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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi vaistų stygiaus problema valstybėse narėse tampa vis rimtesnė dėl įvairių 
priežasčių, pvz., didelių išlaidų, didėjančios reguliavimo ir administracinės naštos, 
nenumatyto paklausos padidėjimo, tiekimo grandinės tarpusavio priklausomybės, su 
transportu susijusių kliūčių ir gamybos bei kokybės problemų; kadangi medicinos 
inovacijų ir mokslinių tyrimų skatinimas Sąjungoje bus naudingas pacientams ir 
užtikrins, kad ES farmacijos pramonė išliktų konkurencinga pasaulyje;

B. kadangi transporto ir logistikos valdymas yra itin svarbus tiekiant vaistus, farmacijos 
produktus, medicinos reikmenis, asmenines apsaugos ir kitas medicinos priemones bei 
žaliavas, ypač atsižvelgiant į didėjantį transporto grandinės sudėtingumą; kadangi, 
siekiant užtikrinti netrukdomą vaistų srautą, svarbu turėti efektyviai veikiančius sienos 
kirtimo žaliuoju koridoriumi punktus su paspartintomis juostomis, sumažinant 
administracines kliūtis ir palengvinant galimybes naudotis transporto paslaugomis;

C. kadangi turėtų būti užtikrinti aukšti saugos standartai ir deramų darbo sąlygų 
darbuotojams išsaugojimas; kadangi farmacijos srities reglamentavimu turėtų būti 
užtikrinti vaistų tiekimo tarp valstybių narių kokybė, apimtis, saugumas ir 
veiksmingumas;

D. kadangi Sutartyse ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nurodyta, kad visi turi 
turėti galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir turi teisę gauti medicininį 
gydymą nacionalinės teisės aktuose ir praktikoje nustatytomis sąlygomis;

E. kadangi pacientai priklauso nuo lygių ir efektyvių galimybių gauti vaistų, kurias užtikrina 
tvari, konkurencinga, iš įvairių šaltinių aprūpinama ir gerai veikianti bendroji rinka, kuri 
apima bendrą Europos transporto erdvę;

F. kadangi ribotos galimybės gauti vaistų – tai problema, paprastai susijusi su didele vaistų 
kaina, kuri trukdo Europos piliečiams pasinaudoti teise gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas;

G. kadangi bet kokia ES strategija, kuria siekiama spręsti vaistų stygiaus problemą, turėtų 
būti grindžiama visapusišku požiūriu, pagal kurį būtų atsižvelgiama į pagrindines vaistų 
stygiaus priežastis ir numatomi konkretūs jų prevencijos veiksmai, atsižvelgiant į kitus 
veiksnius, susijusius su aplinka ir vaistų rinka;

H. kadangi COVID-19 pandemija parodė, kad koordinavimas tarp ES institucijų, valstybių 
narių ir pramonės yra labai svarbus siekiant greitai ir veiksmingai reaguoti į 
ekstremaliąsias situacijas, užkirsti kelią sveikatos krizėms, tiekimo sutrikimams ir vaistų 
stygiui ir juos įveikti, jei su jais vis gi susiduriama;

I. kadangi COVID-19 protrūkis parodė, kad vaistų apyvarta ES viduje ir už ES ribų yra 
labai svarbi siekiant įveikti esamus apribojimus ir teikti pirmenybę pagrindinių prekių 
judėjimui;
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J. kadangi būtina užtikrinti, kad COVID-19 protrūkis nepablogintų pažeidžiamų piliečių 
socialinės ir ekonominės padėties ir gyvenimo sąlygų;

1. ragina Komisiją bendradarbiauti su valstybėmis narėmis siekiant parengti 
bendradarbiavimo strategiją, kad pacientų labui būtų pagerinta medicinos reikmenų 
tiekimo ir platinimo grandinė ir padidintas jos atsparumas bei tvarumas užtikrinant 
geresnį matomumą, veiksmingą stebėseną, planavimą ir operatyvų keitimąsi informacija, 
susijusia su svarbių siuntų pristatymais, ypač apie sienos kirtimo žaliuoju koridoriumi 
punktus, kuriuose medicinos reikmenų pristatymams teikiama pirmenybė;

2. ragina valstybes nares įgyvendinti sienos kirtimo žaliuoju koridoriumi punktus, kuriuos 
Komisija pasiūlė savo „Sienų valdymo priemonių, skirtų sveikatai apsaugoti ir prekių bei 
pagrindinių paslaugų prieinamumui užtikrinti, gairėse“, ir išlaikyti šią koncepciją, kad ja 
būtų galima naudotis reaguojant į būsimus netikėtus įvykius;

