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IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus 
ierosinājumus: 

A. tā kā zāļu deficīta problēma dalībvalstīs kļūst aizvien nopietnāka vairāku iemeslu dēļ, 
piemēram, lielas izmaksas, lielāks normatīvais un administratīvais slogs, 
neprognozējams pieprasījuma kāpums, savstarpēja atkarība piegādes ķēdē, ar 
pārvadājumiem saistīti problemātiskie posmi, kā arī problēmas ar ražošanu un kvalitāti; 
tā kā, sekmējot Savienībā inovāciju un pētniecību medicīnas jomā, varēs nodrošināt 
ieguvumus pacientiem un garantēt, ka ES farmācijas rūpniecība saglabā spēju konkurēt 
pasaules mērogā;

B. tā kā transporta un loģistikas pārvaldībai ir izšķiroša nozīme, lai būtu nodrošināta zāļu, 
farmaceitisko produktu, medicīniskā aprīkojuma, individuālo aizsardzības līdzekļu, citu 
medicīnas preču un izejvielu piegāde, vēl jo vairāk tāpēc, ka pārvadājumu ķēde kļūst 
aizvien komplicētāka; tā kā ir svarīgi, lai robežpunktos būtu izveidotas efektīvas „zaļās 
joslas” ātrai robežas šķērsošanai, tā garantējot zāļu netraucētu plūsmu, samazinot 
administratīvos šķēršļus un nodrošinot vieglāk pieejamus pārvadājumu pakalpojumus;

C. tā kā būtu jāgarantē augsti drošības standarti un pienācīgu darba apstākļu saglabāšana 
darba ņēmējiem; tā kā ar farmācijas nozares regulējumu būtu jāpanāk kvalitatīva, 
kvantitatīva, droša un efektīva zāļu piegāde starp dalībvalstīm;

D. tā kā Līgumos un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā ir noteikta obligāta prasība 
nodrošināt, lai ikvienai personai būtu pieejama veselības aprūpe un būtu tiesības uz 
ārstniecību saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti valstu tiesību aktos un praksē;

E. tā kā pacientiem ir vajadzīgs, lai zāles būtu taisnīgi un efektīvi pieejamas, balsoties uz 
noturīgu, konkurētspējīgu, vairāku avotu un labi funkcionējošu vienoto tirgu, kas ietver 
arī Eiropas vienoto transporta telpu;

F. tā kā zāļu ierobežota pieejamība ir problēma, kas parasti saistīta ar zāļu augsto cenu un 
apgrūtina Eiropas iedzīvotājiem iespēju īstenot savas tiesības uz veselības aprūpi;

G. tā kā ES stratēģija zāļu deficīta novēršanai būtu īstenojama ar vispusīgu pieeju, ar ko ir 
ņemti vērā deficīta pamatcēloņi un cita starpā ir veicami konkrēti deficīta profilakses 
pasākumi, rēķinoties arī ar citiem faktoriem, kuri saistīti ar vidi un zāļu tirgu;

H. tā kā Covid-19 pandēmija ir apliecinājusi, ka ES iestāžu, dalībvalstu un nozares 
uzņēmumu savstarpēja koordinācija ir galvenais faktors, kas ļauj ātri un efektīvi reaģēt 
uz ārkārtas situācijām, nepieļaut krīzes veidošanos veselības jomā, novērst piegādes 
traucējumus un zāļu deficītu un mazināt sekas gadījumā, ja kāds no minētajiem 
elementiem tomēr ir īstenojies;

I. tā kā Covid-19 uzliesmojums skaidri parādīja, ka zāļu apritei gan ES teritorijā, gan 
ārpus tās ir būtiska nozīme, lai pārvarētu pašreizējos ierobežojumus un kā prioritāru 
nodrošinātu pirmās nepieciešamības preču apriti;
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J. tā kā nedrīkst pieļaut, ka Covid-19 uzliesmojums pasliktina neaizsargātu iedzīvotāju 
sociāli ekonomisko situāciju un dzīves apstākļus,

