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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika 
u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-problema tan-nuqqas ta' mediċini fl-Istati Membri qed issir dejjem aktar gravi għal 
għadd ta' raġunijiet, bħal spejjeż għoljin, żieda fil-piżijiet regolatorji u amministrattivi, 
żidiet f'daqqa u mhux previsti fid-domanda, interdipendenzi tal-ktejjen tal-provvista, 
konġestjonijiet relatati mat-trasportazzjoni u sfidi fil-qasam tal-manifattura u tal-kwalità; 
billi l-promozzjoni tal-innovazzjoni u r-riċerka medika fl-Unjoni se tkun ta' benefiċċju 
għall-pazjenti u se tiżgura li l-industrija farmaċewtika tal-UE tibqa' kompetittiva 
globalment;

B. billi l-ġestjoni tat-trasport u l-loġistika huma ta' importanza kruċjali għall-provvista ta' 
mediċini, prodotti farmaċewtiċi, tagħmir mediku, tagħmir ta' protezzjoni personali, 
provvisti mediċi oħra u materja prima, speċjalment fid-dawl tal-grad ta' kumplessità 
dejjem akbar tal-katina tat-trasport; billi huwa importanti li jkun hemm punti ta' qsim tal-
fruntieri b'"korsiji ħodor" effiċjenti b'korsiji rapidi sabiex jiġi żgurat il-fluss mhux 
ostakolat tal-mediċini, jitnaqqsu l-ostakli amministrattivi u jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-
servizzi tat-trasport;

C. billi għandhom jiġu garantiti standards għoljin ta' sikurezza u ż-żamma ta' kundizzjonijiet 
tax-xogħol diċenti għall-ħaddiema; billi r-regolamentazzjoni farmaċewtika għandha 
tiżgura l-kwalità, il-kwantità, is-sikurezza u l-effiċjenza tal-provvista tal-mediċini bejn l-
Istati Membri;

D. billi t-Trattati u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jiddikjaraw li kull 
persuna jeħtiġilha jkollha aċċess għall-kura tas-saħħa u d-dritt li tgawdi minn kura medika 
skont il-kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġijiet u l-prattiki nazzjonali;

E. billi l-pazjenti jiddependu fuq aċċess ekwu u effiċjenti għall-mediċini abbażi ta' suq uniku 
sostenibbli, kompetittiv, li jinvolvi diversi sorsi, li jiffunzjona tajjeb u li jinkludi ż-Żona 
Unika Ewropea tat-Trasport;

F. billi l-aċċess limitat għall-mediċini huwa problema normalment assoċjata mal-prezz għoli 
tal-mediċini u jostakola d-dritt ta' aċċess għall-kura tas-saħħa taċ-ċittadini Ewropej;

G. billi kwalunkwe strateġija tal-UE biex tindirizza n-nuqqas ta' mediċini għandha ssegwi 
approċċ komprensiv li jqis il-kawżi fundamentali tan-nuqqas u jinkludi azzjonijiet 
konkreti għall-prevenzjoni tagħhom, filwaqt li tqis fatturi oħra relatati mal-ambjent u s-
suq tal-mediċini;

H. billi l-pandemija tal-COVID-19 uriet li l-koordinazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-UE, l-
Istati Membri u l-industrija hija kruċjali biex ikun hemm reazzjoni rapida u effiċjenti 
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għall-emerġenzi, biex jiġu evitati l-kriżijiet fil-qasam tas-saħħa, it-tħarbit fil-provvista u 
n-nuqqas ta' mediċini u biex dawn jiġu mitigati jekk iseħħu;

I. billi t-tifqigħa tal-COVID-19 enfasizzat il-fatt li ċ-ċirkolazzjoni fl-UE u barra mill-UE ta' 
mediċini hija kruċjali biex jingħelbu r-restrizzjonijiet eżistenti u biex tingħata prijorità 
liċ-ċirkolazzjoni ta' oġġetti essenzjali;

J. billi huwa neċessarju li jiġi evitat li t-tifqigħa tal-COVID-19 taggrava s-sitwazzjoni 
soċjoekonomika u l-kundizzjonijiet tal-għajxien taċ-ċittadini vulnerabbli;

