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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

A. Problemet med läkemedelsbrist i medlemsstaterna blir av flera skäl allt värre, till 
exempel på grund av höga kostnader, ökad regelbörda och administrativ börda, 
en oförutsedd ökad efterfrågan, ömsesidigt beroende av försörjningskedjan, 
transportrelaterade flaskhalsar samt problem med tillverkning och kvalitet. Genom att 
främja medicinsk innovation och forskning i unionen kommer patienterna att gynnas 
och EU:s läkemedelsindustri att fortsätta vara globalt konkurrenskraftig.

B. Transport och logistik är avgörande för leveransen av läkemedel, farmaceutiska 
produkter, medicinsk utrustning, personlig skyddsutrustning, andra medicinska 
förnödenheter och råvaror, inte minst med tanke på transportkedjans allt mer komplexa 
karaktär. Det är viktigt att ha en effektiv ”grön gränsövergång” med snabbfiler för att 
säkerställa ett obehindrat flöde av läkemedel, minska de administrativa hindren och 
underlätta tillgången till transporttjänster.

C. Arbetstagare bör garanteras höga säkerhetsstandarder och fortsatt anständiga 
arbetsvillkor. Regelverket för läkemedel bör säkra kvalitet, kvantitet, säkerhet och 
effektivitet när det gäller läkemedelsförsörjningen mellan medlemsstaterna.

D. I fördragen och EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna anges att var och en 
måste ha tillgång till hälso- och sjukvård och rätt att få medicinsk vård på de villkor 
som fastställs i nationell lagstiftning och praxis.

E. Patienter förlitar sig på en rättvis och effektiv tillgång till läkemedel som bygger på 
en hållbar, konkurrenskraftig, mångsidig och väl fungerande inre marknad, som 
omfattar det gemensamma europeiska transportområdet.

F. Begränsad tillgång till läkemedel är ett problem som vanligtvis är förknippat med högt 
prissatta läkemedel, och som hindrar EU-medborgarnas rätt till hälso- och sjukvård.

G. En EU-strategi för att åtgärda läkemedelsbristen bör vara övergripande och ta hänsyn 
till de bakomliggande orsakerna till bristen, och innehålla konkreta åtgärder för att 
förebygga dem, med beaktande av andra faktorer som rör miljön och 
läkemedelsmarknaden.

H. Covid-19-pandemin har visat att samordningen mellan EU-institutionerna, 
medlemsstaterna och industrin är avgörande för att snabbt och effektivt reagera på 
nödsituationer, förebygga hälsokriser, försörjningsavbrott och läkemedelsbrist, och för 
att begränsa dem om de skulle inträffa.

I. Covid-19-utbrottet belyste det faktum att handeln med läkemedel inom och utanför EU 
är avgörande för att övervinna befintliga hinder och prioritera rörligheten för 
samhällsviktiga varor.
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J. Man måste undvika att covid-19-utbrottet förvärrar den socioekonomiska situationen 
och levnadsvillkoren för utsatta medborgare.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna 
utarbeta en samarbetsstrategi för att, i patientens intresse, förbättra försörjnings- och 
distributionskedjan för läkemedel och stärka dess motståndskraft och hållbarhet genom 
bättre synlighet, effektiv övervakning, planering och ett snabbt utbyte av information 
om viktiga leveranser, särskilt vid ”gröna gränsövergångar”, där leveranser av 
medicinska förnödenheter prioriteras.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa de ”gröna gränsövergångar” 
som kommissionen föreslår i sina riktlinjer för gränsförvaltningsåtgärder för att skydda 
hälsa och säkerställa tillgänglighet för varor och grundläggande tjänster, och att 
bibehålla konceptet så att det kan användas för att hantera framtida oförutsedda 
händelser.

