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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че пандемията от COVID-19 показа по възможно най-категоричен 
начин жизненоважната роля на функциониращите световни вериги за доставки на 
медицински продукти, включително на лекарствени средства, други средства за 
лечение, диагностично оборудване, активни фармацевтични съставки, лични 
предпазни средства и други нискотехнологични медицински продукти; 
подчертава, че прилагането на отворена, свободна, справедлива, изпълнима, 
основана на правила многостранна система за търговия е от основно значение за 
гарантирането на наличността на медицински продукти в световен мащаб и за 
ограничаване на уязвимостта ни при бъдещи извънредни ситуации;

2. отбелязва със загриженост, че ЕС зависи от ограничен брой страни за голяма част 
от вноса си, включително на нискотехнологични медицински материали, активни 
фармацевтични съставки и химически суровини; подчертава, че тази прекомерна 
зависимост представлява риск, особено по време на кризи, когато ограничения в 
производствения капацитет, свръхтърсене или протекционистки мерки, 
включително ограничения върху износа в рамките на и извън ЕС, застрашават 
правилното функциониране на световните вериги на доставки, и могат да 
подкопаят наличността на лекарствени средства в ЕС; подчертава, че 
поддържането на стабилна и предвидима търговска и инвестиционна среда е един 
от начините за постигане на ефект на лоста по отношение на производствения 
капацитет в световен мащаб при рязко увеличаване на търсенето на лекарствени 
средства; призовава Комисията да представи дългосрочна стратегия, в която да се 
отчитат всички фактори, влияещи неблагоприятно върху наличността на 
лекарства, и която да е с акцент върху гарантирането на отворена стратегическа 
автономност и устойчивост на ЕС в областта на здравеопазването, включително 
чрез конкретни мерки и насоки в подкрепа на диверсификацията и сигурността на 
веригите на доставки и вътрешно производство на критични продукти, както и 
чрез установяване на нови търговски партньорства; подчертава, че една такава 
стратегия следва да предвижда и необходимите законодателни мерки, политики и 
стимули за насърчаване на производството на основни активни фармацевтични 
съставки и лекарствени средства в Европа с цел гарантиране на доставките по 
всяко време и намаляване зависимостта им; отбелязва, че предстоящата 
фармацевтична стратегия на Комисията е добра платформа за тази цел; 

3. подчертава, че ЕС е водещ световен износител на фармацевтични продукти и един 
от водещите научноизследователски центрове в света; отбелязва, че защитата и 
прилагането на добре балансирани права върху интелектуалната собственост в 
рамките споразуменията за свободна търговия (ССТ) и в СТО следва да служи на 
разработването на нови лекарствени средства и лечения, допринасяйки 
същевременно за поддържането на конкурентното предимство на ЕС в световен 
мащаб в областта на иновациите; отбелязва обаче, че трябва да се намери баланс 
между насърчаването на иновациите и гарантирането на достъпа до лекарства и 
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опазването на общественото здраве; подчертава, че възможностите за гъвкавост, 
предвидени в Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата 
върху интелектуалната собственост (ТРИПС), следва да се използват за 
преодоляване на потенциален недостиг на доставки при извънредни 
обстоятелства; подчертава, че кризите в общественото здравеопазване следва да 
представляват законови основания за активиране на такива възможности за 
гъвкавост; отбелязва, че на развиващите се страни може да се наложи да разчитат 
на тези възможности за гъвкавост за да реагират подходящо на кризата с COVID-
19; отбелязва, че новите търговски споразумения на ЕС включват ясни правила 
относно свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната 
собственост и по принцип приемат издаването на принудителни лицензии в 
съответствие с ТРИПС; посочва въпреки това, че разпоредбите за изключителни 
права върху данните, за засилена патентна закрила или за защита на търговските 
тайни биха могли да попречат на много държави да се възползват пълноценно от 
тези клаузи; призовава Комисията да представи на Парламента оценка на ролята, 
която ССТ на ЕС и ТРИПС могат да изиграят в тази ситуация, и да го информира 
дали разглежда възможността за разработване на насоки, съгласно които 
доброволната лицензия би могла да се насърчи вместо незабавното издаване на 
принудителна лицензия; насърчава всички държави членки да подкрепят усилията 
за обединяване на патентните права за технологиите, свързани с COVID-19;