1. Jistieden lill-Kummissjoni taħdem mal-Istati Membri biex tfassal strateġija ta' 
kooperazzjoni sabiex ittejjeb il-katina tal-provvista u  tad-distribuzzjoni medika fl-
interess tal-pazjenti, u biex issaħħaħ ir-reżiljenza u s-sostenibbiltà tagħha permezz ta' 
viżibbiltà aħjar, monitoraġġ effiċjenti, ippjanar, u l-iskambju f'waqtu ta' informazzjoni 
dwar konsenji importanti, b'mod partikolari dwar il-punti ta' qsim tal-fruntieri b'"korsiji 
ħodor", fejn il-provvisti mediċi jkollhom prijorità fir-rigward tal-konsenja;

2. Jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw il-"korsiji ħodor" proposti mill-
Kummissjoni fil-"Linji gwida għal miżuri ta' ġestjoni tal-fruntieri biex tiġi protetta s-
saħħa u tiġi żgurata d-disponibbiltà tal-oġġetti u tas-servizzi essenzjali" u biex iżommu l-
kunċett biex b'hekk dan ikun jista' jintuża biex jiġu indirizzati avvenimenti futuri mhux 
mistennija;

3. Jappella għat-tqassir tal-ktajjen tal-provvista u r-rilokazzjoni tal-faċilitajiet tal-
produzzjoni tal-kumpaniji farmaċewtiċi Ewropej minn pajjiżi terzi lejn l-UE; jenfasizza 
li t-tisħiħ tal-produzzjoni industrijali fl-Unjoni permezz ta' politiki pubbliċi mfassla 
apposta u ta' kundizzjonijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali favorevoli jgħin biex jiġu 
żgurati l-provvisti; jenfasizza l-ħtieġa ta' netwerk tat-trasport u tal-loġistika aktar 
effiċjenti u sostenibbli u ta' tnaqqis fit-tul tar-rotot tat-trasport, li jwassal għal tnaqqis fl-
emissjonijiet, u b'hekk jittaffa l-impatt fuq l-ambjent u fuq il-klima, jittejjeb il-
funzjonament tas-suq intern u jitnaqqsu l-ostakli amministrattivi;

4. Jistieden lill-Istati Membri, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni u mal-partijiet 
interessati kollha, biex jieħdu miżuri koordinati bil-ħsieb li jadottaw pjan strateġiku biex 
jaġġornaw l-infrastruttura eżistenti tagħhom għall-forniment effiċjenti u f'waqtu ta' 
mediċini u biex joħolqu riżervi strateġiċi komuni tal-UE permezz tal-inizjattiva ta' ħżin 
rescEU; iqis li huwa meħtieġ li jitneħħew il-konġestjonijiet u li jiġu indirizzati l-ostakli 
eżistenti għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport kompletament integrata u operattiva 
għall-modi kollha tat-trasport; jenfasizza l-bżonn li tingħata spinta lill-intermodalità – 
filwaqt li tiġi promossa l-bidla għall-ferrovija – jiġu ffinanzjati l-hubs prinċipali u tiġi 
żgurata l-konsenja kontinwa ta' diversi tipi ta' prodotti, inklużi prodotti perikolużi li huma 
kruċjali għall-produzzjoni tal-industrija kimika u farmaċewtika; jistieden lill-Istati 
Membri jiżguraw li l-faċilitajiet mediċi u l-persunal mediku jissaħħu bi tħejjija għaż-żieda 
fil-volumi tat-traffiku li jirriżultaw mit-tneħħija tar-restrizzjonijiet;

5. Jenfasizza l-importanza ta' sistemi tal-IT li jiffaċilitaw it-traċċabbiltà, is-superviżjoni u t-



AD\1207375MT.docx 5/8 PE650.657v03-00

MT

twassil f'waqtu tal-mediċini, u tal-iskambju ta' informazzjoni bejn id-diversi atturi 
involuti fil-katina tal-loġistika tat-trasport, inklużi l-awtoritajiet doganali;

