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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że problem niedoborów leków w państwach członkowskich jest coraz 
poważniejszy z wielu powodów, takich jak wysokie koszty, rosnące obciążenia 
regulacyjne i administracyjne, nieprzewidziany gwałtowny wzrost popytu, wzajemne 
zależności w łańcuchu dostaw, wąskie gardła w transporcie oraz wyzwania związane z 
produkcją i jakością; mając na uwadze, że wspieranie innowacji i badań medycznych w 
Unii przyniesie korzyści pacjentom i sprawi, że unijny przemysł farmaceutyczny 
pozostanie konkurencyjny w skali globalnej;

B. mając na uwadze, że zarządzanie transportem i logistyką ma kluczowe znaczenie dla 
podaży leków, produktów farmaceutycznych, sprzętu medycznego, środków ochrony 
osobistej, innych materiałów medycznych i surowców farmaceutycznych, zwłaszcza ze 
względu na coraz większą złożoność łańcucha transportowego; mając na uwadze, że 
ważne jest, by istniały faktyczne przejścia graniczne na trasie uprzywilejowanego 
korytarza wyposażone w szybkie pasy ruchu, aby zapewnić swobodny przepływ leków, 
ograniczyć bariery administracyjne i ułatwić dostęp do usług transportowych;

C. mając na uwadze, że należy zagwarantować pracownikom wysokie standardy 
bezpieczeństwa i godne warunki pracy; mając na uwadze, że przepisy regulujące rynek 
farmaceutyczny powinny gwarantować jakość, dostateczną ilość, bezpieczeństwo i 
skuteczność dostaw leków między państwami członkowskimi;

D. mając na uwadze, że traktaty i Karta praw podstawowych Unii Europejskiej stanowią, iż 
każdy musi mieć dostęp do opieki zdrowotnej i prawo do korzystania z leczenia na 
warunkach ustanowionych w przepisach i praktykach krajowych;

E. mając na uwadze, że pacjenci liczą na sprawiedliwy i faktyczny dostęp do leków będący 
rezultatem zrównoważonego, konkurencyjnego, wieloźródłowego i dobrze 
funkcjonującego jednolitego rynku, który obejmuje jednolity europejski obszar 
transportu;

F. mając na uwadze, że ograniczony dostęp do leków jest problemem zwykle powiązanym 
z wysokimi cenami leków i podważa prawo dostępu obywateli Unii do opieki 
zdrowotnej;

G. mając na uwadze, że każda strategia UE na rzecz rozwiązania problemu niedoboru leków 
powinna opierać się na kompleksowym podejściu uwzględniającym pierwotne przyczyny 
niedoborów oraz przewidywać konkretne działania mające na celu zapobieżenie tym 
niedoborom przy uwzględnieniu innych czynników związanych ze środowiskiem i 
rynkiem leków;

H. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 pokazała, że koordynacja między instytucjami 
UE, państwami członkowskimi i przemysłem ma kluczowe znaczenie dla szybkiego i 
skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe i dla zapobiegania kryzysom 
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zdrowotnym, przerwom w dostawach i niedoborom leków oraz, jeśli już wystąpią, 
przeciwdziałania im;

I. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 uwidoczniła to, że wewnątrzunijny i 
pozaunijny obieg leków ma kluczowe znaczenie dla przezwyciężenia istniejących 
ograniczeń i priorytetowego traktowania przepływu towarów pierwszej potrzeby;

J. mając na uwadze, że trzeba koniecznie uniknąć pogorszenia się sytuacji społeczno-
gospodarczej i warunków życia najsłabszych obywateli w wyniku pandemii COVID-19;

1. wzywa Komisję do współpracy z państwami członkowskimi w celu opracowania strategii 
współpracy na rzecz udoskonalenia łańcucha dostaw i dystrybucji środków medycznych 
w interesie pacjentów oraz wzmocnienia jego odporności i stabilności dzięki większej 
przejrzystości, skutecznemu monitorowaniu, planowaniu i terminowej wymianie 
informacji na temat ważnych dostaw, zwłaszcza na przejściach granicznych na trasie 
uprzywilejowanego korytarza, na których dostawy środków medycznych mają charakter 
priorytetowy;

2. wzywa państwa członkowskie do wdrożenia koncepcji uprzywilejowanych korytarzy 
zaproponowanej przez Komisję w „Wytycznych dotyczących środków zarządzania 
granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i niezbędnych 
usług” oraz do utrzymania w mocy tego środka, by mógł zostać wykorzystany w razie 
nieoczekiwanych sytuacji w przyszłości;

