimuleerib sellise tootmise allhankeid kolmandatesse riikidesse, 
kahjustades seega kõrgemate standarditega Euroopa ettevõtteid; arvestades, et nende 
kolmandate riikide mõned rajatised ei suuda sageli jõustada selliste materjalide ja 
koostisainete säästva ja eetilise tootmise standardeid, mis vastavad ELi standarditele;

C. arvestades, et on vaja koostöömehhanismi Euroopa ja riikliku poliitika 
koordineerimiseks, et tegeleda ravimite nappusega, millel on mitmetahulised ja 
keerulised algpõhjused, sealhulgas majanduslikud aspektid, nagu turu prognoositavuse 
puudumine, ravimiturgude sageli monopoolne olemus, ühe võitjaga hankesüsteemid, 
paralleelkaubandus, ekspordikeelud, ülevarustamine, regulatiivne koormus, 
ettenägematu nõudluse suurenemine, tarneahela häired, keerukus ja vastastikune 
sõltuvus, sealhulgas kolmandatest riikidest, ning ravimite tootmise, ladustamise, 
turustamise ja väljastamise probleemid ja keerukus; arvestades, et ravimite nappuse 
varajast avastamist, jälgimist ja sellest teatamist tuleks täiendada ning toetada 
andmetega senisest läbipaistvamate ja kergemini kättesaadavate andmetega ravimite 
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nappuse kohta;

D. arvestades, et ravimite nappus kujutab endast tõsist ohtu patsientidele ning kahjustab 
riiklike tervishoiusüsteemide vastupanuvõimet ja tõhusust kogu liidus; arvestades, et 
ravimite nappuse ennetamine ja ravimite nappuse ilmnemise korral selle leevendamine 
on äärmiselt oluline; arvestades, et direktiivi 2001/83/EÜ1 artiklis 81 nõutakse 
meetmeid, et vältida ravimite nappust või ravimite jaotamisega seotud probleeme 
liikmesriikides; arvestades, et komisjon on optimaalse ja mõistliku ravimitega 
varustamise kohta andnud suunised, et ära hoida ravimite nappus COVID-19 pandeemia 
tingimustes; arvestades, et nendes suunistes tõdeb komisjon, et ükski riik ei ole 
isemajandav ei toorainete ega toimeainete, vahetoodete ega valmisravimite osas, mida 
on vaja tervishoiusüsteemi nõuetekohaseks toimimiseks;

E. arvestades, et koroonaviiruse pandeemia on näidanud, et terviseohtudega võitlemiseks 
on vaja kõikide osalejate vahelist koordineerimist, koostööd ja tihedat dialoogi, 
erinevalt individuaalsetest ja kooskõlastamata meetmetest riiklikul tasandil; arvestades, 
et kriisi tingimustes on oluline tõhus koordineerimine ELi tasandil, et hoida ära 
ühepoolseid piiride sulgemisi ja ekspordikeelde, mis suurendavad ravimite nappust ning 
seavad ohtu tarneahelate ja turustuskanalite vastupidavuse;

F. arvestades, et koroonaviiruse pandeemia järel seisab Euroopa silmitsi majanduskriisiga, 
mis muudab ravimite võrdse kättesaadavuse ja Euroopa ravimitööstuse 
konkurentsivõime säilitamise veelgi raskemaks; arvestades, et see tööstusharu annab 
otseselt tööd 765 000 inimesele ja toetab kaudselt veel 2,7 miljonit töökohta Euroopas; 
arvestades, et olemasolevaid maksumehhanisme ja -stiimuleid saab strateegiliste 
tööstussektorite jaoks rakendada Euroopa ja liikmesriikide tasandil;

G. arvestades, et nagu komisjon märkis, on liikmesriikide reageerimine COVID-19 
pandeemiakriisile nõudnud nii ravimite toimeainete kui ka ravimite tootmise 
märkimisväärset suurendamist ELis, mis teeb vajalikuks tarneahelate ja tootmisliinide 
ümberkorraldamise; arvestades, et volinik Stella Kyriakides rõhutas Euroopa 
Parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni (ENVI) liikmetega 22. 
aprillil 2020 toimunud kohtumisel, et ELis on vaja suurendada ravimite tootmist ja tõsta 
innovatsiooni taset; arvestades, et väikesed ja keskmise suurusega farmaatsialaborid on 
väärtus, mida tuleks säilitada, ning need on heaks pinnaseks teadus- ja 
arendustegevusele, mida tuleks toetada, sest need laborid saavad osaleda ravimite 
nappuse ennetamisel;