6 Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa, f'koordinazzjoni mal-Istati Membri, mekkaniżmi 
biex jiġu żgurati trasport rapidu u sikur u sorveljanza aħjar tat-trasport u l-ħżin ta' 
mediċini, jiġifieri l-introduzzjoni ta' pjan ta' kontinġenza li jiżgura t-trasport mhux 
ostakolat ta' mediċini meta s-settur tat-trasport ikun imfixkel, u pjanijiet ta' distribuzzjoni 
mhux konvenzjonali, eż. konsenji ta' mediċini sensittivi għall-fattur taż-żmien permezz 
ta' traffiku mħallat skedat;

7. Jisħaq fuq il-fatt li l-ktajjen ta' provvista mediċi jistgħu jittejbu permezz ta' investiment 
fil-ħiliet, tisħiħ tal-infrastruttura tad-data dwar is-saħħa, qafas regolatorju ta' sostenn u 
politiki fil-qasam tal-proprjetà intellettwali li jrawmu l-innovazzjoni;

8. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa b'attenzjoni l-kontribut pożittiv li l-intelliġenza 
artifiċjali tista' tagħti għall-konsenja rapida u affidabbli ta' provvisti mediċi;

9. Jieħu nota tal-importanza li jiġu garantiti standards nondiskriminatorji u li jipprovdu livell 
għoli ta' sikurezza kemm għall-infrastruttura tat-trasport kif ukoll għall-ħaddiema fil-
qasam tat-trasport, biex b'hekk ikunu jistgħu jiġu ġestiti volumi sinifikanti fil-katina tal-
provvista mingħajr tfixkil filwaqt li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jieħdu miżuri 
proporzjonati u adattati biex jiġu minimizzati r-riskji għas-saħħa; jissottolinja l-
importanza li jinżammu kundizzjonijiet tax-xogħol tajbin għax-xufiera;

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-ħaddiema tal-kura tas-saħħa 
jkunu awtorizzati jaqsmu l-fruntieri interni jekk jaħdmu f'pajjiż ġar;

11. Jieħu nota tal-importanza tal-ġestjoni bir-reqqa tal-kapaċità ta' maħżen b'temperatura 
ambjenti u kiesħa fl-infrastruttura ta' trasport ta' dħul u ta' ħruġ;

12. Jenfasizza l-importanza li jiġu koperti l-ħtiġijiet speċifiċi tat-trasport fil-livelli lokali u 
reġjonali, b'mod partikolari f'żoni periferiċi, rurali, muntanjużi, b'popolazzjoni baxxa u 
dawk insulari u reġjuni ultraperiferiċi li huma aktar diffiċli li jintlaħqu u li jinvolvu spejjeż 
ta' konsenja ogħla; jemmen li l-pjanijiet strateġiċi biex tiġi mmodernizzata l-infrastruttura 
fl-Istati Membri għandhom jinkludu azzjonijiet konkreti għal dawn ir-reġjuni; jieħu nota 
tal-importanza li jiġi żgurat li t-tranżizzjoni diġitali tilħaq dawn iż-żoni u l-ħtieġa li 
jitħaffef l-użu ta' soluzzjonijiet ġodda adattati għall-ħtiġijiet tagħhom, billi jittejbu l-
konnettività, l-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà; jenfasizza li l-aċċess għall-mediċini f'dawn 
iż-żoni ma għandu bl-ebda mod jiġi mxekkel;

.

13. Jinnota li t-tifqigħa tal-COVID-19 enfasizzat l-importanza tal-kooperazzjoni u tas-
solidarjetà bejn l-Istati Membri u tal-konsenja f'waqtha ta' mediċini f'ċirkostanzi urġenti 
u eċċezzjonali, li jistgħu jerġgħu jseħħu fil-futur; jenfasizza, barra minn hekk, li politika 
industrijali u tat-trasport ġdida u investimenti fir-R&Ż huma kruċjali biex ikun żgurat li 
l-industrija farmaċewtika tkun tista' tirrispondi għall-ħtiġijiet futuri;

14. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni toħloq mudell ġust tal-ipprezzar għall-mediċini, b'mod 
partikolari għall-mediċini essenzjali, filwaqt li tindirizza l-kwistjoni tal-kummerċ parallel 
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legali sabiex jiġi evitat li jkun hemm nuqqas ta' mediċini minħabba li l-mediċini jkunu 
qed jiġu esportati lejn pajjiżi fejn jistgħu jġibu prezzijiet ogħla;

15. Jenfasizza l-importanza ta' data sikura, affidabbli u ċara kemm għas-setturi tat-trasport 
kif ukoll għal dak tas-saħħa u l-ħtieġa li jinħolqu sinerġiji bejn iż-żewġ spazji tad-data fl-
ambitu tal-istrateġija Ewropea għad-data, bil-għan li tiġi mmassimizzata l-effiċjenza tat-
trasport; jistieden lill-Kummissjoni tesplora l-possibbiltà li tiġi stabbilita pjattaforma 
diġitali Ewropea u osservatorju biex tiġi ffaċilitata l-koordinazzjoni loġistika bejn id-
distributuri tal-mediċini u l-operaturi tat-trasport, kif ukoll il-possibbiltà li tiġi stabbilita 
bażi ta' data tal-mediċini fil-livell tal-UE u sistema ta' twissija bikrija għal nuqqasijiet 
eżistenti u previsti ta' mediċini;

16. Jitlob lill-Kummissjoni biex tagħmel in-nuqqas ta' mediċini wieħed mill-pilastri tal-
istrateġija farmaċewtika tagħha, filwaqt li tiżgura li l-partijiet ikkonċernati ewlenin tal-
katina tal-provvista tal-kura tas-saħħa jiġu rikonoxxuti bħala essenzjali għall-
funzjonament tagħha sabiex f'ċirkostanzi straordinarji tinżamm il-provvista kontinwa u 
sikura ta' mediċini; jinnota li l-pajjiżi li jipproduċu l-biċċa l-kbira tas-sustanzi attivi għall-
mediċini jistgħu ma jkunux kapaċi jlaħħqu mad-domanda;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tikkoordina rispons fil-livell tal-UE, biex b'hekk jiġu evitati l-
effetti kollaterali ta' miżuri individwali u mhux koordinati u jiġi protett id-dritt tal-pazjenti 
għal aċċess universali, ekwu, affordabbli, effikaċi, sikur u f'waqtu għall-mediċini 
essenzjali; jappella għall-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet rapidi u innovattivi biex 
itaffu l-problema tan-nuqqas ta' mediċini fi żmien utli u biex jippermettu t-trasport sikur 
ta' mediċina sensittivi għat-temperatura, filwaqt li jittraċċaw il-prodotti permezz ta' 
monitoraġġ remot kontinwu; jistieden lill-Kummissjoni testendi l-kompetenzi taċ-Ċentru 
Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard fil-qasam tas-saħħa pubblika u 
tippromwovi l-iskambju tal-aħjar prattiki;

18. Jinnota li s-sigurtà tal-provvista hija ċentrali fil-ġlieda kontra n-nuqqas ta' mediċini; 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, bl-appoġġ tal-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini, biex jottimizzaw l-użu tar-riżorsi militari nazzjonali, fejn disponibbli u 
meħtieġ, biex jassistu fil-forniment ta' mediċini u ta' tagħmir protettiv fost l-Istati 
Membri; jistieden lill-Kummissjoni toħloq ċentri speċifiċi fl-Unjoni għat-trasport bl-ajru 
ta' mediċini kif ukoll rotot miftuħa bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi, filwaqt li tinkoraġġixxi l-
linji tal-ajru ta' merkanzija u dawk li jipprovdu servizzi espressi biex japplikaw rati ta' 
konsenja raġonevoli;

19. Jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi appoġġ organizzattiv u finanzjarju, inkluż 
permezz tal-programmi ta' ħidma adottati fil-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027, lill-
Istati Membri u lill-operaturi tat-trasport matul avvenimenti ta' emerġenza, bħall-
pandemiji, u biex tagħti prijorità u tiżgura spazju riżervat għall-konsenji kollha ta' 
merkanzija essenzjali, bħal mediċini, sustanzi farmaċewtiċi attivi u tagħmir mediku.
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