1. aicina Komisiju kopīgi ar dalībvalstīm izstrādāt sadarbības stratēģiju, lai pacientu 
interesēs uzlabotu medicīnas preču piegādes un izplatīšanas ķēdi un padarītu to 
noturīgāku un stabilāku, tādēļ nodrošinot, ka tā ir redzamāka, kā arī īstenojot efektīvu 
pārraudzību, plānošanu un laicīgi apmainoties ar informāciju par svarīgām piegādēm, 
sevišķi saistībā ar „zaļajām joslām” robežu šķērsošanas vietās, kur prioritāte ir 
medicīnas preču piegādei;

2. aicina dalībvalstis ierīkot „zaļās joslas”, kā tas ir piedāvāts Komisijas dokumentā 
„Vadlīnijas par robežu pārvaldības pasākumiem veselības aizsardzībai un preču un 
pamatpakalpojumu pieejamības nodrošināšanai”, un uzturēt šo koncepciju spēkā, lai to 
varētu izmantot turpmāku neparedzamu notikumu gadījumā;

3. prasa saīsināt piegādes ķēdes un Eiropas farmācijas uzņēmumu ražotnes no trešām 
valstīm pārvietot atpakaļ uz ES; uzsver, ka ar mērķtiecīgu publiskā sektora politiku un 
labvēlīgiem ekonomiskajiem, sociālajiem un vides apstākļiem, kas veicina rūpniecisko 
ražošanu Savienībā, varētu veiksmīgāk garantēt vajadzīgo nodrošinājumu; uzsver, ka ir 
vajadzīgs efektīvāks un noturīgāks transporta un loģistikas tīkls un ka pārvadājumu 
maršruti ir jāsaīsina, jo tā samazinātos emisiju apjoms, mazāka būtu ietekme uz vidi un 
klimatu, labāk funkcionētu iekšējais tirgus un samazinātos arī administratīvie šķēršļi;

4. aicina dalībvalstis, cieši sadarbojoties ar Komisiju un visiem ieinteresētajiem attiecīgo 
procesu dalībniekiem, koordinēti strādāt, lai pieņemtu stratēģisku plānu savas esošās 
infrastruktūras modernizēšanai, tā nodrošinot zāļu efektīvu un savlaicīgu piegādi, un lai 
uz rescEU krājumu iniciatīvas pamata veidotu kopēju Eiropas stratēģisko rezervi; 
uzskata, ka ir jālikvidē problemātiskie posmi un jānovērš šķēršļi, kas pašlaik traucē 
veidot pilnībā integrētu un labi funkcionējošu Eiropas vienoto transporta telpu visiem 
transporta veidiem; uzsver, ka ir jāveicina multimodāli pārvadājumi — priekšroku 
tomēr dodot pārejai uz dzelzceļa transportu —, jāfinansē galvenie transporta mezgli un 
jāgarantē iespēja pastāvīgi piegādāt dažādu veidu preces, tostarp bīstamas preces, kas ir 
ļoti svarīgas ražošanas procesam ķīmiskajā un farmācijas rūpniecībā; aicina dalībvalstis 
ar resursiem spēcīgāk nodrošināt medicīnas iestādes un medicīnisko personālu, 
gatavojoties satiksmes pieaugumam ierobežojumu atcelšanas rezultātā;

5. vērš uzmanību uz to, ka IT sistēmas ir svarīgs elements, kas atvieglo iespēju izsekot 
zālēm, īstenot zāļu uzraudzību un zāles laicīgi piegādāt un kas atvieglo arī informācijas 
apmaiņu starp dažādiem pārvadājumu loģistikas ķēdē iesaistītajiem dalībniekiem, 
tostarp muitas dienestiem;

