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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

A. mivel a tagállamokban számos okból egyre súlyosabbá válik a gyógyszerhiány 
problémája, például a magas költségek, a növekvő szabályozási és adminisztratív terhek, 
a kereslet előre nem látható megugrása, az ellátási lánc kölcsönös függőségei, a 
szállítással kapcsolatos szűk keresztmetszetek, valamint a gyártással és a minőséggel 
kapcsolatos kihívások miatt; mivel az orvosi innováció és kutatás előmozdítása az 
Unióban a betegek javát szolgálja, és biztosítja, hogy az uniós gyógyszeripar világszinten 
versenyképes maradjon;

B. mivel a szállítás és a logisztika irányítása alapvető fontosságú a gyógyszerek, 
gyógyszerkészítmények, orvosi felszerelések, egyéni védőeszközök, egyéb orvosi 
felszerelések és nyersanyagok szállítása szempontjából, nem utolsósorban a szállítási lánc 
növekvő összetettsége miatt; mivel fontos, hogy a gyógyszerek akadálytalan áramlásának 
biztosítása, az adminisztratív akadályok csökkentése és a közlekedési szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés megkönnyítése érdekében hatékony zöldsávos határátkelőhelyek álljanak 
rendelkezésre gyorssávokkal;

C. mivel garantálni kell a magas szintű biztonsági normákat és a tisztességes 
munkakörülmények megőrzését a munkavállalók számára; mivel a gyógyszerészeti 
szabályozásnak biztosítania kell a tagállamok közötti gyógyszerellátás minőségét, 
mennyiségét, biztonságát és hatékonyságát;

D. mivel a Szerződések és az Európai Unió Alapjogi Chartája szerint mindenkinek hozzá 
kell férnie az egészségügyi ellátáshoz, és mindenkinek joga van a gyógykezeléshez a 
nemzeti jogszabályok és gyakorlatok által meghatározott feltételek mellett;

E. mivel a betegek a gyógyszerekhez való méltányos és hatékony hozzáférésre 
támaszkodnak, amely a fenntartható, versenyképes, több forrásból származó és jól 
működő egységes piacon alapul, amely magában foglalja az egységes európai 
közlekedési térséget is;

F. mivel a gyógyszerekhez való korlátozott hozzáférés problémát jelent, általában magas 
gyógyszerárakkal jár együtt, és akadályozza az európai polgárok egészségügyi ellátáshoz 
való jogát;

G. mivel a gyógyszerhiány kezelésére irányuló bármely uniós stratégiának olyan átfogó 
megközelítést kell követnie, amely figyelembe veszi a hiány kiváltó okait, és konkrét 
intézkedéseket tartalmaz azok megelőzésére, figyelembe véve a környezethez és a 
gyógyszerpiachoz kapcsolódó egyéb tényezőket is;
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H. mivel a Covid19-világjárvány bebizonyította, hogy az uniós intézmények, a tagállamok 
és az ipar közötti koordináció kulcsfontosságú a vészhelyzetekre való gyors és hatékony 
reagáláshoz, illetve az egészségügyi válságok, az ellátási zavarok és a gyógyszerhiány 
megelőzéséhez, valamint előfordulásuk esetén azok enyhítéséhez;

I. mivel a Covid19-világjárvány rávilágított arra, hogy a gyógyszerek EU-n belüli és EU-n 
kívüli forgalma kulcsfontosságú a meglévő korlátok leküzdéséhez és az alapvető áruk 
forgalmának előtérbe helyezéséhez;

J. mivel meg kell akadályozni, hogy a Covid19-világjárvány tovább rontsa a kiszolgáltatott 
polgárok társadalmi-gazdasági helyzetét és életkörülményeit;

1. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve dolgozzon ki 
együttműködési stratégiát az orvosi ellátási és értékesítési lánc betegek érdekében történő 
javítása, valamint e lánc ellenálló képességének és fenntarthatóságának nagyobb 
láthatóság, hatékony nyomon követés, tervezés és a fontos szállítmányokra vonatkozó 
információk kellő időben történő cseréje révén való erősítése érdekében, különösen a 
zöldsávos határátkelőhelyeken, ahol az orvosi felszerelések szállítása elsőbbséget élvez;

2. felhívja a tagállamokat, hogy hajtsák végre a Bizottság által az „Iránymutatás az egészség 
védelmét, valamint az áruk és alapvető szolgáltatások rendelkezésére állásának 
biztosítását célzó határigazgatási intézkedésekről” című dokumentumában javasolt „zöld 
sávokat”, és tartsák fenn a koncepciót annak érdekében, hogy azt a jövőbeli váratlan 
események kezelésére lehessen használni;