3. ragina sutrumpinti tiekimo grandines ir perkelti Europos farmacijos įmonių gamybos 
įrenginius iš trečiųjų šalių į ES; pabrėžia, kad pramoninės gamybos skatinimas Sąjungoje 
vykdant specialią viešąją politiką ir sudarant palankias ekonomines, socialines ir aplinkos 
sąlygas padėtų užtikrinti tiekimą; pabrėžia, kad reikia sukurti veiksmingesnį ir tvaresnį 
transporto ir logistikos tinklą ir sumažinti transporto maršrutų ilgį, nes taip būtų 
sumažintas išmetamųjų teršalų kiekis, sušvelnintas poveikis aplinkai ir klimatui, 
pagerintas vidaus rinkos veikimas ir sumažintos administracinės kliūtys;

4. ragina valstybes nares, glaudžiai bendradarbiaujant su Komisija ir visais 
suinteresuotaisiais subjektais, imtis suderintų priemonių siekiant priimti strateginį planą, 
pagal kurį būtų modernizuota jų esama infrastruktūra, kad vaistai būtų tiekiami 
veiksmingai ir laiku, ir sukurti bendrus ES strateginius rezervus įgyvendinant „rescEU“ 
atsargų kaupimo iniciatyvą; mano, kad būtina pašalinti trukdžius ir pašalinti esamas 
kliūtis visiškai integruotos ir gerai veikiančios bendro Europos transporto erdvės visų 
rūšių transportui kūrimui; pabrėžia, kad reikia skatinti įvairiarūšį transportą (teikiant 
pirmenybę perėjimui prie geležinkelių), finansuoti pagrindinius transporto mazgus ir 
užtikrinti nenutrūkstamą įvairių rūšių prekių, įskaitant pavojingų ir itin svarbių chemijos 
ir vaistų pramonei, tiekimą; ragina valstybes nares užtikrinti, kad medicinos įstaigos ir 
medicinos personalas būtų stiprinami rengiantis dėl apribojimų panaikinimo didėjančiam 
eismo intensyvumui;

5. pabrėžia IT sistemų svarbą sudarant sąlygas vaistų atsekamumui, priežiūrai ir pristatymui 
laiku, taip pat keitimuisi informacija tarp įvairių transporto logistikos grandinėje 
dalyvaujančių subjektų, įskaitant muitines;

6 ragina Komisiją, koordinuojant veiksmus su valstybėmis narėmis, parengti mechanizmus, 
kuriais būtų užtikrintas greitas ir saugus vežimas ir geresnė vežimo priežiūra bei vaistų 
kaupimas, t. y. parengti nenumatytų atvejų planą, kuriuo būtų užtikrintas nevaržomas 
vaistų vežimas sutrikus transporto sektoriui, ir netradicinius platinimo planus, pvz., skubų 
vaistų pristatymą pagal grafiką veikiančio mišraus eismo būdu;

7. pabrėžia, kad medicinos reikmenų tiekimo grandines galima patobulinti investuojant į 
įgūdžius, stiprinant sveikatos duomenų infrastruktūrą ir remiant reguliavimo sistemą ir 
intelektinės nuosavybės politiką, kuria skatinamos inovacijos;
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8. ragina Komisiją atidžiai įvertinti teigiamą indėlį, kurį galėtų daryti dirbtinio intelekto 
panaudojimas į greitą ir patikimą medicinos prekių tiekimą;

9. atkreipia dėmesį į aukštų transporto infrastruktūros ir darbuotojų saugos standartų 
užtikrinimo svarbą, nes tai leidžia be sutrikimų valdyti didelius kiekius tiekimo 
grandinėje, tuo metu kompetentingos institucijos gali imtis proporcingų ir tinkamų 
priemonių siekiant kuo labiau sumjažinti riziką sveikatai; pabrėžia, kad svarbu išsaugoti 
geras vairuotojų darbo sąlygas;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad sveikatos priežiūros darbuotojams būtų 
leidžiama kirsti vidaus sienas, jei jie dirba kaimyninėje šalyje;

11. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu rūpestingai valdyti aplinkos temperatūrą palaikančius ir 
šaldymo grandinės sandėliavimo pajėgumus atvykstamojo ir išvykstamojo transporto 
infrastruktūros objektuose;

12. pabrėžia konkrečių transporto poreikių tenkinimo svarbą vietos ir regionų lygmenimis, 
ypač pakraščio, kaimo, kalnuotuose ir retai apgyvendintose vietovėse ir salose, bei 
atokiuose regionuose į kuriuos sunkiau patekti ir kuriuose pristatymo išlaidos yra 
didesnės; mano, kad į strateginius infrastruktūros atnaujinimo valstybėse narėse planus 
turėtų būti įtraukti konkretūs šiems regionams skirti veiksmai; atkreipia dėmesį į tai, kaip 
svarbu užtikrinti, kad perėjimas prie skaitmeninių technologijų pasiektų šias vietoves, ir 
į tai, kad reikia sparčiau diegti prie jų poreikių pritaikytus naujus sprendimus, gerinant 
junglumą, prieinamumą ir įperkamumą; pabrėžia, kad jokiu būdu neturėtų būti trukdoma 
galimybėms gauti vaistų šiose vietovėse;

