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ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et ravimite puuduse probleem muutub liikmesriikides üha tõsisemaks, kuna 
ELis puudub tootmisvõimsus ja ELi selle sektori ettevõtted on viidud üle muudele 
kolmandate riikide turgudele;

B. arvestades, et transpordi ja logistika juhtimine on ravimite, farmaatsiatoodete, 
meditsiiniseadmete, isikukaitsevahendite, muude meditsiinitarvete ja toorainete 
tarnimisel otsustava tähtsusega, eelkõige kuna transpordiahelate keerukus suureneb üha;

C. arvestades, et tagada tuleks kõrged ohutusstandardid, ning arvestades, et ravimialased 
õigusnormid peaksid kindlustama ravimite liikmesriikidevahelise tarnimise kvaliteedi, 
ohutuse ja tõhususe;

1. kutsub liikmesriike üles tõhustama koostööd, et parandada parema nähtavuse ja tõhusa 
järelevalve kaudu turustamisahelat, eelkõige piiriülestel marsruutidel, ning luua 
koridorid, kus meditsiinitarvete tarnetel on eesõigus;

2. rõhutab, et liikmesriikide tööstusliku tootmise edendamine selle kaudu, et riikliku 
eelarvepoliitika kaudu luuakse soodsad majandustingimused, tooks kaasa tõhusama ja 
kestlikuma logistikavõrgustiku, lühendades samal ajal transpordimarsruutide pikkust, 
mis vähendaks heitkoguseid, leevendaks keskkonnamõju ja parandaks siseturu 
toimimist; 

3. palub liikmesriikidel võtta vastu strateegilised kavad oma olemasoleva taristu 
ajakohastamiseks, et tagada ravimite tõhus tarnimine; peab vajalikuks kitsaskohtade 
kõrvaldamist, ühendvedude edendamist (soodustades üleminekut raudteetranspordile), 
peamiste keskuste (sadamad, lennujaamad ja ühendveoplatvormid) rahastamist ning 
mitmesuguste kaupade, sealhulgas keemia- ja ravimitööstuse jaoks hädavajalike ohtlike 
kaupade tarnimise tõhustamist;

4. rõhutab IT-süsteemide tähtsust teabevahetuse hõlbustamisel transpordilogistika ahela eri 
osaliste, sealhulgas tolliasutuste vahel, et optimeerida ravimite turustamist 
liikmesriikides ja kavandada tarneaegu tõhusamalt;

5. märgib, et kõrgete ohutusstandardite tagamine on oluline nii transporditaristu kui ka 
töötajate jaoks, sest võimaldab juhtida läbi tarneahela märkimisväärseid koguseid 
katkestusteta või tervist ohustamata; 

6. rõhutab, kui oluline on rahuldada konkreetsed kohaliku ja piirkondliku tasandi 
transpordivajadused, eelkõige maa-, mägi- ja saarepiirkondades, millele on raskem ligi 
pääseda ning millega kaasnevad suuremad kättetoimetamiskulud; märgib, et turul on 
olemas uued automaatsed kandevahendid, näiteks droonid, mis võivad aidata 
ettevõtjatel nendele aladele juurde pääseda;

7. märgib, et COVID-19 puhang on välja toonud Euroopa tootmissüsteemi nõrgad kohad 
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ning ravimite kiire tarnimise tähtsuse kiireloomulistes ja erakorralistes olukordades, mis 
edaspidi võivad ette tulla.