3. wzywa do skrócenia łańcuchów dostaw i do przeniesienia zakładów produkcyjnych 
europejskich przedsiębiorstw farmaceutycznych z państw trzecich do UE; podkreśla, że 
pobudzanie produkcji przemysłowej w Unii za pomocą specjalnej polityki publicznej i 
korzystnych warunków gospodarczych, społecznych i środowiskowych pomogłoby 
zabezpieczyć dostawy; podkreśla potrzebę stworzenia bardziej wydajnej i 
zrównoważonej sieci transportu i logistyki oraz skrócenia szlaków transportowych, co 
doprowadziłoby do zmniejszenia emisji, złagodzenia wpływu na środowisko i klimat, 
poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego i ograniczenia barier administracyjnych;

4. wzywa państwa członkowskie, by w ścisłej współpracy z Komisją i wszystkimi 
zainteresowanymi stronami podjęły skoordynowane działania w celu przyjęcia 
strategicznego planu modernizacji istniejącej infrastruktury na potrzeby skutecznych i 
terminowych dostaw leków oraz w celu utworzenia wspólnych unijnych rezerw 
strategicznych w ramach inicjatywy rescEU dotyczącej gromadzenia zapasów; uważa za 
konieczne zlikwidowanie „wąskich gardeł” i usunięcie wciąż istniejących przeszkód 
utrudniających powstanie w pełni zintegrowanego i dobrze funkcjonującego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu obejmującego wszystkie rodzaje transportu; podkreśla, 
że konieczne jest sprzyjanie intermodalności przy jednoczesnym zachęcaniu do przejścia 
na transport kolejowy, finansowanie głównych węzłów oraz gwarantowanie 
nieprzerwanych dostaw różnego rodzajów towarów, w tym towarów niebezpiecznych 
mających zasadnicze znaczenie dla produkcji w przemyśle chemicznym i 
farmaceutycznym; wzywa państwa członkowskie do wzmocnienia placówek 
medycznych i personelu medycznego w ramach przygotowań do intensywniejszego 
ruchu drogowego w wyniku zniesienia ograniczeń;
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5. podkreśla znaczenie systemów informatycznych w ułatwianiu identyfikowalności, 
nadzoru i punktualności dostaw leków oraz wagę wymiany informacji między różnymi 
podmiotami w ramach łańcucha logistycznego transportu, w tym między organami 
celnymi;

6 wzywa Komisję do opracowania we współpracy z państwami członkowskimi 
mechanizmów zapewniających szybki i bezpieczny transport oraz lepszy nadzór nad 
transportem i gromadzeniem zapasów leków, a mianowicie wprowadzenie planu 
awaryjnego zapewniającego swobodny przepływ leków w przypadku zakłóceń w 
sektorze transportu, oraz nietypowe plany dystrybucji, np. dostawy pilnie potrzebnych 
leków za pośrednictwem zaplanowanego ruchu mieszanego;

7. podkreśla, że łańcuchy dostaw produktów medycznych można usprawnić dzięki 
inwestowaniu w umiejętności, wzmocnieniu infrastruktury danych dotyczących zdrowia 
oraz poprzez popieranie ram regulacyjnych i sprzyjającej innowacjom polityki w zakresie 
praw własności intelektualnej;

8. wzywa Komisję do przeprowadzenia dokładnej oceny pozytywnego wkładu, jaki 
sztuczna inteligencja może wnieść w szybkie i rzetelne dostarczanie środków 
medycznych;

9. zwraca uwagę na znaczenie zagwarantowania niedyskryminujących i wysokich 
standardów bezpieczeństwa zarówno względem infrastruktury transportowej, jak i 
pracowników, dzięki czemu możliwe będzie zarządzanie znacznymi wolumenami w 
łańcuchu dostaw bez zakłóceń, a co jednocześnie umożliwi właściwym organom 
podejmowanie proporcjonalnych i dostosowanych środków w celu zminimalizowania 
zagrożeń dla zdrowia; podkreśla znaczenie utrzymania dobrych warunków pracy 
kierowców;

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o to, by pracownicy służby zdrowia, 
którzy pracują w sąsiednich krajach, byli uprawnieni do przekraczania granic 
wewnętrznych;

11. zwraca uwagę na znaczenie ostrożnego zarządzania zdolnością magazynową w 
temperaturze otoczenia i w chłodniach w odniesieniu do infrastruktury transportowej na 
wejściu i na wyjściu;

12. podkreśla, jak ważne jest zaspokajanie konkretnych potrzeb transportowych na poziomie 
lokalnym i regionalnym, zwłaszcza na obszarach peryferyjnych, wiejskich, górskich, 
słabo zaludnionych i wyspiarskich oraz w regionach najbardziej oddalonych, do których 
trudniej dotrzeć i z którymi wiążą się wyższe koszty dostawy; uważa, że strategiczne 
plany modernizacji infrastruktury w państwach członkowskich powinny obejmować 
konkretne działania na rzecz tych regionów; zauważa, że trzeba zadbać o to, by 
transformacja cyfrowa objęła również te obszary, oraz dostrzega potrzebę szybszego 
wdrażania nowych rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb, zwiększających łączność, 
dostępność i przystępność cenową; podkreśla, że dostęp do leków na tych obszarach nie 
powinien być w żaden sposób utrudniony;

