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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 ze względu na brak zdolności produkcyjnych w UE oraz z powodu 
przeniesienia naszej działalności w tej branży na inne rynki w państwach trzecich;

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;

C. mając na uwadze, że należy zadbać o wysokie standardy bezpieczeństwa, a także mając 
na uwadze, że przepisy regulujące rynek farmaceutyczny powinny gwarantować jakość, 
bezpieczeństwo i skuteczność dostaw leków między państwami członkowskimi;

1. wzywa państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy w celu udoskonalenia 
łańcucha dystrybucji dzięki większej przejrzystości i skutecznemu monitorowaniu, w 
szczególności na trasach transgranicznych, oraz do stworzenia korytarzy, w których 
dostawy środków medycznych będą miały charakter priorytetowy;

2. podkreśla, że pobudzenie produkcji przemysłowej w państwach członkowskich dzięki 
stworzeniu korzystnych warunków gospodarczych w ramach krajowej polityki 
budżetowej doprowadziłoby do powstania wydajniejszej i zrównoważonej sieci 
logistycznej, co zmniejszyłoby długość tras transportowych, a tym samym ograniczyło 
emisje, zmniejszyło wpływ na środowisko oraz usprawniło funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego; 

3. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia planów strategicznych na rzecz 
modernizacji ich infrastruktury w interesie skutecznych dostaw leków; uważa za 
konieczne zlikwidowanie „wąskich gardeł”, zwiększenie intermodalności (przy 
jednoczesnym sprzyjaniu przejściu na transport kolejowy), finansowanie głównych 
węzłów (portów, portów lotniczych i platform intermodalnych) oraz usprawnienie 
dostaw różnego rodzajów towarów, w tym towarów niebezpiecznych mających 
zasadnicze znaczenie dla produkcji w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym;

4. podkreśla znaczenie systemów informatycznych w ułatwianiu wymiany informacji 
między różnymi podmiotami w łańcuchu logistycznym transportu, w tym między 
organami celnymi, w celu optymalizacji dystrybucji leków w państwach członkowskich 
oraz skuteczniejszego planowania terminów dostawy;

5. zwraca uwagę na znaczenie zagwarantowania wysokich standardów bezpieczeństwa 
zarówno dla infrastruktury transportowej, jak i dla pracowników, dzięki czemu możliwe 
będzie zarządzanie znacznym wolumenem w łańcuchu dostaw bez zakłóceń lub bez 
ryzyka dla zdrowia; 
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6. podkreśla, jak ważne jest zaspokajanie konkretnych potrzeb transportowych na szczeblu 
lokalnym i regionalnym, zwłaszcza na obszarach wiejskich, górskich i wyspiarskich, do 
których trudniej dotrzeć i z którymi wiążą się wyższe koszty dostawy; zauważa, że 
dostępne na rynku nowe zautomatyzowane urządzenia dostawcze, takie jak drony, 
mogą pomóc dostawcom w docieraniu do tych obszarów;

7. zauważa, że epidemia COVID-19 obnażyła słabości europejskiego systemu produkcji, 
uwypuklając znaczenie szybkiego dostarczania leków w nagłych i wyjątkowych 
okolicznościach, które mogą zaistnieć w przyszłości.