H. arvestades, et Euroopa Parlament rõhutas oma 8. märtsi 2011. aasta resolutsioonis ja 
nõukogu oma 13. septembri 2010. aasta järeldustes vajadust kehtestada meditsiiniliste 
vastumeetmete, eelkõige pandeemiavaktsiinide ühishangete ühine menetlus; arvestades, 
et Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 1082/20132 julgustatakse liikmesriike 
kasutama ühiseid hankemenetlusi, tingimusel et sellistele menetlustele eelneb osalevate 
liikmesriikide ühine hankeleping;

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67). 67).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta otsus nr 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste 
terviseohtude kohta (ELT L 293, 5.11.2013, lk 1). 
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I. arvestades, et aluslepingutes ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on sätestatud, et 
igaühel on juurdepääs ennetavale tervishoiule ja õigus ravile siseriiklike õigusaktide ja 
tavadega kehtestatud tingimustel; arvestades, et see õigus tuleks tagada kõigile 
kodanikele, sealhulgas neile, kes elavad väiksemates liikmesriikides ja liidu kõige 
äärepoolsemates piirkondades; arvestades, et ravimite kättesaadavus on ELis kasvav 
probleem ja see on tavaliselt seotud ravimite kõrge hinnaga;

J. arvestades, et komisjon on teatanud oma kavatsusest avaldada 2020. aasta lõpuks 
soovitused ELi tulevase ravimistrateegia kohta;

Mõisted ja järelevalvevahendid

1. kutsub komisjoni üles võtma kasutusele ravimite nappuse tugevdatud, tsentraliseeritud 
ja ühtlustatud määratluse tootmisloa omanike aruandluseks ja järelevalveks, nagu 
soovitas Euroopa Ravimiameti (EMA) ja ravimiametite juhtide rakkerühm 2019. aastal; 
märgib, et nappuse ohu selge määratlus on väga oluline, et toetada teavitamise protsessi; 
rõhutab vajadust määratleda „esmatähtsad“ ravimid ja seada need puudujääkidega 
tegelemisel esmatähtsale kohale; nõuab lisaks, et hinnataks võimalust kasutada Euroopa 
ravimite kontrollisüsteemi (EMVS) andmehoidlaid koondtasandil, mis toimiks 
puudujääkide jälgimise vahendina; märgib, et EMVSi andmehoidla andmete 
asjakohasem kasutamine iga ravimikasti seerianumbri saamiseks võiks samuti tagada 
kogu tootmis-, pakendamis- ja turustamisahela usaldusväärsuse; kutsub seetõttu 
komisjoni üles hindama võimalust lubada tootjatel vabatahtlikkuse alusel ja neile 
lisakoormust tekitamata võtta kasutusele ravimite ja toimeainete päritolu ja tootmiskoha 
märgistamise süsteem, mis oleks patsientidele/klientidele nähtav ja äratuntav;

2. nõuab, et komisjon käivitaks kiiresti mitmeid sidusrühmi hõlmavad konsultatsioonid ja 
turu-uuringud, et teha tarneahelas ja sellest väljaspool kindlaks tõenduspõhised 
tekkepõhjused, mis otseselt põhjustavad või suurendavad ravimite nappuse ohtu, ning 
algatused tarneahelate riskide leevendamiseks; nõuab püsivat, konkreetset ja tegevusele 
suunatud dialoogi EMA, riiklike pädevate asutuste, liikmesriikide, ravimitööstuse, 
patsientide ja apteekrite organisatsioonide ning kõigi ravimite tarneahelas osalejatega; 
nõuab tõhusat Euroopa poliitilist koostööd, et vältida puudujääke pikas perspektiivis, 
jagades teavet, teatades eeldatavatest puudujääkidest ja parandades tarneahela 
läbipaistvust; palub komisjonil esitada oma kavandatavas ravimistrateegias 
kaugelevaatavad ja konkreetsed meetmed nende probleemide käsitlemiseks; kutsub 
komisjoni üles lisama ettevõtete hoolsuskohustust käsitlevasse 2021. aasta õigusakti 
ettepanekusse ravimisektorit puudutavad meetmed;

