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• ELi ravimipoliitika peab olema patsiendikeskne.

• Raviminappuse vältimiseks tuleb luua turvalised tarneahelad.

• Toetada tuleb läbipaistvat, konkurentsivõimelist ja uuenduslikku ravimitööstust.

EL peab tagama ravimite tarnekindluse. © gemenacom / AdobeStock
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Ravimid peavad olema kättesaadavad ja taskukohased, suurendada tuleb ravimihindade
läbipaistvust ning edendada ELi ühishankeid.
 
Kolmapäeval vastu võetud raportis esitas parlament ettepanekud ravimivaldkonna õigusaktide
uuendamiseks, mis on plaanis 2022. aastal. Raport võeti vastu 527 poolt- ja 92 vastuhäälega,
erapooletuid oli 70.
 
Raport  rõhutab,  et  oluline  on  tegeleda  ravimipuuduse  algpõhjustega,  tagada  ohutute,
taskukohaste ja tõhusate ravimite kättesaadavus,  suurendada ravimihindade ning avaliku
sektori teadus- ja arendustegevuse rahastamise läbipaistvust ja tugevdada ELi tootmis- ja
tarnekindlust. Lisateavet raporti  kohta leiab siit.
 
Esmaspäevasel  täiskogu  arutelul  tõdesid  saadikud,  et  koroonapandeemia  üks  peamisi
õppetunde on tiheda üleeuroopalise koostöö olulisus, samuti  riiklike tervishoiusüsteemide
muutmine jätkusuutlikumaks ja vastupidavamaks. EL peab tagama ravimite tarnekindluse ning
tugevdama avaliku ja erasektori partnerlust. Selleks on vaja ajakohastatud raamistikku, mis
tagab farmaatsiatoodete ohutuse ja tõhususe,  õiglase ja läbipaistva hinnakujunduse ning
kõrgete keskkonnanormide järgimise.
 
Raportöör Dolors Montserrat (EPP, ES) ütles: „Raport esitab ettepanekud ELi ravimistrateegia
ja  ravimialaste  õigusaktide  läbivaatamiseks  ning  asetab  patsiendid  tervishoiupoliitika
keskmesse.  Me  peame  tegelema  meditsiinisüsteemi  vajakajäämistega,  tagama  parema
juurdepääsu ravimitele ning muutma riiklikud tervishoiusüsteemid jätkusuutlikumaks. Samuti
tuleb tugevdada ELi avaliku ja erasektori vahelist koostööd, et luua strateegiliselt autonoomne ja
vastupidav ravimitööstus. Selleks on vaja tõhusat stiimulite süsteemi ning stabiilset, ajakohast ja
ohutusele keskendunud regulatsioonimehhanismi.“
 
Järgmised sammud
 
Euroopa Komisjon peaks ELi ravimialaste õigusaktide uuendamise ettepanekud esitama 2022.
aasta lõpus.
 
Taust
 
25. novembril 2020 võttis Euroopa Komisjon vastu Euroopa ravimistrateegia, mille eesmärk on
tõhustada  kriisiks  valmisolekut,  tugevdada  ELi  liidripositsiooni  maailmas  ning  tagada
patsientidele  taskukohaste  ravimite  kättesaadavus.
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20211006IPR14309/eu-health-meps-call-for-a-future-proof-eu-pharmaceutical-policy
https://www.europarl.europa.eu/meps/et/197711/DOLORS_MONTSERRAT/home
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_et
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/et/event_20211122-0900-PLENARY_vd?start=20211122201041&end=20211122211928
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20211006IPR14309/eu-health-meps-call-for-a-future-proof-eu-pharmaceutical-policy
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/pharmaceutical-strategy-for-europe--extract-from-the-votes-and-statement-by-dolors-montserrat-epp-es-rapporteur----envi_I211975-V_v
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/197711/DOLORS_MONTSERRAT/home
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2013(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-a-pharmaceutical-strategy-for-europe/09-2021
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662910/IPOL_STU(2021)662910_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/eli-tervishoiupoliitika
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/healthcare-safety_19602_pk

