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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât problema penuriei de medicamente se agravează din ce în ce mai mult în statele 
membre, din mai multe motive, cum ar fi costurile ridicate, intensificarea sarcinii 
administrative și de reglementare, creșterile bruște și neprevăzute ale cererii, 
interdependențele din lanțul de aprovizionare, blocajele din domeniul transporturilor și 
provocările legate de producție și de calitate; întrucât promovarea inovării și a cercetării 
medicale în Uniune va aduce beneficii pacienților și va garanta că industria farmaceutică 
din UE rămâne competitivă la nivel mondial;

B. întrucât gestionarea transporturilor și a logisticii are o importanță crucială pentru 
furnizarea de medicamente, produse farmaceutice, echipamente medicale, echipamente 
individuale de protecție, alte consumabile medicale și materii prime, având în vedere mai 
ales gradul tot mai mare de complexitate a lanțului de transport; întrucât este important 
să existe „culoare verzi” eficiente, cu benzi rapide, pentru a asigura circulația liberă a 
medicamentelor, reducând barierele administrative și facilitând accesul la serviciile de 
transport;

C. întrucât ar trebui să se garanteze standarde de siguranță ridicate și menținerea unor 
condiții de muncă decente pentru lucrători; întrucât reglementările farmaceutice ar trebui 
să asigure calitatea, cantitatea, siguranța și eficiența aprovizionării cu medicamente între 
statele membre;

D. întrucât tratatele și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevăd că orice 
persoană trebuie să aibă acces la asistență medicală și dreptul de a beneficia de îngrijiri 
medicale, în condițiile stabilite de legislațiile și practicile naționale;

E. întrucât pacienții se bazează pe un acces echitabil și eficient la medicamente, în cadrul 
unei piețe unice durabile, competitive, cu surse multiple, și funcționale, care include 
spațiul european unic al transporturilor;

F. întrucât accesul limitat la medicamente reprezintă o problemă asociată de obicei cu prețul 
ridicat al medicamentelor, și limitează dreptul de acces al cetățenilor europeni la asistență 
medicală;

G. întrucât orice strategie a UE de combatere a penuriei de medicamente ar trebui să urmeze 
o abordare cuprinzătoare, care să ia în considerare cauzele profunde ale penuriilor și să 
includă măsuri concrete de prevenire a acestora, ținând seama și de alți factori legați de 
mediu și de piața medicamentelor;

H. întrucât pandemia de COVID-19 a demonstrat că existența unei coordonări între 
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instituțiile UE, statele membre și industrie este esențială pentru a reacționa prompt și 
eficient în situații de urgență, prevenind crizele sanitare, întreruperile în aprovizionare și 
deficitele de medicamente și atenuându-le, în cazul în care survin;

I. întrucât focarul de COVID-19 a evidențiat faptul că circulația medicamentelor, în 
interiorul Uniunii și în afara acesteia, este esențială pentru depășirea constrângerilor 
existente și acordarea de prioritate circulației mărfurilor de primă necesitate;

J. întrucât trebuie să se evite agravarea situației socioeconomice și a condițiilor de viață ale 
cetățenilor vulnerabili din cauza epidemiei de COVID-19,

1. invită Comisia să colaboreze cu statele membre în scopul elaborării unei strategii de 
cooperare care să îmbunătățească lanțul de aprovizionare și distribuție medicală, în 
interesul pacienților, și să își consolideze reziliența și sustenabilitatea, printr-o mai bună 
vizibilitate, o monitorizare eficientă, planificarea și schimbul de informații, în timp util, 
cu privire la livrările importante, în special la „culoarele verzi”, unde distribuția de 
consumabile medicale trebuie să fie prioritară;

2. invită statele membre să pună în aplicare „culoarele verzi” propuse de Comisie în 
„Orientările privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și 
a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale”, precum și să mențină 
conceptul astfel încât să poată fi utilizat pentru a face față viitoarelor evenimente 
neprevăzute;