3. Europaparlamentet begär att leveranskedjorna kortas ned och att europeiska 
läkemedelsföretag flyttar sina produktionsanläggningar från tredjeländer till EU. 
Parlamentet betonar att en ökad industriproduktion i unionen genom en särskild 
offentlig politik och gynnsamma ekonomiska, sociala och miljömässiga villkor skulle 
bidra till en säker försörjning. Parlamentet betonar behovet av ett mer effektivt och 
hållbart transport- och logistiknätverk och minskade transportsträckor, vilket skulle leda 
till minskade utsläpp, mindre inverkan på miljön och klimatet, en bättre fungerande inre 
marknad och minskade administrativa hinder.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, i nära samarbete med kommissionen 
och alla berörda aktörer, vidta samordnade åtgärder i syfte att anta en strategisk plan för 
att uppgradera sin befintliga infrastruktur och få till stånd en effektiv och snabb leverans 
av läkemedel, och för att skapa gemensamma strategiska EU-reserver genom initiativet 
rescEU-beredskapslager. Parlamentet anser att det är nödvändigt att undanröja 
flaskhalsar och ta itu med befintliga problem som hindrar ett fullständigt integrerat och 
välfungerande gemensamt europeiskt transportområde för alla transportsätt. Parlamentet 
betonar behovet av att främja intermodalitet – samtidigt som en övergång till järnväg 
främjas – finansiera de viktigaste knutpunkterna och säkra en oavbruten leverans av 
olika typer av varor, bland annat av farligt gods som behövs för den kemiska industrins 
och läkemedelsindustrins produktion. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till 
att vårdanläggningar och hälso- och sjukvårdspersonal får förstärkning inför ökade 
trafikvolymer till följd av att restriktioner hävs.

5. Europaparlamentet betonar vikten av it-system för att underlätta spårbarhet, tillsyn och 
snabb leverans av läkemedel samt utbyte av information mellan de olika aktörer som 
deltar i transportlogistikkedjan, inklusive tullmyndigheterna.

6 Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i samordning med medlemsstaterna, 
utveckla mekanismer för att säkerställa snabba och säkra transporter och bättre 
övervakning av transporter samt lagring av läkemedel, dvs. införandet av en 
beredskapsplan som säkerställer obehindrad transport av läkemedel vid avbrott 
i transportsektorn, och okonventionella distributionsplaner, t.ex. tidskänsliga leveranser 
av läkemedel via planerad blandad trafik.
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7. Europaparlamentet betonar att försörjningskedjan för läkemedel kan förbättras genom 
investeringar i kompetens, stärkt infrastruktur för hälsodata och stödjande regelverk 
samt ett innovationsfrämjande förhållningssätt till immateriella rättigheter.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant utvärdera hur artificiell 
intelligens skulle kunna bidra positivt till en snabb och tillförlitlig leverans av 
medicinska förnödenheter.

9. Europaparlamentet noterar betydelsen av att garantera en icke-diskriminerande och hög 
säkerhetsnivå för både transportinfrastruktur och transportarbetare, så att det blir möjligt 
att hantera stora volymer i leveranskedjan utan avbrott, samtidigt som behöriga 
myndigheter vidtar proportionerliga och anpassade åtgärder för att minimera 
hälsoriskerna. Parlamentet understryker vikten av förares fortsatt goda arbetsvillkor.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att hälso- 
och sjukvårdspersonal har tillstånd att passera de inre gränserna om de arbetar i ett 
grannland.

11. Europaparlamentet noterar att det i transportinfrastrukturen för inkommande och 
utgående varor är viktigt med en omsorgsfull hantering av lagerkapaciteten, dels för 
lagring i rumstemperatur, dels för att bevara kylkedjan. 

12. Europaparlamentet betonar vikten av att tillgodose specifika transportbehov på lokal 
och regional nivå, särskilt i perifera områden, på landsbygden, i bergsområden, 
i glesbygden och i öregioner samt i yttersta randområden som är mer svårtillgängliga 
och medför högre leveranskostnader. Parlamentet anser att strategiska planer för att 
uppgradera infrastrukturen i medlemsstaterna bör inbegripa konkreta åtgärder för dessa 
regioner. Parlamentet noterar betydelsen av att se till att den digitala omvandlingen når 
dessa områden och behovet av att påskynda användningen av nya lösningar som är 
anpassade till deras behov, och att förbättra konnektiviteten, tillgängligheten och 
överkomligheten. Parlamentet betonar att tillgången till läkemedel i dessa områden inte 
på något sätt får hindras.

