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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че проблемът с недостига на лекарства в държавите членки става 
все по-сериозен по редица причини, като например високите разходи, 
нарастващата регулаторна и административна тежест, непредвиденото рязко 
нарастване на търсенето, взаимната зависимост между веригите на доставки, 
затрудненията, свързани с транспорта, и проблемите, свързани с производството и 
качеството; като има предвид, че насърчаването на иновациите в медицината и 
научните изследвания в Съюза ще бъде от полза за пациентите и ще гарантира, че 
фармацевтичната промишленост в ЕС продължава да бъде конкурентоспособна в 
световен мащаб;

Б. като има предвид, че управлението на транспорта и логистиката е от решаващо 
значение за доставката на лекарства, фармацевтични продукти, медицинско 
оборудване, лични предпазни средства, други медицински материали и суровини, 
не на последно място предвид нарастващата сложност на транспортната верига; 
като има предвид, че е важно да има ефективни „зелени“ гранични пропускателни 
пунктове с ленти за бърза обработка, за да се гарантира безпрепятствено движение 
на лекарствата, намаляване на административните пречки и улесняване на достъпа 
до транспортни услуги;

В. като има предвид, че следва да се гарантират високи стандарти за безопасност и 
запазване на достойни условия на труд за работниците; като има предвид, че 
нормативната уредба за фармацевтичния сектор следва да гарантира качеството, 
безопасността и ефикасността на доставките на лекарства между държавите 
членки;

Г. като има предвид, че съгласно Договорите и Хартата на основните права на 
Европейския съюз всеки трябва да има достъп до здравеопазване и правото да 
ползва медицински грижи при условията, установени от националните 
законодателства и практики;

Д. като има предвид, че пациентите разчитат на справедлив и ефикасен достъп до 
лекарствени продукти въз основа на устойчив, конкурентоспособен, многостранен 
и добре функциониращ единен пазар, което включва Единното европейско 
транспортно пространство;

Е. като има предвид, че ограниченият достъп до лекарства е проблем, който 
обикновено се свързва с високата цена на лекарствата и възпрепятства правото на 
достъп на европейските граждани до здравеопазване;

Ж. като има предвид, че всяка стратегия на ЕС за справяне с недостига на лекарствени 
продукти следва да се ръководи от всеобхватен подход, който взема предвид 
първопричините за недостига и включва конкретни действия за тяхното 
предотвратяване, като се вземат предвид други фактори, свързани с околната среда 
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и пазара на лекарствени продукти;

З. като има предвид, че пандемията, предизвикана от COVID-19, показа, че 
координацията между институциите на ЕС, държавите членки и промишлеността е 
от ключово значение за бързото и ефикасно реагиране при извънредни ситуации, 
предотвратяване на здравни кризи, нарушаване на снабдяването и недостиг на 
лекарства и смекчаване на последствията от тях, ако настъпят подобни събития;

И. като има предвид, че епидемията от COVID-19 изведе на преден план факта, че 
движението на лекарства в рамките на ЕС и извън ЕС е от ключово значение за 
преодоляването на съществуващите ограничения и за отдаването на приоритет на 
движението на основни стоки;

Й. като има предвид, че е необходимо да се попречи на епидемията от COVID-19 да 
влоши социално-икономическото положение и условията на живот на уязвимите 
граждани;

1. призовава Комисията да работи съвместно с държавите членки за изготвянето на 
стратегия за сътрудничество с цел усъвършенстване на веригата за снабдяване с 
лекарства и за тяхното разпространение в интерес на пациентите и за укрепване на 
стабилността и устойчивостта на тази верига чрез повече видимост, ефективно 
наблюдение, планиране и своевременен обмен на информация относно важните 
доставки, по-специално по отношение на „зелените ленти“ на граничните 
пропускателни пунктове, където медицинските доставки имат приоритет на 
доставка;

2. призовава държавите членки да прилагат „зелените ленти“, предложени от 
Комисията в нейните „насоки за мерки за управление на границите с цел опазване 
на здравето и осигуряване на наличността на стоки и основни услуги“, и да запазят 
концепцията, така че тя да може да се използва за предприемане на мерки с цел 
справяне с бъдещи неочаквани събития;