3. felszólít az ellátási láncok lerövidítésére és az európai gyógyszeripari vállalatok 
gyártólétesítményeinek harmadik országokból az EU-ba történő áthelyezésére; 
hangsúlyozza, hogy az uniós ipari termelés célzott közpolitikák és kedvező gazdasági, 
társadalmi és környezeti feltételek révén történő fellendítése hozzájárulna az ellátás 
biztosításához; hangsúlyozza, hogy hatékonyabb és fenntarthatóbb közlekedési és 
logisztikai hálózatra, valamint a szállítási útvonalak hosszának csökkentésére van 
szükség, ami a kibocsátások csökkenéséhez, a környezetre és az éghajlatra gyakorolt 
hatások enyhítéséhez, a belső piac működésének javításához és az adminisztratív 
akadályok csökkentéséhez vezetne;

4. felhívja a tagállamokat, hogy a Bizottsággal és az összes érdekelt féllel szoros 
együttműködésben hozzanak összehangolt intézkedéseket annak érdekében, hogy 
stratégiai tervet fogadjanak el meglévő infrastruktúrájuknak a hatékony és időben történő 
gyógyszerellátás érdekében történő korszerűsítésére, valamint hogy a rescEU 
készletezési kezdeményezésen keresztül közös uniós stratégiai tartalékokat hozzanak 
létre; szükségesnek tartja a szűk keresztmetszetek megszüntetését és a valamennyi 
közlekedési módra kiterjedő, teljes mértékben integrált és jól működő egységes európai 
közlekedési térség előtt álló akadályok felszámolását; hangsúlyozza, hogy szükség van 
az intermodalitás fellendítésére – a vasútra való átállás támogatása mellett –, a fő 
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csomópontok finanszírozására, valamint a különböző típusú áruk – többek között a 
vegyipar és a gyógyszeripar szempontjából döntő fontosságú veszélyes áruk – folyamatos 
szállításának biztosítására; felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy az 
egészségügyi létesítményeket és az egészségügyi személyzetet erősítsék meg a 
korlátozások feloldásából eredő növekvő forgalomra való felkészülésként;

5. hangsúlyozza az informatikai rendszerek fontosságát a gyógyszerek nyomon 
követhetőségének, felügyeletének és időben történő szállításának, valamint a szállítási 
logisztikai láncban részt vevő különböző szereplők, köztük a vámhatóságok közötti 
információcsere elősegítésében;

6 felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve dolgozzon ki olyan 
mechanizmusokat, amelyek biztosítják a gyógyszerek gyors és biztonságos szállítását, 
valamint azok szállításának és készletfelhalmozásának jobb felügyeletét, nevezetesen egy 
olyan vészhelyzeti terv bevezetése révén, amely biztosítja a gyógyszerek akadálytalan 
szállítását a közlekedési ágazatban bekövetkező zavarok esetén, továbbá nem szokványos 
terjesztési tervek, például az időérzékeny gyógyszerek menetrend szerinti vegyes 
forgalmon keresztül történő szállítása révén;

7. hangsúlyozza, hogy az egészségügyi ellátási láncok javíthatók a készségekbe való 
beruházással, az egészségügyi adatinfrastruktúra megerősítésével, valamint az innovációt 
elősegítő szabályozási keret és szellemi tulajdonra vonatkozó szakpolitikák 
támogatásával;

8. felhívja a Bizottságot, hogy gondosan értékelje a mesterséges intelligencia pozitív 
hozzájárulását az orvosi eszközök gyors és megbízható biztosításához;

9. tudomásul veszi annak fontosságát, hogy mind a közlekedési infrastruktúra, mind a 
közlekedési dolgozók számára megkülönböztetésmentes és magas szintű biztonsági 
normákat biztosítsanak, lehetővé téve az ellátási lánc jelentős volumenének fennakadások 
nélküli kezelését, ugyanakkor lehetővé téve az illetékes hatóságok számára, hogy arányos 
és kiigazított intézkedéseket hozzanak az egészségügyi kockázatok minimalizálása 
érdekében; hangsúlyozza a járművezetők jó munkakörülményei megőrzésének 
fontosságát;

10. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy az egészségügyi 
dolgozók átléphessék a belső határokat, ha egy szomszédos országban dolgoznak;

11. megjegyzi, hogy a bejövő és kimenő közlekedési infrastruktúrában fontos a 
raktárkapacitások gondos kezelése – egyrészt a szobahőmérsékleten történő tárolás, 
másrészt a hűtési lánc fenntartása érdekében;

12. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy helyi és regionális szinten figyelembe vegyék a 
sajátos közlekedési igényeket, különösen a peremterületeken, a vidéki, hegyvidéki, 
gyéren lakott és szigeti területeken, illetve a legkülső régiókban, amelyekhez nehezebb 
hozzáférni, és amelyek magasabb szállítási költségekkel járnak; úgy véli, hogy a 
tagállamok infrastruktúrájának korszerűsítésére irányuló stratégiai terveknek konkrét 
intézkedéseket kell tartalmazniuk ezekre a régiókra vonatkozóan; megjegyzi, hogy fontos 
biztosítani, hogy a digitális átállás elérje ezeket a területeket, és hogy fel kell gyorsítani a 
szükségleteikhez igazított új megoldások elterjedését, javítva az összekapcsoltságot, a 
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hozzáférhetőséget és a megfizethetőséget; hangsúlyozza, hogy e területeken a 
gyógyszerekhez való hozzáférést semmilyen módon nem szabad akadályozni;

.