13. zauważa, że pandemia COVID-19 uwypukliła znaczenie współpracy i solidarności 
między państwami członkowskimi oraz szybkiego dostarczania leków w nagłych i 



PE650.657v03-00 6/9 AD\1207375PL.docx

PL

wyjątkowych okolicznościach, które mogą znów zaistnieć w przyszłości; podkreśla 
ponadto, że nowa polityka przemysłowa i transportowa oraz inwestycje w badania i 
rozwój są niezwykle istotne, by móc zagwarantować, że przemysł farmaceutyczny będzie 
w stanie zaspokoić przyszłe potrzeby;

14. zachęca Komisję do stworzenia sprawiedliwego modelu ustalania cen leków, w 
szczególności w odniesieniu do podstawowych leków, który rozwiąże problem legalnego 
handlu równoległego, aby zapobiec niedoborom leków spowodowanym eksportem do 
krajów, w których mogą zostać sprzedane drożej;

15. podkreśla znaczenie bezpiecznych, wiarygodnych i przejrzystych danych zarówno dla 
sektora transportu, jak i sektora zdrowia oraz potrzebę stworzenia synergii między tymi 
przestrzeniami danych w ramach europejskiej strategii w zakresie danych w celu 
maksymalizacji wydajności transportu; zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości 
stworzenia europejskiej platformy cyfrowej i centrum monitorowania w celu ułatwienia 
koordynacji logistycznej między dystrybutorami leków a przewoźnikami, a także 
możliwości stworzenia ogólnounijnej bazy danych leków oraz systemu wczesnego 
ostrzegania o istniejących i przewidywanych niedoborach leków;

16. zwraca się do Komisji, by uczyniła niedobór leków jednym z filarów swojej strategii 
farmaceutycznej, dopilnowując, by główne zainteresowane strony w łańcuchu dostaw 
opieki zdrowotnej zostały uznane za kluczowe dla jego funkcjonowania w celu 
utrzymania ciągłych i bezpiecznych dostaw leków w nadzwyczajnych okolicznościach; 
zauważa, że kraje wytwarzające większość substancji czynnych zawartych w lekach 
mogą nie być w stanie zaspokoić popytu;

17. wzywa Komisję do koordynacji działań na poziomie UE, aby w ten sposób uniknąć 
ubocznych skutków indywidualnego i nieskoordynowanego działania oraz 
zagwarantować pacjentom prawo do powszechnego, sprawiedliwego, przystępnego, 
skutecznego, bezpiecznego i szybkiego dostępu do podstawowych leków; wzywa do 
wdrożenia w przeznaczonym czasie innowacyjnych i przyspieszonych rozwiązań 
mających na celu ograniczenie niedoboru leków i umożliwienie bezpiecznego transportu 
leków wrażliwych na wyższe temperatury dzięki śledzeniu produktów poprzez stałe 
monitorowanie na odległość; wzywa Komisję do rozszerzenia kompetencji 
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na obszar zdrowia 
publicznego oraz do wspierania wymiany najlepszych praktyk;

18. zauważa, że bezpieczeństwo dostaw ma kluczowe znaczenie w walce z niedoborem 
leków; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by przy wsparciu Europejskiej Agencji 
Leków zoptymalizowały wykorzystanie krajowych zasobów wojskowych, o ile są one 
dostępne i jeśli jest to konieczne, by państwa członkowskie udzielały sobie wzajemnie 
wsparcia w dostarczaniu leków i środków ochrony osobistej; wzywa Komisję do 
stworzenia w Unii specjalnych węzłów na potrzeby lotniczego transportu leków oraz 
otwartych tras między Unią a państwami trzecimi, a jednocześnie do zachęcania 
towarowych i ekspresowych linii lotniczych do stosowania rozsądnych stawek 
przewozowych;

19. wzywa Komisję, by zapewniła państwom członkowskim i przewoźnikom wsparcie 
organizacyjne i finansowe – w tym za pośrednictwem programów prac przyjętych w 
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ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – w sytuacjach 
nadzwyczajnych, takich jak pandemie, oraz by wymagała priorytetowego traktowania i 
rezerwowania w ramach wszystkich przesyłek towarowych miejsca na towary pierwszej 
potrzeby, takie jak leki, farmaceutyczne składniki czynne i sprzęt medyczny.
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