3. призовава за съкращаване на веригите на доставки и за преместване на 
производствените съоръжения на европейски фармацевтични дружества от трети 
държави в ЕС; подчертава, че насърчаването на промишленото производство в 
Съюза чрез специални публични политики и благоприятни икономически, 
социални и екологични условия ще спомогне за осигуряването на доставките; 
подчертава необходимостта от по-ефективна и устойчива транспортна и 
логистична мрежа и от намаляване на дължината на транспортните маршрути, 
което би довело до намаляване на емисиите, смекчаване на въздействието върху 
околната среда и климата, подобряване на функционирането на вътрешния пазар и 
намаляване на административните пречки;

4. призовава държавите членки, в тясно сътрудничество с Комисията и с всички 
заинтересовани лица, да предприемат координирани мерки с цел да се приеме 
стратегически план за модернизиране на съществуващата инфраструктура за 
ефикасно и навременно снабдяване с лекарства и да се създадат общи 
стратегически резерви на ЕС чрез инициативата за поддържане на резерв rescEU; 
счита, че е необходимо да се премахнат проблемните зони и да се преодолеят 
съществуващите пречки за изграждането на напълно интегрирано и добре 
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функциониращо Единно европейско транспортно пространство за всички видове 
транспорт; подчертава, че е необходимо да се засили интермодалността (като 
същевременно се отдава предимство на прехода към железопътен транспорт), да се 
финансират основните транспортни възли и да се гарантира непрекъснатото 
снабдяване с различни видове стоки, включително опасни товари, които са от 
решаващо значение за производството в химическата и фармацевтичната 
промишленост; призовава държавите членки да гарантират, че медицинските 
заведения и медицинският персонал са подсилени като подготовка за нарастващия 
обем на трафика в резултат от премахването на ограниченията;

5. подчертава колко са важни информационните системи като средство, което 
предоставя възможност за проследяването, надзора и навременното снабдяване с 
лекарства, както и обмена на информация между различните участници в 
транспортната логистична верига, включително митническите органи;

6. призовава Комисията, като координира действията си с държавите членки, да 
разработи механизми за гарантиране на бърз и безопасен транспорт и по-добър 
надзор на транспорта и за създаване на резерв от лекарства, по-конкретно 
въвеждането на план за действие в извънредни ситуации, който да гарантира 
безпрепятствения транспорт на лекарства, когато настъпят смущения в 
транспортния сектор, както и на планове за нетрадиционно разпределение, 
например доставки на лекарства, които трябва да се приемат по точно определен 
график, чрез планиран смесен трафик;

7. подчертава, че системите за доставка на медицински продукти може да бъде 
усъвършенствана чрез инвестиции в умения, укрепване на инфраструктурата за 
здравни данни и подкрепа за нормативната уредба и политиките в областта на 
интелектуалната собственост, които насърчават иновациите;

8. призовава Комисията внимателно да оцени положителния принос, който 
изкуственият интелект би могъл да има за бързото и надеждно доставяне на 
медицински материали;

9. отбелязва, че е важно да се гарантират недискриминационни и високи стандарти за 
безопасност както за транспортната инфраструктура, така и за служителите в 
сектора на транспорта, като по този начин се създава възможност за управление на 
значителни обеми в рамките на веригата за доставки, без да възникват смущения, 
като същевременно на компетентните органи се предоставя възможност да 
предприемат пропорционални и съобразени мерки, за да се сведат до минимум 
рисковете за здравето; подчертава колко е важно да се запазят добри условия на 
труд за водачите на превозни средства;

10. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че здравните работници 
имат право да преминават вътрешните граници, ако работят в съседна държава;

11. отбелязва колко е важно внимателното управление на капацитета за складиране 
при стайна и при ниска температура за транспортната инфраструктура за внос и 
износ на стоки;

12. подчертава, че е важно да се отговори на специфичните транспортни потребности 
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на местно и регионално равнище, особено в периферните, селските, планинските, 
слабо населените, островните и най-отдалечените региони, които са по-трудно 
достъпни и в които има по-високи разходи за доставка; счита, че стратегическите 
планове за модернизиране на инфраструктурата в държавите членки следва да 
включват конкретни действия за тези региони; отбелязва, че е важно да се 
гарантира, че преходът към цифрови технологии ще обхване и тези райони, както 
и необходимостта да се ускори внедряването на нови решения, адаптирани към 
техните потребности, подобряване на свързаността и на физическата и финансовата 
достъпност; подчертава, че достъпът до лекарства в тези области следва да не бъде 
възпрепятстван по никакъв начин;