13. pažymi, kad COVID-19 protrūkis išryškino valstybių narių bendradarbiavimo ir 
solidarumo, taip pat vaistų pristatymo laiku skubiomis ir išimtinėmis aplinkybėmis, 
kurios gali pasikartoti ateityje, svarbą; be to, pabrėžia, kad nauja pramonės ir transporto 
politika ir investicijos į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą yra labai svarbios 
siekiant užtikrinti, kad farmacijos pramonė galėtų patenkinti būsimus poreikius;

14. ragina Komisiją sukurti teisingą vaistų, ypač būtiniausių vaistų, kainodaros modelį, 
sprendžiant teisėtos lygiagrečios prekybos klausimą, kad būtų išvengta vaistų, 
eksportuojamų į šalis, kuriose jų kainos gali būti didesnės, stygiaus;

15. pabrėžia saugių, patikimų ir aiškių duomenų svarbą tiek transporto, tiek sveikatos 
apsaugos sektoriams ir poreikį sukurti dviejų duomenų erdvių sąveiką įgyvendinant 
Europos duomenų strategiją, siekiant kuo efektyvesnio vežimo; ragina Komisiją 
išnagrinėti galimybę sukurti Europos skaitmeninę platformą ir observatoriją siekiant 
palengvinti logistikos koordinavimą tarp vaistų platintojų ir transporto operatorių, taip 
pat galimybę sukurti ES masto vaistų duomenų bazę ir išankstinio įspėjimo apie esamus 
ir numatomus vaistų stygius sistemą;

16. prašo Komisijos užtikrinti, kad vaistų stygius būtų vienas iš jos farmacijos strategijos 
ramsčių, užtikrinant, kad pagrindiniai sveikatos priežiūros paslaugų tiekimo grandinės 
suinteresuotieji subjektai būtų pripažinti itin svarbiais jos veikimui, siekiant išlaikyti 
nenutrūkstamą ir saugų vaistų tiekimą ypatingomis aplinkybėmis; pažymi, kad šalys, 
gaminančios didžiąją vaistų veikliųjų medžiagų dalį, gali nesugebėti patenkinti 
paklausos;
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17. ragina Komisiją koordinuoti atsakomuosius veiksmus ES lygmeniu, taip išvengiant 
pavienių ir nekoordinuotų priemonių šalutinio poveikio ir užtikrinant pacientų teisę į 
visuotinę, teisingą, įperkamą, veiksmingą, saugią ir savalaikę prieigą prie būtiniausių 
vaistų; ragina įgyvendinti paspartintus ir novatoriškus sprendimus siekiant laiku spręsti 
vaistų stygiaus problemą ir sudaryti sąlygas saugiai vežti vaistus, kuriems reikalinga tam 
tikra temperatūra, atsekant produktus vykdant nuolatinę nuotolinę stebėseną; ragina 
Komisiją išplėsti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro kompetenciją visuomenės 
sveikatos srityje ir skatinti keitimąsi geriausia patirtimi;

18. pažymi, kad tiekimo saugumas yra itin svarbus kovojant su vaistų stygiumu; ragina 
Komisiją ir valstybes nares, padedant Europos vaistų agentūrai, optimizuoti nacionalinių 
karinių išteklių naudojimą, kai tai įmanoma ir būtina, siekiant padėti tiekti vaistus ir 
apsaugos priemones tarp valstybių narių; ragina Komisiją Sąjungoje sukurti specialius 
centrus, skirtus vaistų vežimui oro transportu, taip pat atidaryti maršrutus tarp Sąjungos 
ir trečiųjų šalių, kartu skatinant krovinių ir skubių siuntų vežėjus oro transportu taikyti 
pagrįstus vežimo tarifus;

19. ragina Komisiją susidarius ekstremalioms situacijoms, pvz., pandemijoms, teikti 
valstybėms narėms ir vežėjams organizacinę ir finansinę paramą, be kita ko, pagal 2021–
2027 m. daugiametę finansinę programą priimtas darbo programas, ir teikti pirmenybę 
pagrindinių prekių, pvz., vaistų, veikliųjų vaistų sudedamųjų dalių ir medicinos įrangos 
pristatymui bei užtikrinti, kad visose krovinių siuntose būtų rezervuojama vieta minėtoms 
pagrindinėms prekėms.



AD\1207375LT.docx 7/8 PE650.657v03-00

LT

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data 8.6.2020

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

47
1
1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop 
G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna 
Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe 
Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi 
Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, 
Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe 
Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr 
Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, 
Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma 
Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Leila Chaibi, Roman Haider, Henna Virkkunen



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

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

47 +
ECR Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, , Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo, 

NI Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, 
Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, 
Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

1 -
S&D Ismail Ertug

1 0
GUE Leila Chaibi

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