3. solicită scurtarea lanțurilor de aprovizionare și relocalizarea instalațiilor de producție ale 
societăților farmaceutice europene din țările terțe în UE; subliniază că stimularea 
producției industriale în Uniune, prin politici publice specifice și condiții economice, 
sociale și de mediu favorabile, ar contribui la siguranța aprovizionării; subliniază 
necesitatea unei rețele de transport și logistică mai eficiente și mai durabile și a unei 
reduceri a lungimii rutelor de transport, care ar conduce la reducerea emisiilor, la 
atenuarea impactului asupra mediului și a climei, la îmbunătățirea funcționării pieței 
interne și la reducerea barierelor administrative;

4. invită statele membre, în strânsă cooperare cu Comisia și cu toate părțile interesate, să ia 
măsuri coordonate în vederea adoptării unui plan strategic de modernizare a 
infrastructurii lor existente, pentru o aprovizionare eficientă și în timp util cu 
medicamente, și să creeze rezerve strategice comune, la nivelul Uniunii, prin intermediul 
inițiativei rescEU privind stocurile; consideră că este necesar să se elimine blocajele și 
barierele existente din calea unui spațiu european unic al transporturilor pe deplin integrat 
și funcțional, pentru toate modurile de transport; subliniază necesitatea de a stimula 
intermodalitatea, favorizând, în același timp, trecerea la transportul feroviar, de a se 
finanța principalele noduri și de a asigura distribuția neîntreruptă a diferitelor tipuri de 
mărfuri, inclusiv a celor periculoase, esențiale pentru industria chimică și farmaceutică; 
invită statele membre să garanteze consolidarea unităților medicale și a personalului 
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medical, în perspectiva creșterii volumului traficului rezultat din ridicarea restricțiilor;

5. subliniază importanța sistemelor informatice pentru a facilita trasabilitatea, 
supravegherea și livrarea la timp a medicamentelor, precum și schimbul de informații 
între diferiții actori implicați în lanțul logistic al transporturilor, inclusiv autoritățile 
vamale;

6 invită Comisia să elaboreze, în coordonare cu statele membre, mecanisme de asigurare a 
unui transport rapid și sigur și a unui supravegheri mai bune a transporturilor și a stocării 
medicamentelor, și anume să introducă un plan de urgență, care să asigure transportul 
nerestricționat de medicamente în cazul perturbării sectorului transportului, precum și 
planuri neconvenționale de distribuție, cum ar fi, de exemplu, livrări de medicamente 
sensibile la factorul timp, prin intermediul traficului mixt programat;

7. subliniază că lanțurile de aprovizionare din domeniul medical pot fi îmbunătățite, 
investind în competențe, consolidând infrastructura datelor medicale și sprijinind cadrul 
de reglementare și politicile privind proprietatea intelectuală care promovează inovarea;

8. invită Comisia să evalueze cu atenție contribuția pozitivă pe care o poate aduce inteligența 
artificială la furnizarea rapidă și fiabilă de consumabile medicale;

9. constată că este important să se garanteze standarde nediscriminatorii și înalte de 
siguranță, atât în privința infrastructurii de transport, cât și a lucrătorilor din acest sector, 
în scopul gestionării volumelor semnificative din lanțul de aprovizionare, fără întreruperi 
sau riscuri pentru sănătate, permițând totodată autorităților competente să ia măsuri 
proporționale și adaptate pentru a reduce la minimum riscurile la adresa sănătății; 
subliniază importanța menținerii unor condiții bune de muncă pentru conducătorii auto;

10. invită Comisia și statele membre să se asigure că lucrătorii din domeniul asistenței 
medicale sunt autorizați să treacă frontierele interne dacă lucrează într-o țară vecină;

11. ia act de importanța gestionării atente a capacității de depozitare la temperatura 
ambientală și din lanțul frigorific, în cadrul infrastructurii de transport de intrare și de 
ieșire;

12. subliniază că este important de a ține cont de nevoile specifice în materie de transport de 
la nivel local și regional, în special în zonele periferice, rurale, montane, slab populate și 
insulare și în regiunile ultraperiferice, care sunt mai greu accesibile și implică costuri de 
livrare mai mari; consideră că planurile strategice de modernizare a infrastructurii în 
statele membre ar trebui să includă acțiuni concrete pentru aceste regiuni; constată că este 
important să se garanteze că tranziția digitală ajunge în aceste zone și că trebuie accelerată 
introducerea unor noi soluții, adaptate la nevoile lor, care să îmbunătățească 
conectivitatea, accesibilitatea, inclusiv cea financiară; subliniază că accesul la 
medicamente în aceste zone nu ar trebui obstrucționat în niciun fel;

.