13. Europaparlamentet konstaterar att covid-19-utbrottet har belyst vikten av samarbete och 
solidaritet mellan medlemsstaterna och av snabba läkemedelsleveranser under akuta och 
exceptionella omständigheter, vilka skulle kunna inträffa igen i framtiden. Parlamentet 
betonar vidare att en ny industri- och transportpolitik och investeringar i FoU är 
avgörande för att läkemedelsindustrin ska kunna tillgodose morgondagens behov.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa en rättvis prissättningsmodell för 
läkemedel, särskilt för basläkemedel, som hanterar frågan om laglig parallellhandel, för 
att förhindra brister till följd av att läkemedel exporteras till länder där de kan få ett 
högre pris.

15. Europaparlamentet betonar vikten av säkra, tillförlitliga och tydliga data för både 
transportsektorn samt hälso- och sjukvårdssektorn, och behovet av att skapa synergier 
mellan de två dataområdena inom den europeiska strategin för data, i syfte att skapa 
en så effektiv transport som möjligt. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
undersöka möjligheten att inrätta en europeisk digital plattform och ett 
observationscentrum för att underlätta den logistiska samordningen mellan 
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läkemedelsdistributörer och transportföretag, samt möjligheten att inrätta en 
EU-omfattande läkemedelsdatabas och ett system för tidig varning för befintliga och 
förväntade läkemedelsbrister.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra läkemedelsbristen till en av 
pelarna i dess läkemedelsstrategi och se till att de viktigaste aktörerna i 
försörjningskedjan vad gäller hälso- och sjukvård erkänns som kritiska för att den ska 
fungera, i syfte att upprätthålla en kontinuerlig och säker läkemedelsförsörjning under 
extraordinära omständigheter. Parlamentet konstaterar att de länder som tillverkar de 
flesta verksamma ämnen i läkemedel kanske inte kan möta efterfrågan.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samordna en EU-insats för att på så sätt 
undvika enskilda och icke samordnade åtgärders spridningseffekter och skydda 
patienternas rätt till allmän, rättvis, överkomlig, effektiv, säker och snabb tillgång till 
basläkemedel. Parlamentet efterlyser ett genomförande av snabba och innovativa 
lösningar för att minska läkemedelsbristen i god tid och möjliggöra säker transport av 
temperaturkänsliga läkemedel, som spårar produkterna genom ständig fjärrövervakning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att utvidga befogenheterna för Europeiskt 
centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar på folkhälsoområdet och att 
främja utbyte av bästa praxis.

18. Europaparlamentet konstaterar att det måste finnas försörjningstrygghet om 
läkemedelsbristen ska kunna bekämpas. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att, med stöd av Europeiska läkemedelsmyndigheten, optimera 
användningen av nationella militära resurser när sådana finns tillgängliga och behövs, 
för att bistå medlemsstaterna i leveransen av läkemedel och skyddsutrustning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att skapa särskilda knutpunkter i unionen för 
lufttransport av läkemedel samt öppna rutter mellan unionen och tredjeländer, och att 
samtidigt uppmuntra frakt- och expressflyg att tillämpa rimliga transportavgifter.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge organisatoriskt och ekonomiskt stöd, 
bland annat genom de arbetsprogram som antagits inom ramen för den fleråriga 
budgetramen för 2021–2027, till medlemsstaterna och till transportföretagen under 
nödsituationer såsom pandemier, och att prioritera och reservera ett utrymme i alla 
lasttransporter för basvaror såsom läkemedel, aktiva farmaceutiska substanser och 
medicinsk utrustning.
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