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ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et ravimite puuduse probleem muutub liikmesriikides üha tõsisemaks mitmel 
põhjusel, nagu kõrged kulud, kasvav regulatiivne ja halduskoormus, ettenägematu 
nõudluse kasv, vastastikused sõltuvused tarneahelas, transpordiga seotud kitsaskohad 
ning tootmise ja kvaliteediga seotud probleemid; arvestades, et meditsiinivaldkonna 
innovatsiooni ja teadusuuringute edendamine liidus toob kasu patsientidele ja tagab, et 
ELi farmaatsiatööstus jääb ülemaailmselt konkurentsivõimeliseks;

B. arvestades, et transpordi ja logistika juhtimine on ravimite, farmaatsiatoodete, 
meditsiiniseadmete, isikukaitsevahendite, muude meditsiinitarvete ja toorainete 
tarnimisel otsustava tähtsusega, eelkõige kuna transpordiahelate keerukus suureneb üha; 
arvestades, et oluline on omada piiriületuspunktides tõhusat rohelist transpordikoridori 
kiirradadega, et tagada takistusteta ravimivoog, vähendada haldustõkkeid ja lihtsustada 
juurdepääsu transporditeenustele;

C. arvestades, et tagada tuleks kõrged ohutusstandardid ja töötajate inimväärsete 
töötingimuste säilitamine; arvestades, et ravimialased õigusnormid peaksid kindlustama 
ravimite liikmesriikidevahelise tarnimise kvaliteedi, kvantiteedi, ohutuse ja tõhususe;

D. arvestades, et aluslepingutes ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on sätestatud, et igaühel 
peab olema juurdepääs tervishoiule ja õigus ravile siseriiklike õigusaktide ja tavadega 
kehtestatud tingimustel;

E. arvestades, et patsiendid sõltuvad õiglasest ja tõhusast juurdepääsust ravimitele, mis 
põhineb kestlikul, konkurentsivõimelisel, mitmele allikale tugineval ja hästitoimival 
ühtsel turul, mis hõlmab Euroopa ühtset transpordipiirkonda;

F. arvestades, et ravimite piiratud kättesaadavus on probleem, mis on tavaliselt seotud 
ravimite kõrge hinnaga ja see tõkestab Euroopa kodanike õigust tervishoiuteenustele;

G. arvestades, et mis tahes ELi strateegia ravimite puuduse probleemi lahendamiseks peaks 
järgima terviklikku lähenemisviisi, milles võetakse arvesse ravimite puuduse 
algpõhjuseid ja mis sisaldab konkreetseid meetmeid nende ennetamiseks, võttes arvesse 
muid keskkonna ja ravimituruga seotud tegureid;

H. arvestades, et COVID-19 pandeemia on näidanud, et koordineerimine ELi 
institutsioonide, liikmesriikide ja tööstuse vahel on väga oluline, et reageerida kiiresti ja 
tõhusalt hädaolukordadele, ennetada tervishoiukriise, tarnehäireid ja ravimite puudust 
ning leevendada selliste asjaolude ilmnemisel nende mõju;

I. arvestades, et COVID-19 puhang tõi esile asjaolu, et ravimite ELi-sisene ja ELi-väline 
ringlus on olemasolevatest piirangutest ülesaamisel ja elutähtsate kaupade ringluse 
prioriseerimisel võtmetähtsusega;

J. arvestades, et on vaja ennetada COVID-19 puhangut, mis halvendab haavatavate 
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kodanike sotsiaal-majanduslikku olukorda ja elutingimusi;

1. kutsub komisjoni üles töötama koos liikmesriikidega välja koostööstrateegia, et 
parandada meditsiinitarvete tarne- ja turustamisahelat patsientide huvides ning tugevdada 
selle vastupidavust ja kestlikkust parema nähtavuse, tõhusa järelevalve, kavandamise ja 
oluliste saadetistega seotud õigeaegse teabevahetuse abil, eelkõige piiriületuspunktide nn 
rohelistes koridorides, kus meditsiinitarvete tarnetel on eesõigus;

2. kutsub liikmesriike üles rakendama nn rohelisi koridore, mille kohta komisjon tegi 
ettepaneku oma suunistes piirihaldusmeetmete kohta tervise kaitsmiseks ning kaupade ja 
oluliste teenuste kättesaadavuse tagamiseks, ning seda kontseptsiooni säilitama, et seda 
saaks kasutada tulevaste ootamatute sündmustega toimetulekuks;