3. kutsub komisjoni üles avaldama ELi ravimistrateegia, milles on kindlaks tehtud 
ravimite puuduse algpõhjused; nõuab tungivalt, et komisjon esitaks kaugeleulatuvad ja 
spetsiifilised reguleerivad meetmed, eesmärgiga muuta ravimid kättesaadavaks, 
taskukohaseks, kestlikuks ja võrdselt saadavaks ning viia läbipaistvusmeetmed ellu; 
märgib murega turutõrget mitmes liikmesriigis, kus patsientide varustamist tõhusate ja 
taskukohaste ravimitega ja nende ravi teatud meditsiiniseadmetega ohustavad endiselt 
väga kõrged ja sageli jätkusuutmatud hinnatasemed; tunnistab, et ravimite ja 
meditsiiniseadmete kättesaadavus väiksemate turgudega liikmesriikides nõuab erilist 
tähelepanu; rõhutab, et hädaolukorras kasutatava ELi laovarade süsteemi kavandamine, 
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mida haldab EMA ja mis toimub koostöös riiklike pädevate asutustega, peaks samuti 
olema kavandatud ravimistrateegia osa ning hõlmama seda, kuidas hoida 
inventarinimestikku vastavuses meditsiini arenguga;

4. kutsub komisjoni üles edendama meetmeid, mis suurendaksid ravimivarustuskindlust 
ELis ja vähendaksid sõltuvust kolmandatest riikidest; kutsub komisjoni üles lisama 
kavandatud ravimistrateegiasse ka meetmed, et tulla toime mis tahes häiretega 
ülemaailmsetes väärtusahelates; märgib sellega seoses, kui oluline on, et tööstusel oleks 
suutlikkus oma tootmist suurendada, et suuta toime tulla kriitilistest olukordadest 
tuleneva ootamatu nõudluse kasvuga; nõuab seetõttu kava koostamist, mis oleks 
koordineeritud ja kooskõlastatud liikmesriikidega, samuti rahalisi stiimuleid kooskõlas 
riigiabi eeskirjade ja kestliku poliitikaga, et kaitsta ELi tugevat farmaatsiatööstuslikku 
alust, alustada sidusrühmadega läbirääkimisi ravimite toimeainete loomise üle ning 
toetada vahepeal nende ravimite ja nende toimeainete tootmise ümberpaigutamist 
Euroopasse kolmandatest riikidest, mida peetakse varustuskindluse seisukohast 
hädavajalikuks;

5. nõuab, et komisjon looks keskkonna, kus teadusuuringutel põhinevat farmaatsiatööstust 
stimuleeritaks töötama välja taskukohaseid lahendusi rahuldamata ravivajadustele, nagu 
võitlus antimikroobikumiresistentsuse vastu; palub Euroopa Komisjonil tulevase 
Euroopa farmaatsiastrateegia raames säilitada tugev Euroopa 
intellektuaalomandisüsteem, et innustada teadus- ja arendustegevust ning tootmist 
Euroopas ja tagada, et Euroopa jääb innovaatoriks ja maailma liidriks, ning 
lõppkokkuvõttes kaitsta ja tugevdada Euroopa strateegilist sõltumatust rahvatervise 
valdkonnas;