6. aicina Komisiju saskaņoti ar dalībvalstīm izstrādāt mehānismus, kas garantē ātrus un 
drošus pārvadājumus un ļauj veiksmīgāk īstenot pārvadāšanas un zāļu krājumu 
veidošanās pārraudzību, proti, ieviest plānu rīcībai ārkārtas situācijās, ar kuru var 
nodrošināt zāļu brīvu pārvadāšanu gadījumos, kad ir traucēta transporta nozares 
darbība, un ieviest arī netradicionālus izplatīšanas plānus, piemēram, zāļu operatīvai 
piegādei saskaņā ar jauktas satiksmes grafiku;

7. uzsver, ka piegādes ķēdes medicīnā var uzlabot, investējot prasmju veidošanā, 
nostiprinot veselības datu infrastruktūru, kā arī atbalstot tiesisko regulējumu un 
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intelektuālā īpašuma tiesību politiku, kas sekmē inovāciju;

8. aicina Komisiju rūpīgi izvērtēt pozitīvo ieguldījumu, ko attiecībā uz medicīnas preču 
ātru un garantētu piegādi varētu nodrošināt mākslīgais intelekts;

9. atzīmē, ka ir svarīgi garantēt nediskriminējošus un augstus drošības standartus gan 
attiecībā uz transporta infrastruktūru, gan transporta nozarē strādājošajiem, un tādējādi 
nodrošināt, ka ievērojamus apjomus piegādes ķēdē var apstrādāt bez traucējumiem un 
kompetentās iestādes savukārt var īstenot samērīgus un attiecīgi pielāgotus pasākumus, 
ar ko līdz minimumam tiek samazināts veselības apdraudējums; uzsver, ka ir būtiski 
saglabāt labus darba apstākļus transportlīdzekļu vadītājiem;

10. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka veselības aprūpes darbiniekiem ir atļauts 
šķērsot iekšējās robežas, ja viņi strādā kaimiņvalstī;

11. atzīmē, ka ir svarīgi rūpīgi apsaimniekot noliktavu objektus, kas preču ievešanas un 
izvešanas transporta infrastruktūrā nodrošina uzglabāšanu gan apkārtējās vides 
temperatūrā, gan saskaņā ar aukstuma ķēdes tehnoloģiju;

12. uzsver, ka nozīmīga ir spēja pārvadājumus nodrošināt, rēķinoties ar konkrētas vietas un 
reģiona specifiku, un sevišķi svarīgi tas ir nomaļās, lauku, kalnu, mazapdzīvotās un salu 
teritorijās un tālākajos reģionos, kam ir grūtāk piekļūt un kur piegāde ir dārgāka; 
uzskata, ka stratēģiskajos dalībvalstu infrastruktūras modernizācijas plānos būtu 
jāiestrādā tieši šādiem reģioniem paredzēti pasākumi; atzīmē, ka ir svarīgi garantēt, lai 
šādas teritorijas sasniegtu digitālā pārkārtošanās, un ka ir jāveicina šo teritoriju 
vajadzībām pielāgotu jaunu risinājumu ātrāka izmantošana un tādēļ jānodrošina labāks 
savienojums un vieglāka pieeja par pieņemamāku cenu; uzsver, ka attiecīgajās 
teritorijās nekādi nedrīkst apgrūtināt zāļu pieejamību;

13. atzīmē, ka Covid-19 uzliesmojums ir skaidri apliecinājis, cik svarīga ir dalībvalstu 
sadarbība un solidaritāte un cik liela nozīme ir zāļu savlaicīgai piegādei steidzamās un 
ārkārtas situācijās, kas atkal varētu rasties nākotnē; turklāt uzsver, ka jauna rūpniecības 
un transporta politika un investīcijas pētniecības un izstrādes jomā ir galvenais faktors, 
kas nodrošina, ka farmācijas rūpniecība spēj reaģēt uz nākotnes vajadzībām;