3. nõuab tarneahelate lühendamist ja Euroopa farmaatsiaettevõtete tootmisrajatiste 
ümberpaigutamist kolmandatest riikidest ELi; rõhutab, et tööstustootmise hoogustamine 
liidus sihtotstarbelise avaliku poliitika ning soodsate majandus-, sotsiaal- ja 
keskkonnatingimuste kaudu aitaks tarneid kindlustada; rõhutab vajadust tõhusama ja 
säästvama transpordi- ja logistikavõrgustiku ning transpordimarsruutide pikkuse 
vähendamise järele, mis tooks kaasa heitkoguste vähenemise, leevendaks mõju 
keskkonnale ja kliimale, parandaks siseturu toimimist ja vähendaks haldustõkkeid;

4. kutsub liikmesriike üles võtma tihedas koostöös komisjoni ja kõigi huvitatud 
sidusrühmadega kooskõlastatud meetmeid, et võtta vastu strateegiline kava oma 
olemasoleva taristu ajakohastamiseks, et tagada tõhus ja õigeaegne ravimitega 
varustamine ning luua rescEU varude algatuse kaudu ELi ühised strateegilised reservid; 
peab vajalikuks kõrvaldada kitsaskohad ja praegused takistused, et saavutada täielikult 
integreeritud ja hästitoimiv Euroopa ühtne transpordipiirkond kõigi transpordiliikide 
jaoks; rõhutab vajadust edendada ühendvedusid (soodustades üleminekut 
raudteetranspordile), peamiste transpordikeskuste rahastamist ning mitmesuguste 
kaupade, sealhulgas keemia- ja ravimitööstuse jaoks hädavajalike ohtlike kaupade 
katkematut tarnimist; kutsub liikmesriike üles tagama meditsiiniasutuste ja 
meditsiinitöötajate arvu suurendamist, et valmistuda piirangute kaotamisest tulenevaks 
suurenevaks liiklusmahuks;

5. rõhutab IT-süsteemide tähtsust ravimite jälgitavuse, järelevalve ja õigeaegse tarnimise 
hõlbustamisel ning teabe vahetamisel transpordilogistika ahela eri osaliste, sealhulgas 
tolliasutuste vahel;

6. kutsub komisjoni üles töötama koostöös liikmesriikidega välja mehhanismid, et tagada 
kiire ja ohutu transport ning parem järelevalve transpordi ja ravimite ladustamise üle, 
sealhulgas võtma kasutusele hädaolukorra lahendamise plaani, mis tagab ravimite 
takistusteta veo, kui transpordisektor on häiritud, ning ebatraditsioonilised jaotuskavad, 
näiteks ajatundlikud ravimitarned plaanipärase mitmeliigilise liikluse kaudu;

7. rõhutab, et meditsiinitarvete tarneahelaid saab parandada, investeerides oskustesse, 
tõhustades terviseandmete taristut ning toetades innovatsiooni edendavat 
õigusraamistikku ja intellektuaalomandipoliitikat;
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8. kutsub komisjoni üles hoolikalt hindama positiivset panust, mida tehisintellekt võib anda 
meditsiinitarvete kiiresse ja usaldusväärsesse kohaletoimetamisse;

9. märgib, et oluline on tagada mittediskrimineerivad ja kõrged ohutusstandardid nii 
transporditaristu kui ka töötajate jaoks, sest see võimaldab juhtida läbi tarneahela 
märkimisväärseid koguseid katkestusteta ning pädevad asutused saavad samal ajal võtta 
proportsionaalseid ja kohandatud meetmeid terviseriskide vähendamiseks; rõhutab, kui 
oluline on säilitada sõidukijuhtide head töötingimused;

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et tervishoiutöötajatel oleks lubatud 
naaberriigis töötamise korral ületada sisepiire;

11. märgib, kui oluline on sissetuleva ja väljamineva transporditaristu puhul 
toatemperatuuriga ja külmaahela ladude mahu hoolikas haldamine;

12. rõhutab, kui oluline on rahuldada konkreetsed kohaliku ja piirkondliku tasandi 
transpordivajadused, eelkõige perifeersetes piirkondades, maa-, mägi- ja 
saarepiirkondades, hõredalt asustatud aladel ja äärepoolseimates piirkondades, millele on 
raskem ligi pääseda ning millega kaasnevad suuremad kättetoimetamiskulud; on 
seisukohal, et liikmesriikide taristu uuendamise strateegilised kavad peaksid sisaldama 
konkreetseid meetmeid nende piirkondade jaoks; märgib, kui oluline on tagada, et 
digiüleminek jõuab nendesse piirkondadesse, ning vajadust kiirendada nende piirkondade 
vajadustele kohandatud uute lahenduste kasutuselevõttu, parandades ühenduvust, 
juurdepääsetavust ja taskukohasust; rõhutab, et ravimite kättesaadavust nendes 
piirkondades ei tohiks mingil viisil takistada;