Varajased hoiatused ja aruandlus

6. kutsub üles vaatama läbi ühise aruandluse ja varajase hoiatamise süsteemi, et luua 
reaalajas toimiv, ühendatud, reageerimisvõimeline ja kergesti aktiveeritav süsteem, mis 
pakuks terviklikku ülevaadet ning annaks korrapäraseid ja õigeaegseid hoiatusi ravimite 
võimaliku nappuse kohta, et tulevikus saaksid selle probleemiga silmitsi seisvad riigid 
reageerida ja vajaduse korral pöörduda teiste turgude poole; nõuab Euroopa 
Ravimiametile kesksemat rolli kogu ELi hõlmavas varajase hoiatamise süsteemis, 
millesse on lisaks eespool nimetatud sidusrühmadele kaasatud ka haiglaproviisorid ja 
patsientide organisatsioonid; on seisukohal, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa 
Keskus (ECDC) peaks jagama kõigi liikmesriikide pädevate asutustega andmemudeleid 
pandeemia tõenäolise progresseerumise kohta liikmesriigiti, et ennetada nõudlust ja 
kohandada tootmisvõimsust ja turustamiskanaleid, et tarnida vajalikud ravimid õigel 
ajal õigesse piirkonda;

7. rõhutab, et selle süsteemi raames peaksid kõik tarneahela sidusrühmad, sealhulgas 
paralleelsed kauplejad ja hulgimüüjad, täitma juriidilist aruandluskohustust õigeaegselt 
ja kooskõlas direktiivi 2001/83/EÜ3 artikli 23a lõikega 2 vähemalt kaks kuud ette; on 
seisukohal, et EMA ja komisjon peaksid tegema tihedat koostööd liikmesriikide 
pädevate asutustega, et tagada õigeaegne ja hästi koordineeritud reageerimine teatatud 
vahetutele puudujääkidele ning ajutistele või püsivatele häiretele ravimite tarnimises ja 

3Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67).
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turustamises; nõuab, et süsteem keskenduks esialgu üleeuroopalisele kriitilisele 
loetelule toodetest, mis hõlmavad nii tsentraliseeritud kui ka riiklikke müügilubasid; 
kutsub komisjoni üles ajutiselt piirama paralleelkaubandust, kuni vastav puudujääk on 
taastatud; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema vastupidavusteste ravimite ja 
toimeainete kättesaadavuse ja tootmisvõimsuse kohta, et kaitsta end tulevaste 
pandeemiatega seotud tervishoiukriiside eest;

Koostöö ja koordineerimine

8. kutsub komisjoni üles looma Euroopa Ravimiameti, riiklike pädevate asutuste, 
liikmesriikide, ravimitööstuse, patsientide ja apteekrite organisatsioonide ning kõigi 
ravimite tarneahelas osalejatega koostöömehhanismi, et koordineerida Euroopa ja 
liikmesriikide poliitikat ravimite nappusega tegelemiseks ning tagada patsientide õigus 
jätkusuutlikule, universaalsele, õiglasele, taskukohasele, tulemuslikule, ohutule ja 
õigeaegsele juurdepääsule hädavajalikele ravimitele, et tagada ELi riiklike 
tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkus;

Kaupade vaba liikumine

9. palub komisjonil koostada tihedas koostöös liikmesriikidega ja võtta vastu ELi 
pandeemiaks valmisoleku kava, et tagada ELi kooskõlastatud ja tõhus pandeemiale 
reageerimine; rõhutab, et see peaks hõlmama meetmeid farmaatsia- või 
meditsiinitarvete ettevõtetele eelkõige nn roheliste koridoride (greenways) abil avatud 
piiride tagamiseks, et kaitsta kaupade vaba liikumist ja ennetada ravimiste nappust; 
rõhutab vajadust kõrvaldada tõkked, mis takistavad kõigi kodanike juurdepääsu 
ravimitele, meditsiiniseadmetele ja kaitsevahenditele, eriti nende kodanike puhul, kes 
elavad liikmesriikides, mis oma väiksuse või kõrvalise asukoha tõttu sõltuvad suurel 
määral impordist ja millel puudub lihtne juurdepääs tarneahelale;

Hanked

10. nõuab tungivalt, et komisjon töötaks ELi riigihangete direktiivi 2014/24/EL4 kontekstis 
välja suunised, et toetada jätkusuutlikke riigihanketavasid farmaatsiavaldkonnas, 
eelkõige seoses majanduslikult soodsaima pakkumuse kriteeriumide rakendamisega, 
mille eesmärk on tagada pikaajaline kestlikkus, konkurents ja varustuskindlus ning 
stimuleerida investeerimist tootmisse; nõuab õiguskaitsevahendeid ühe võitjaga, ainult 
hinda arvestavate hangete vastu, mis tekitavad suuri hinnalangusi ja vähendavad 
tarnijate arvu turul, on sageli lühikese täitmisajaga ja kohaldavad ettevõtetele karme 
karistusi, mis omakorda suurendab meditsiinitoodete puuduse tekkimise ohtu; kutsub 
liikmesriike üles vaatama läbi hankesüsteemid, et premeerida kestlikku, eetilist ja 
kvaliteetset tootmist;

