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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 läkemedelsbrister i medlemsstaterna blir allt värre eftersom det saknas 
produktionskapacitet i EU och våra industrier inom sektorn har omlokaliserat till andra 
marknader i tredjeländer.

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.

C. En hög säkerhetsnivå bör garanteras och regelverket för läkemedel bör säkra kvalitet, 
säkerhet och effektivitet när det gäller läkemedelsleveranserna mellan medlemsstaterna.

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka sitt samarbete för att förbättra 
distributionskedjan genom ökad synlighet och effektiv övervakning, särskilt på 
gränsöverskridande sträckor, och att upprätta korridorer där leveransen av medicinska 
förnödenheter ges prioritet.

2. Europaparlamentet betonar att genom att stimulera industriproduktionen i 
medlemsstaterna med hjälp av gynnsamma ekonomiska villkor inom ramen för den 
nationella finanspolitiken skulle ett mer effektivt och hållbart logistiknätverk skapas, 
samtidigt som transportsträckorna skulle minska, och därmed utsläppen och 
miljöpåverkan, och den inre marknadens funktion skulle förbättras. 

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta strategiska planer för att 
uppgradera sin befintliga infrastruktur och få till stånd en effektiv leverans av 
läkemedel. Parlamentet anser att man måste undanröja flaskhalsar, främja intermodalitet 
(samtidigt som en övergång till järnväg främjas), finansiera de viktigaste knutpunkterna 
(hamnar, flygplatser och intermodala plattformar) och förbättra leveransen av olika 
typer av varor, bland annat farligt gods som är avgörande för den kemiska industrins 
och läkemedelsindustrins produktion.

4. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är med it-system för att underlätta 
informationsutbytet mellan de olika aktörer som deltar i den logistiska transportkedjan, 
inklusive tullmyndigheterna, i syfte att optimera läkemedelsdistributionen i 
medlemsstaterna och planera leveranstiderna effektivare.

5. Europaparlamentet noterar betydelsen av att garantera en hög säkerhetsnivå för både 
transportinfrastruktur och anställda så att det blir möjligt att hantera stora volymer i 
leveranskedjan utan avbrott eller hälsorisker. 

6. Europaparlamentet betonar vikten av att tillgodose specifika transportbehov på lokal 
och regional nivå, särskilt på landsbygden, i bergsområden och i öregioner som är mer 
svårtillgängliga och medför högre leveranskostnader. Parlamentet konstaterar att det 
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finns nya automatiska leveransverktyg, t.ex. via drönare, på marknaden som skulle 
kunna hjälpa aktörerna att få tillgång till dessa områden.

7. Europaparlamentet noterar att utbrottet av covid-19 har blottlagt bristerna i det 
europeiska produktionssystemet och visat hur viktigt det är med en snabb leverans av 
läkemedel i akuta och exceptionella omständigheter som kan uppstå i framtiden.