13. märgib, et COVID-19 haiguspuhang tõi esile liikmesriikidevahelise koostöö ja 
solidaarsuse ning ravimite õigeaegse tarnimise tähtsuse kiireloomulistes ja erakorralistes 
olukordades, mis võivad tulevikus uuesti ilmneda; rõhutab lisaks, et uus tööstus- ja 
transpordipoliitika ning investeeringud teadus- ja arendustegevusse on otsustava 
tähtsusega, tagamaks et farmaatsiatööstus suudab vastata tulevastele vajadustele;

14. ergutab komisjoni looma ravimite, eelkõige põhiravimite jaoks õiglase hinnamudeli, 
käsitledes seadusliku paralleelkaubanduse küsimust, et hoida ära ravimite puudus, mis 
tuleneb ravimite ekspordist riikidesse, kus nende eest makstakse rohkem;

15. rõhutab turvaliste, usaldusväärsete ja selgete andmete tähtsust nii transpordi- kui ka 
tervishoiusektoris ning vajadust luua Euroopa andmestrateegia raames kahe andmeruumi 
vahel koostoime, et maksimeerida transpordi tõhusust; kutsub komisjoni üles uurima 
võimalust luua Euroopa digitaalne platvorm ja vaatluskeskus, et hõlbustada ravimite 
turustajate ja transpordiettevõtjate vahel logistilist koordineerimist, samuti võimalust luua 
kogu ELi hõlmav ravimite andmebaas ja varajase hoiatamise süsteem olemasoleva ja 
prognoositava ravimipuuduse jaoks;

16. palub komisjonil muuta ravimipuudus üheks oma farmaatsiastrateegia tugisambaks, 
tagades, et tervishoiuteenuste tarneahela peamisi sidusrühmi käsitataks selle tarneahela 
toimimiseks otsustava tähtsusega tegurina, et säilitada pidev ja turvaline ravimitega 
varustamine erakorraliste asjaolude tingimustes; märgib, et riigid, kes toodavad enamiku 
ravimite toimeainetest, ei pruugi suuta nõudlust rahuldada;



PE650.657v03-00 6/8 AD\1207375ET.docx

ET

17. kutsub komisjoni üles koordineerima reageerimist ELi tasandil, vältides seeläbi 
individuaalsete ja kooskõlastamata meetmete ülekanduvat mõju ning tagades patsientide 
õiguse üldisele, õiglasele, taskukohasele, tõhusale, ohutule ja õigeaegsele põhiravimitele 
juurdepääsule; nõuab kiirete ja uuenduslike lahenduste rakendamist, et õigeaegselt 
leevendada ravimite puudust ja võimaldada temperatuuritundlike ravimite turvalist 
transporti, jälgides tooteid pideva kaugseire abil; kutsub komisjoni üles laiendama 
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse pädevust rahvatervise valdkonnas ja 
edendama heade tavade vahetamist;

18. märgib, et varustuskindlus on ravimipuuduse vastu võitlemisel keskse tähtsusega; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles optimeerima Euroopa Ravimiameti toetusel riiklike 
sõjaliste ressursside kasutamist, kui see on kättesaadav ja vajalik, et aidata kaasa ravimite 
ja kaitsevarustuse tarnimisele liikmesriikide vahel; kutsub komisjoni üles looma liidus 
spetsiaalseid sõlmpunkte ravimite lennutranspordiks ning avatud marsruute liidu ja 
kolmandate riikide vahel, ergutades samal ajal kauba- ja kullersaadetiste lennuettevõtjaid 
kohaldama mõistlikke kohaletoimetamishindu;

19. kutsub komisjoni üles andma korralduslikku ja rahalist toetust, sealhulgas mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 raames vastu võetud tööprogrammide kaudu 
liikmesriikidele ja transpordiettevõtjatele hädaolukordades, nagu pandeemiad, ning 
seadma prioriteediks ja tagama kõikides kaubasaadetistes reserveeritud ruumi 
põhikaupade, näiteks ravimite, ravimite toimeainete ja meditsiinivarustuse veoks.
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