11. märgib, et ebatavaliste sanitaarkriisidega silmitsi seismine näitab vajadust tihedama 
koostöö järele tervishoiu valdkonnas ning RescEU programmi raames vaktsiinide, 
viirusevastaste ravimite ning kallite ja hädavajalike ravimite, samuti meditsiiniseadmete 
ja -tehnoloogiate ühishangete järele; nõuab, et see ühine reageerimine peab olema 
pandeemiajärgne prioriteet ning et see peab olema kergesti kättesaadav iga liikmesriigi 

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta (ELT L 94, 
28.3.2014, lk 65).
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kodanikele, eriti neile, kes on oma kõrvalise asukoha või väiksuse tõttu rahvatervise ja 
majanduse seisukohast eriti haavatavad;

12. kutsub komisjoni üles innustama farmaatsiatööstust tagama, et selle tarneahel oleks ELi 
tasandil mitmekesine ja piisav, kehtestama ravimipuudusega seotud riskide 
leevendamise kava, et hallata tarneahela mis tahes nõrkusi ja riske, ning esitama sellised 
kavad pädevatele asutustele; juhib tähelepanu sellele, et selline kava peaks sisaldama 
ravimite strateegilise säilitamise lahendusi, et tagada tarned mõistlikuks ajaks ja 
läbipaistvad aruandlusmehhanismid koos alaliste sidekanalitega, mille kaudu patsiendid 
ja tervishoiutöötajad saavad teatada oluliste ravimite nappusest ja seda prognoosida;

Kvoodid

13. tõdeb, et tarnekvoodid, mida ravimi müügiloa hoidjad tervishoiutoodete turustamise 
suhtes kohaldavad, kehtestatakse mitmete näitajate järgi, sealhulgas riigi patsientide 
vajaduste hinnang; palub komisjonil koos ravimitööstuse sidusrühmadega kaaluda 
ettepanekuid olemasolevate ravimivarude mahtude kohta; tuletab sellega seoses meelde, 
et turustajate kehtestatud varude mahu kvoodid on sageli piiratud ning põhjustavad 
aeglustumist ja puudujääki, ning et tarneahela teatavates osades on täheldatud varude 
läbipaistvuse puudumist;

Tööstus ja VKEde toetamine

14. rõhutab, et EL peab kiiresti kaitsma oma tugevat farmaatsiatööstuslikku baasi, vaadates 
samal ajal uuesti läbi varustuskindluse, ning vähendama liigset sõltuvust vähestest ELi-
välistest peamiste keemiliste toorainete ja lähteainete, vahematerjalide ja ravimite 
toimeainete tootjatest ja tarnijatest; kutsub komisjoni üles hoolikalt uurima, kas ELi 
turule sisenevad materjalid ja koostisosad on toodetud kooskõlas asjakohaste 
sotsiaalsete ja keskkonnastandarditega; kutsub sidusrühmi üles oma tarneahelaid 
mitmekesistama, et vähendada oma haavatavust; kutsub sel eesmärgil komisjoni üles 
tähelepanelikult uurima Euroopa impordisõltuvuse mõju, eelkõige meditsiiniseadmete, 
hingamisaparaatide, kemikaalide ja toorainete osas;

15. ergutab komisjoni esitama kavandatud farmaatsiastrateegias meetmeid, sealhulgas 
rahalisi stiimuleid ja sihipäraseid suuniseid riigihangete kohta, et edendada ELis 
investeerimist ravimite tootmisel kasutatavate strateegiliselt oluliste kemikaalide, 
eelkõige ravimite toimeainete ja vaheainete säästvasse, eetilisesse ja kvaliteetsesse 
tootmisse; nõuab tungivalt, et komisjon pakuks välja ka meetmeid, millega stimuleerida 
ELi väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate suuremat kaasamist ravimite 
tarneahelasse, arvestades nende keskset rolli teadusuuringutes ja innovatsioonis ning 
loomupärast võimet kiiresti kohandada oma tootmise suunitlust, et tulla paremini toime 
ootamatute kriisidega;

16. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma keskkonda, mis tagab, et Euroopa on 
jätkuvalt atraktiivne koht teadus- ja arendustegevusse tehtavatele investeeringutele, et 
säilitada aktiivne ja konkurentsivõimeline teaduspõhine farmaatsiatööstus, mida 
toetavad suuremad investeeringud teadus- ja arendustegevusse ning taristusse, 
sealhulgas ülikoolidesse, võttes arvesse, et Euroopa Liit on endiselt maailma juhtiv 
piirkond patendiravimite toimeainete tootmisel; kutsub komisjoni üles eraldama 
programmi „Euroopa horisont“ ja muude ELi programmide raames piisavalt rahalisi 
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vahendeid, et tugevdada liidu teadus- ja innovatsioonitegevust, mis toetab tootmist 
peamistes tööstussektorites, sealhulgas farmaatsiatööstuses, tagades samal ajal 
geograafilise tasakaalu ning madala teadusuuringute ja innovatsiooni tasemega 
liikmesriikide osalemise ELi koostööprojektides ja -programmides, järgides samal ajal 
tipptaseme põhimõtet;

17. rõhutab asjaolu, et paljusid tervisega seotud teadus- ja innovatsioonitegevusi on juba 
rahastatud programmist „Horisont 2020“; rõhutab, et koroonaviirusega seotud 
teadusuuringute rahastamine ei tohiks mõjutada muid programmi „Horisont 2020“ 
tervisealaseid prioriteete; nõuab, et programmi „Euroopa horisont“ kaudu eraldataks 
rohkem rahalisi vahendeid, et luua ja toetada meditsiinile keskendunud teadusuuringute 
ja innovatsiooni ökosüsteeme, mis on meditsiinilise suunitlusega, sealhulgas avaliku ja 
erasektori partnerlusi ning toetust avaliku sektori teadusuuringutele kõrge 
lisandväärtusega ja innovatiivsetes sektorites; rõhutab, et juhtiv meditsiiniuuringute 
ökosüsteem nõuab oskusi, võrgustikke ja akadeemilisi sidemeid, terviseandmete taristut, 
toimivat õigusraamistikku ja intellektuaalomandipoliitikat, mis edendab innovatsiooni; 
nõuab harvikravimeid käsitlevat teadustööd soodustavate stiimulite läbivaatamist, et 
teha kindlaks, kas need toimivad, ja vastasel juhul uute stiimulite kasutuselevõtmist; 
rõhutab, et programmist „Euroopa horisont“ ja muudest ELi programmidest tuleb 
toetada haruldasi haigusi ning haruldaste haigustega seotud teadusuuringud ja et 
parimad tavad, kliinilised uuringud ja ravimid tuleb teha kättesaadavaks kõigi 
liikmesriikide kodanikele; tuletab meelde, kui oluline võib olla lihtlitsentsimine 
ravimite nappuse leevendamisel ja hindade stabiliseerimisel, eriti tervisega seotud 
hädaolukorras;

18. kutsub komisjoni üles tegema kokkuvõtte koroonaviiruse mõjust tööstusele ja VKEdele 
ning esitama uuendatud ELi tööstusstrateegia, milles seataks esikohale meie 
ühiskondade kahekordne digitaalne ja ökoloogiline ümberkujundamine ning 
vastupanuvõime suurendamine välistele vapustustele; nõuab tungivalt, et komisjon 
võimaldaks liikmesriikidel teha kõik vajaliku tagamaks, et väikesed ja keskmise 
suurusega farmaatsiaettevõtted jätkaksid oma teadustegevust ning aitaksid tagada meie 
tootmise mitmekesisuse ja sellega kaasnevate töökohtade säilimise, rõhutades ühtlasi 
kestliku, eetilise ja kvaliteetse tootmise tähtsust töökohtade, majanduskasvu ja 
konkurentsivõime jaoks;