13. отбелязва, че избухването на епидемията от COVID-19 изведе на преден план 
значението на сътрудничеството и солидарността между държавите членки и на 
навременното снабдяване с лекарства при спешни и извънредни обстоятелства, 
които биха могли да възникнат отново в бъдеще; подчертава освен това, че 
разработването на нова политика за промишлеността и транспорта, както и 
инвестициите в научноизследователска и развойна дейност, са от ключово 
значение, за да се гарантира, че фармацевтичната промишленост може да реагира 
на бъдещите потребности;

14. насърчава Комисията да създаде справедлив модел на ценообразуване за 
лекарствените продукти, по-специално за основните лекарства, като се обърне 
внимание на въпроса за законната паралелна търговия, за да се предотврати 
недостиг, дължащ се на износ на лекарства към държави, в които те могат да се 
продават на по-високи цени;

15. подчертава колко са важни сигурните, надеждни и ясни данни за транспортния и 
здравния сектор, както и необходимостта от създаване на полезни взаимодействия 
между двете пространства за данни в рамките на европейската стратегия за 
данните, с цел да се увеличи максимално ефикасността на транспорта; приканва 
Комисията да проучи възможността за създаване на европейска цифрова 
платформа и обсерватория за улесняване на логистичната координация между 
дистрибуторите на лекарствени продукти и транспортните оператори, както и 
възможността за създаване на обща за ЕС система за лекарствени продукти и на 
система за ранно предупреждение за съществуващ и очакван недостиг на 
лекарства;

16. отправя искане към Комисията да превърне недостига на лекарства в една от 
основните отправни точки на своята фармацевтична стратегия, като гарантира, че 
основните заинтересовани лица по веригата за доставки в здравеопазването се 
признават за фактори от решаващо значение за нейното функциониране, за да се 
поддържа непрекъснатата и безопасна доставка на лекарствени продукти при 
извънредни обстоятелства; отбелязва, че държавите, които произвеждат по-
голямата част от активните вещества за лекарствата, може да не са в състояние да 
задоволят търсенето;

17. призовава Комисията да координира реакция на равнището на ЕС, като по този 
начин се избягват страничните ефекти от индивидуални и некоординирани мерки 
и се гарантира правото на пациентите на универсален, справедлив, финансово 
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достъпен, ефективен, безопасен и навременен достъп до основни лекарства; 
призовава за прилагането на бързи и новаторски решения за своевременно 
смекчаване на недостига на лекарства и за осигуряване на условия за безопасен 
транспорт на чувствителни към температурата лекарства, като продуктите се 
проследяват чрез постоянно наблюдение от разстояние; призовава Комисията да 
разшири правомощията на Европейския център за профилактика и контрол върху 
заболяванията в областта на общественото здраве и да насърчава обмена на най-
добри практики;

18. отбелязва, че сигурността на доставките е от основно значение за борбата с 
недостига на лекарства; призовава Комисията и държавите членки, с подкрепата на 
Европейската агенция по лекарствата, да оптимизират използването на 
националните военни ресурси, когато те са налични и необходими, за да се 
подпомогне снабдяването с лекарствени продукти и с предпазно оборудване в 
държавите членки; призовава Комисията да създаде специални центрове в Съюза 
за въздушен транспорт на лекарствени продукти, както и отворени маршрути 
между Съюза и трети държави, като същевременно насърчава въздушните 
превозвачи, извършващи превоз на стоки и куриерски услуги, да прилагат разумни 
тарифи за превоз;

19. призовава Комисията да осигури организационна и финансова подкрепа, 
включително чрез работните програми, приети в рамките на многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—2027 г., на държавите членки и на 
транспортните оператори по време на извънредни събития, например пандемии, и 
да отдава приоритет и да гарантира резервирано пространство във всички товарни 
пратки за основни стоки, например лекарства, активни фармацевтични съставки и 
медицинско оборудване.
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