13. megjegyzi, hogy a Covid19-világjárvány rávilágított a tagállamok közötti együttműködés 
és szolidaritás, valamint sürgős és kivételes körülmények között a gyógyszerek időben 
történő szállítása fontosságára, ami a jövőben ismét bekövetkezhet; hangsúlyozza 
továbbá, hogy egy új ipari és közlekedési politika, valamint a K+F beruházások 
kulcsfontosságúak annak biztosításához, hogy a gyógyszeripar meg tudjon felelni a jövő 
igényeinek;

14. ösztönzi a Bizottságot, hogy hozzon létre méltányos árképzési modellt a gyógyszerekre, 
különösen az alapvető gyógyszerekre vonatkozóan, és foglalkozzon a legális párhuzamos 
kereskedelem kérdésével annak érdekében, hogy megelőzze a gyógyszerek olyan 
országokba történő exportja miatti hiányt, ahol azok magasabb áron értékesíthetők;

15. hangsúlyozza a biztonságos, megbízható és egyértelmű adatok fontosságát mind a 
közlekedési, mind az egészségügyi ágazatban, valamint azt, hogy szinergiákat kell 
teremteni az európai adatstratégia két adattere között a közlekedés hatékonyságának 
maximalizálása érdekében; felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy európai digitális 
platform és egy megfigyelőközpont létrehozásának lehetőségét a gyógyszerforgalmazók 
és a fuvarozók közötti logisztikai koordináció megkönnyítése érdekében, valamint egy 
uniós szintű gyógyszeradatbázis és egy korai előrejelző rendszer létrehozásának 
lehetőségét a meglévő és várható gyógyszerhiányok esetére;

16. kéri a Bizottságot, hogy a gyógyszerhiányt tegye gyógyszerészeti stratégiájának egyik 
pillérévé, biztosítva, hogy az egészségügyi ellátási lánc fő érdekelt feleit kritikus 
fontosságúnak ismerjék el annak működése szempontjából, annak érdekében, hogy 
rendkívüli körülmények között is fenn lehessen tartani a folyamatos és biztonságos 
gyógyszerellátást; megjegyzi, hogy azok az országok, amelyek a legtöbb hatóanyagot 
állítják elő a gyógyszerekhez, esetleg nem képesek kielégíteni a keresletet;

17. felhívja a Bizottságot, hogy uniós szinten hangolja össze a válaszlépéseket, ezáltal 
elkerülve az egyéni és koordinálatlan intézkedések továbbgyűrűző hatásait, és biztosítva 
a betegek alapvető gyógyszerekhez való egyetemes, méltányos, megfizethető, hatékony, 
biztonságos és időben történő hozzáférésének jogát; felszólít gyorsított és innovatív 
megoldások végrehajtására a gyógyszerhiány időben történő csökkentése és a 
hőmérsékletre érzékeny gyógyszerek biztonságos szállításának lehetővé tétele érdekében, 
a termékek folyamatos távellenőrzéssel történő nyomon követése révén; felhívja a 
Bizottságot, hogy terjessze ki az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központ hatáskörét a közegészségügy területén, és mozdítsa elő a bevált gyakorlatok 
cseréjét;

18. megjegyzi, hogy az ellátás biztonsága központi szerepet játszik a gyógyszerhiány 
leküzdésében; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az Európai 
Gyógyszerügynökség támogatásával optimalizálják a nemzeti katonai erőforrások 
felhasználását, amennyiben az rendelkezésre áll és szükséges, hogy segítséget nyújtsanak 
a tagállamok közötti gyógyszer- és védőfelszerelés-ellátásban; felhívja a Bizottságot, 
hogy hozzon létre az Unióban a gyógyszerek légi szállítására szolgáló csomópontokat, 
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valamint az Unió és harmadik országok közötti nyitott útvonalakat, miközben ösztönzi a 
teherszállító és expressz légitársaságokat, hogy ésszerű szállítási díjakat alkalmazzanak;

19. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson szervezeti és pénzügyi támogatást – többek között 
a 2021–2027-re szóló többéves pénzügyi keretben elfogadott munkaprogramok révén – a 
tagállamoknak és a fuvarozóknak rendkívüli események, például járványok esetén, 
valamint valamennyi teherszállítmányban biztosítson elsőbbséget és biztosítson 
fenntartott helyet az alapvető áruk – például gyógyszerek, gyógyszerhatóanyagok és 
orvostechnikai felszerelések – számára.
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