14. mudina Komisiju izstrādāt taisnīgu cenu noteikšanas modeli zālēm, sevišķi pirmās 
nepieciešamības zālēm, un tā risināt jautājumu par likumīgu paralēlo tirdzniecību, lai 
nepieļautu zāļu deficīta veidošanos tāpēc, ka zāles tiek eksportētas uz valstīm, kur tās 
var dārgāk pārdot;

15. vērš uzmanību uz to, ka droši, ticami un skaidri dati ir svarīgi gan transporta, gan 
veselības nozarei un ka Eiropas Datu stratēģijas kontekstā ir jāpanāk sinerģijas 
veidošanās starp šīm divām datu telpām, tā cenšoties panākt pārvadājumu maksimālu 
lietderību; aicina Komisiju apsvērt iespēju izveidot Eiropas digitālo platformu un 
novērošanas centru, kas veicinātu loģistikas koordinēšanu starp zāļu izplatītājiem un 
pārvadātājiem, un apsvērt arī iespēju izveidot zāļu ES mēroga datubāzi un agrīnās 
brīdināšanas sistēmu par zāļu faktisko un prognozēto deficītu;

16. prasa Komisijai zāļu deficītu iestrādāt kā vienu no pamatelementiem ES farmācijas 
stratēģijā, pie kuras tā strādā, un tā nodrošināt, ka nozīmīgākie dalībnieki veselības 
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aprūpes nozarei izveidotajās piegādes ķēdēs tiek atzīti par būtiski svarīgiem ķēdes 
darbībai, lai ārkārtējos apstākļos būtu garantēta zāļu nepārtraukta un droša piegāde; 
atzīmē, ka valstis, kas ražo lielāko daļu zāļu aktīvo vielu, iespējams, nevarēs apmierināt 
pieprasījumu;

17. aicina Komisiju koordinēt atbildes reakciju ES līmenī, tā nepieļaujot plašāku ietekmi, 
ko var radīt atsevišķi nesaskaņoti pasākumi, un nemainīgi garantējot pacientu tiesības 
uz pirmās nepieciešamības zāļu vispārēju, taisnīgu, efektīvu, drošu un savlaicīgu 
pieejamību par pieņemamu cenu; prasa ieviest ātri īstenojamus un novatoriskus 
risinājumus, kas ļauj laikus mazināt zāļu deficītu un droši pārvadāt pret temperatūras 
svārstībām sensitīvas zāles, pastāvīgi izsekojot produktus attālinātas novērošanas 
režīmā; aicina Komisiju noteikt Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram 
plašāku kompetenci sabiedrības veselības jomā un veicināt labākās prakses apmaiņu;

18. atzīmē, ka garantētai piegādei ir izšķiroša nozīme, lai cīnītos pret zāļu deficītu; aicina 
Komisiju un dalībvalstis ar Eiropas Zāļu aģentūras atbalstu attiecīgos gadījumos, kad 
tas ir nepieciešams, optimālāk izmantot valstu militāros resursus, lai veicinātu zāļu un 
individuālo aizsardzības līdzekļu piegādi starp dalībvalstīm; aicina Komisiju veidot 
Savienībā īpašus zāļu gaisa transporta mezglus un atvērt maršrutus starp dalībvalstīm un 
trešām valstīm, turklāt mudinot aviosabiedrības, kuras piedāvā kravu un ātras piegādes 
pakalpojumus, piemērot samērīgu pārvadāšanas maksu;

19. aicina Komisiju, tādēļ cita starpā īstenojot arī darba programmas, kas pieņemtas saistībā 
ar daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam, sniegt dalībvalstīm un pārvadātājiem 
organizatorisku un finansiālu atbalstu ārkārtējos gadījumos, piemēram, pandēmijas 
gadījumā, un visos kravu sūtījumos par prioritāru noteikt un garantētu vietu rezervēt 
pirmās nepieciešamības precēm, tādām kā zāles, aktīvas farmaceitiskās vielas un 
medicīniskie izstrādājumi.
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