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Teema: Ravimite toimeainete tootmisvõimsuse ümberkujundamine Euroopas

Praegu on ELis toodetavates ravimites kasutatavad toimeained pärit peamiselt Hiinast ja Indiast 
(umbes 80 % ravimite toimeainetest). Samuti on umbes 40 % kõigist Euroopas müüdavatest 
ravimitest pärit eelnimetatud riikidest. Sellise olukorra põhjuseks on ravimite toimeainete tootmise 
kõrge hind Euroopas, mis on muu hulgas tingitud vajadusest järgida rangeid keskkonnastandardeid.

Samas ei ole näha piisavaid ELi tasandi algatusi, millega ergutatakse tootjaid investeerima ravimite 
toimeainete tootmisse ELis. Mõned riigid on juba tunnistanud probleemi tõsidust ja võtnud kasutusele 
kohalikud mehhanismid, et julgustada tootjaid investeerima omamaisesse ravimitootmisse. Kuid 
selleks, et need meetmed oleksid edukad, tuleb kasutusele võtta kogu ELi hõlmavad meetmed.

1. Kas komisjon tunnistab tõsiasja, et ravimite nappuse probleem on ulatuslik ja sellest tuleneb oht 
rahvatervisele ELis, mis on tingitud tõsiasjast, et Euroopa farmaatsiasektor sõltub kolmandatest 
riikidest pärit ravimite toimeainete tarnijatest?

2. Milliseid meetmeid on komisjon seni võtnud, et suurendada Euroopa võimet toota ravimite 
toimeaineid, ja kas need meetmed on andnud soovitud tulemusi, sealhulgas ravimite toimeainete 
tootmise ümberpaigutamist Euroopasse?

3. Kas komisjon kavatseb vastu võtta eraldi strateegia ravimite toimeainete tootmisvõimsuse 
taastamiseks ELis, võttes arvesse vajadust muuta õigusnorme ja anda rahalist toetust 
ravimiettevõtetele, kes soovivad toota Euroopas ravimite toimeaineid?
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