Hinnakujundus

19. rõhutab, et ravimite hinnapoliitika, mis sisaldab ainult kulusid, ei võimalda 
hinnakohandusi, mis võtaks arvesse muutusi kaupade maksumuses, tootmises, 
reguleerimismenetlustes ja turustamises ning avaldab negatiivset mõju tarnekindlusele; 
märgib murega, et suurenenud nõudlus toodete järele ravimite nappuse ajal võib 
suurendada ebaõiglase hinnakujunduse ohtu piirkondades, mida ravimite nappus 
mõjutab, ning juhtudel, kus alternatiivsed ravimid võivad puuduvaid ravimite asendada.

Paralleelturg

20. tunnistab, et paralleelkaubandus võib põhjustada ravimite nappust; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles tegelema asjakohaselt probleemidega, mis on seotud ravimite 
paralleelkaubandusega ELis, et vältida liikmesriikide ravimihindade suurtest 
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erinevustest tingitud ekspordipuudujääki; rõhutab, kui oluline on hinnata 
paralleelkaubanduse ja ekspordikeeldude mõju patsientide juurdepääsu seisukohast; 
kutsub komisjoni üles töötama liikmesriikide jaoks vajaduse korral välja täiendavad 
suunised paralleelekspordi kohta; rõhutab vajadust lisada patsiendi- ja tarbijarühmade 
vaatenurk ja kogemused;

21. tunnistab, et ravimite liikumist liikmesriikides ei kontrolli paralleelkaubanduse tõttu 
üksnes ravimifirmad; rõhutab, et paralleelkaubanduse tõttu on lahknevus tootemahtude 
vahel, mille tootjad konkreetsele turule lasevad, ekspordi- ja impordimahtude ning 
tegelike patisentide vajaduste vahel sellel turul, mistõttu võib tekkida ravimipuudus; 
rõhutab, et paralleelkaubandus katab mõnikord kuni 80 või 90% mõne liikmesriigi 
nõudlusest ja see loob haavatava tarneahela;

22. nõuab meetmete võtmist, et hoida ravimisektoris ära ebaausad tavad ja äristrateegiad, 
nagu viivitustasu, et tagada liikmesriikide turgudel tarnekindlus; kutsub komisjoni üles 
tugevdama tollikontrolli imporditud ravimite või toimeainete vastavuse üle ELi ja 
riiklikele eeskirjadele, eriti kui selline import alandab siseturu hindu, moonutab 
konkurentsi, pärsib säästvat, eetilist ja kvaliteetset tootmist ning toob kaasa 
tootmisliinide ümberpaigutamise väljapoole ELi;

Varude haldamine

23. kutsub komisjoni üles uurima võimalusi varude loomiseks ELi tasandil RescEU 
programmi raames; rõhutab, et ravimite nappus on riikliku julgeoleku küsimus; 
tunnistab, et tähtsate ravimite varu ja võimalust suurendada mõne eriti olulise ravimi 
tootmisvalmidust tuleb vaadelda pikemas perspektiivis; kutsub komisjoni üles aitama 
liikmesriikidel koordineeritud lähenemisviisi raames arendada oluliste ravimite varusid 
avaliku ja erasektori jagatud vastutusena, et vältida puudujääke kõigis liikmesriikides ja 
reageerida patsientide vajadustele, ning töötada välja meetmed ravimite nappuse 
algpõhjustega tegelemiseks ühise ja kooskõlastatud lähenemisviisi abil, et tagada 
Euroopa ühiskondade vastupanuvõime ja püsivus kriisi ja/või konflikti ajal;

