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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 
minħabba n-nuqqas ta' kapaċità ta' produzzjoni fl-UE u r-rilokazzjoni tal-industriji 
tagħna fis-settur lejn swieq oħra f'pajjiżi terzi;

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;

C. billi għandhom jiġu ggarantiti standards għoljin ta' sikurezza u billi r-regolamentazzjoni 
farmaċewtika għandha tiżgura l-kwalità, is-sikurezza u l-effiċjenza tal-provvista tal-
mediċini bejn l-Istati Membri;

1. Jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-kooperazzjoni tagħhom sabiex itejbu l-katina ta' 
distribuzzjoni permezz ta' viżibbiltà aħjar u monitoraġġ effiċjenti, b'mod partikolari fuq 
rotot transfruntiera, u jistabbilixxu kurituri fejn il-provvisti mediċi jkollhom prijorità ta' 
konsenja;

2. Jenfasizza li t-tisħiħ tal-produzzjoni industrijali tal-Istati Membri permezz ta' 
kundizzjonijiet ekonomiċi favorevoli fil-kuntest tal-politiki fiskali nazzjonali jwassal 
għal netwerk tal-loġistika aktar effiċjenti u sostenibbli, filwaqt li jnaqqas it-tul tar-rotot 
tat-trasport, u b'hekk inaqqas l-emissjonijiet, itaffi l-impatt fuq l-ambjent, u jtejjeb il-
funzjonament tas-suq intern; 

3. Jistieden lill-Istati Membri jadottaw pjanijiet strateġiċi biex jimmodernizzaw l-
infrastruttura eżistenti tagħhom sabiex ikun hemm provvista effiċjenti ta' mediċini; iqis 
li jeħtieġ li jitneħħew il-konġestjonijiet, tingħata spinta lill-intermodalità (filwaqt li tiġi 
promossa l-bidla għall-ferrovija), jiġu ffinanzjati l-hubs prinċipali (portijiet, ajruporti u 
pjattaformi intermodali), u tittejjeb il-konsenja ta' diversi tipi ta' prodotti, inklużi 
prodotti perikolużi li huma kruċjali għall-produzzjoni tal-industrija kimika u 
farmaċewtika;

4. Jenfasizza l-importanza ta' sistemi tal-IT fl-iffaċilitar tal-iskambju ta' informazzjoni bejn 
id-diversi atturi involuti fil-katina tal-loġistika tat-trasport, inklużi l-awtoritajiet 
doganali, bil-ħsieb li tiġi ottimizzata d-distribuzzjoni tal-mediċini fl-Istati Membri u li l-
ħinijiet tal-konsenja jiġu ppjanati b'mod aktar effiċjenti;

5. Jinnota l-importanza li jiġu garantiti standards għolja ta' sikurezza kemm għall-
infrastruttura tat-trasport kif ukoll għall-impjegati, li se jippermettu li jiġu ġestiti volumi 
sinifikanti fil-katina tal-provvista mingħajr tfixkil jew riskji għas-saħħa; 

6. Jenfasizza l-importanza li jiġu koperti l-ħtiġijiet speċifiċi tat-trasport fil-livelli lokali u 
reġjonali, b'mod partikolari f'żoni rurali, muntanjużi u insulari li huma aktar diffiċli li 
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jiġu aċċessati u li jinvolvu spejjeż ta' konsenja ogħla; jinnota li hemm għodod ġodda ta' 
konsenja awtomatizzata, pereżempju permezz tad-drones, disponibbli fis-suq li jistgħu 
jgħinu lill-operaturi jaċċessaw dawn iż-żoni;

7. Jinnota li t-tifqigħa tal-COVID-19 xeħtet dawl fuq id-dgħufijiet tas-sistema ta' 
produzzjoni Ewropea, hekk kif issottolinjat l-importanza li jiġu pprovduti malajr 
mediċini f'ċirkostanzi urġenti u eċċezzjonali li jistgħu jinqalgħu fil-futur.