13. constată că epidemia de COVID-19 a evidențiat importanța cooperării și a solidarității 
între statele membre, precum și a furnizării la timp a medicamentelor, în circumstanțe 
urgente și excepționale, care ar putea surveni din nou în viitor; subliniază, de asemenea, 
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că o nouă politică industrială și de transport și investițiile în C&D sunt esențiale pentru a 
se garanta că industria farmaceutică va putea răspunde nevoilor viitoare;

14. încurajează Comisia să creeze un model de prețuri echitabile la medicamente, în special 
la medicamentele esențiale, abordând problema comerțului paralel legal, pentru a evita 
penuriile generate de exporturile de medicamente în țări în care pot fi vândute la prețuri 
mai mari;

15. subliniază importanța unor date sigure, fiabile și clare, atât pentru sectorul transporturilor, 
cât și pentru cel al sănătății, precum și necesitatea de a crea sinergii între cele două spații 
de date, în cadrul strategiei europene de date, cu obiectivul de a optimiza eficiența 
transportului; invită Comisia să analizeze posibilitatea de a înființa o platformă digitală 
europeană și un observator care să faciliteze coordonarea logistică între distribuitorii de 
medicamente și operatorii de transport, precum și posibilitatea de a institui o bază de date 
medicală la nivelul Uniunii și un sistem de avertizare timpurie privind penuriile actuale 
și anticipate de medicamente;

16. solicită Comisiei să facă din penuria de medicamente unul dintre pilonii strategiei sale 
farmaceutice, astfel încât principalele părți interesate din lanțul de aprovizionare cu 
servicii medicale să fie recunoscute ca fiind esențiale în funcționarea sa, pentru a menține 
aprovizionarea continuă și sigură cu medicamente în circumstanțe extraordinare; constată 
că e posibil ca țările care produc cea mai mare parte a substanțelor active pentru 
medicamente să nu fie în măsură să satisfacă cererea;

17. invită Comisia să coordoneze un răspuns la nivelul UE, evitând astfel efectele de 
propagare ale măsurilor individuale și necoordonate și protejând dreptul pacienților de 
acces universal, echitabil, la prețuri abordabile, eficace, sigur și în timp util la 
medicamentele esențiale; solicită punerea în aplicare a unor soluții rapide și inovatoare, 
pentru a atenua penuria de medicamente în timp util și a permite transportul în condiții 
de siguranță a medicamentelor sensibile la temperatură, urmărind produsele prin 
monitorizare permanentă de la distanță; invită Comisia să extindă competențele Centrului 
European de Prevenire și Control al Bolilor în domeniul sănătății publice și să promoveze 
schimbul de bune practici;

18. ia act de faptul că securitatea aprovizionării este esențială pentru combaterea penuriei de 
medicamente; invită Comisia și statele membre, cu sprijinul Agenției Europene pentru 
Medicamente, să optimizeze utilizarea resurselor militare naționale, atunci când acestea 
sunt disponibile și necesare, pentru a sprijini aprovizionarea cu medicamente și 
echipamente de protecție între statele membre; invită Comisia să creeze centre 
specializate în Uniune pentru transportul aerian al medicamentelor, precum și rute 
deschise între Uniune și țările terțe, încurajând totodată companiile aeriene de transport 
de mărfuri și de curier expres să aplice tarife de transport rezonabile;

19. invită Comisia să ofere, inclusiv prin programele de lucru adoptate în cadrul financiar 
multianual 2021-2027, sprijin organizațional și financiar statelor membre și operatorilor 
de transport în situații de urgență, cum ar fi pandemiile, și să acorde prioritate bunurilor 
de primă necesitate, cum ar fi medicamentele, substanțele farmaceutice active și 
echipamentele medicale, asigurându-le un spațiu rezervat în toate transporturile de 
mărfuri.
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