Regulatiivsed nõuded ja kvaliteet

24. juhib tähelepanu puudustele, mis on seotud regulatiivsete nõuete täitmiseks vajaliku 
ajaga, sealhulgas regulatiivse ooteperioodi ja riiklike nõuetega, kuid rõhutab samal ajal, 
et vajadus ravimite ja meditsiiniseadmete järele ei saa tähendada ega kahjustada 
inimtervishoius kasutatavate ravimite ja tervishoiutoodete, sealhulgas 
meditsiiniseadmete kvaliteeti, ohutust, tõhusust ja kulutõhusust; tuletab meelde, et 
ravimite kliinilistele uuringutele loa andmise ja nende toimivuse puhul hea kliinilise 
tava järgimise kontrolli suhtes kohaldatavate eeskirjade järgimist tuleb jätkuvalt 
reguleerida ja kontrollida rahvatervise kaitse kõrgeimate standardite kohaselt; tuletab 
samuti meelde, et esmatähtsaks tuleks pidada reguleerimisprotsesside optimeerimist, 
säilitades samal ajal kõrged teaduslikud standardid, et võimaldada lihtsustatud 
haldusülesandeid, mis on seotud ravimite turul hoidmisega, muutes kehtivat muudatusi 
käsitlevat määrust, parandades patsientide ja tervishoiutöötajate juurdepääsu teabele 
ning lihtsustades ravimite liikumist ühest liikmesriigist teise ravimite nappuse korral; 
ergutab komisjoni kasutama reguleerimisprotsessides parimal viisil infotehnoloogiat, 
sealhulgas digitaalseid ja telemaatikavahendeid, et parandada regulatiivset tõhusust 
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kogu ELis, järgides samal ajal määruses (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse 
üldmäärus)5 sätestatud andmekaitsestandardeid; 

25. nõuab tungivalt, et komisjon, võttes arvesse Euroopa andmestrateegiat ja tervishoiu 
digiüleminekut ning arvestades terviseandmete tohutut potentsiaali tervishoiu kvaliteedi 
ja patsientidega seotud tulemuste parandamisel, ergutaks koostalitlusvõimeliste 
tehnoloogiate rakendamist liikmesriikide tervishoiusektoris, mis hõlbustaks uuenduslike 
tervishoiulahenduste pakkumist patsientidele; ergutab looma täielikult koostöövalmit ja 
toimivat Euroopa terviseandmete ruumi koos juhtimisraamistikuga, mis soodustab 
innovatiivse andmepõhise ökosüsteemi loomist, mis põhineb turvalisel ja kontrollitud 
teabe ja kriitiliste andmete vahetamisel liikmesriikide vahel; palub komisjonil edendada 
järgmise põlvkonna standardeid, vahendeid ja taristut, et säilitada ja töödelda andmeid, 
mis sobivad teadusuuringuteks ning uuenduslike toodete ja teenuste väljatöötamiseks; 
rõhutab, et terviseandmeid võib koguda ja töödelda üksnes isikuandmete kaitse 
üldmääruse artikli 6 lõikes 1 sätestatud õiguslikel alustel koos isikuandmete kaitse 
üldmääruse artiklis 9 sätestatud tingimustega; on seisukohal, et sellega seoses tuleks 
keelata terviseandmete edasine töötlemine; tuletab vastutavatele töötlejatele meelde 
andmekaitse läbipaistvuse põhimõtet ning sellest tulenevaid kohustusi patsientide ja 
teiste andmesubjektide ees;

26. kutsub komisjoni ja asjaomaseid ametiasutusi üles pakkuma regulatiivset paindlikkust, 
et leevendada ravimite nappust nende ilmnemisel, võimaldades sihipäraseid meetmeid, 
nagu suurem paindlikkus mitmekeelsete pakendite, eri suurusega pakendite ja 
elektrooniliste pakendi infolehtede puhul, et tagada patsientidele kiirem juurdepääs 
ohututele ja kvaliteetsetele ravimitele; kutsub komisjoni üles muutma muudatusi 
käsitlevat määrust6 ja muudatusi käsitlevaid klassifitseerimissuuniseid, et ajakohastada 
praegust variatsioonide süsteemi ning kajastada tehnoloogia arengut ja kõigi asjaomaste 
osalejate regulatiivseid vajadusi.

5ELT L 119, 4.5.2016, lk 1.
6 Komisjoni 24. novembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1234/2008, mis käsitleb inimtervishoius ja veterinaarias 
kasutatavate ravimite müügilubade tingimuste muudatuste läbivaatamist (ELT L 334, 12.12.2008, lk 7).
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