4. подчертава, че една широка мрежа от справедливи и добре работещи ССТ с 
балансирани разпоредби относно интелектуалната собственост и регулаторното 
сътрудничество, заедно с напълно функционираща многостранна търговска 
система, в основата на която стоят Световната търговска организация и 
оперативен апелативен орган, представлява най-добрият начин да се гарантира 
наличието на множество източници на производство на основни лекарствени 
средства, както и сближаване на регулаторните стандарти в световен мащаб, 
осигурявайки силна глобална иновационна рамка, допълваща европейското 
производство; подчертава значението на съществуването на възможности за 
гарантиране на подходяща наличност на необходими фармацевтични продукти, 
включително чрез готовност при възникването на такава необходимост да се 
разреши вносът на лекарства, произведени в чужбина с принудителна лицензия; 
припомня, че разликите в регулаторните рамки и стандартите за медицинските 
продукти могат да създават ненужни пречки в търговията; подчертава значението 
на европейските стандарти за качество и безопасност; насърчава приемането на 
международни стандарти и настоятелно призовава Комисията да гарантира, че 
всички крайни или междинни медицински продукти, предназначени за 
европейския пазар, отговарят на приложимите европейски стандарти за качество 
и безопасност и че не нарушават правата на интелектуалната собственост; 
отбелязва, че още един начин за гарантиране на стратегическата автономност на 
ЕС в областта на здравеопазването е чрез включване на фармацевтичното 
производство на определени продукти в програмата IPCEI (важни проекти от 
общоевропейски интерес); 

5. подчертава значението на това бъдещото споразумение между Обединеното 
кралство и ЕС да позволява и на двете страни да реагират на възникващи заплахи 
за здравето, като същевременно гарантира доставките на лекарствени средства и 
медицински продукти по възможно най-ефективен начин; 
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6. силно насърчава всички държави да се присъединят към Споразумението на СТО 
за премахване на митата върху фармацевтични продукти; настоятелно призовава 
за разширяване на обхвата му, така че да включва всички фармацевтични и 
медицински продукти, като същевременно се зачита възможността на всички 
държави да определят собствени политики и се гарантира достъпът на гражданите 
им до лекарства; подчертава, че медицинските продукти и лекарствените 
средства, включително междинните им форми, следва винаги да бъдат изключени 
от ответните мерки при търговски спорове и да са лесно достъпни; призовава 
също така за незабавно, едностранно и временно премахване на тарифите върху 
медицинските и фармацевтичните продукти за улесняване на вноса на тези стоки; 
подчертава, че при разработването на медицински продукти трябва да се спазват 
международните стандарти в областта на правата на човека в съответствие с 
Парижкото споразумение и че трудовите права трябва да съответстват на 
конвенциите на МОТ; отбелязва работата на Комисията по законодателство за 
надлежна проверка;

7. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да направят задълбочено 
картографиране и анализ на световните вериги на доставки на лекарствени 
средства; изисква предприемането на корективни мерки, ако това картографиране 
разкрие съществени уязвимости и рискове от прекъсване на доставките;

8. подчертава, че пълното репатриране на всички вериги за доставки на медицински 
продукти е нито възможно, нито желателно в една глобална икономика, тъй като 
световните пазари на медицински продукти и специализацията на световно 
равнище са от полза за ЕС; настоятелно призовава Комисията и държавите членки 
да работят в тясно сътрудничество помежду си и с многостранните партньори на 
ЕС, и по-специално СЗО и СТО, за създаването на международна рамка за 
задълбочаване на сътрудничеството, която може да предотврати прекъсването на 
веригите на доставки и да ограничи използването на протекционистки мерки, като 
ограничения върху вноса и/или износа по време на здравни кризи, и която ще 
засили стратегическата автономност на ЕС; приветства в този контекст 
ангажимента на Комисията да гарантира целенасочеността, пропорционалността, 
прозрачността, временния характер и съответствието с правилата на СТО на 
извънредните мерки за справяне с последиците от COVID-19; призовава 
Комисията да проучи възможностите за създаване на общ европейски 
стратегически резерв на лекарствени средства, развивайки инициативата за 
стратегическия резерв в rescEU и световен каталог на основните продукти за 
спешна медицинска помощ;

9. призовава Комисията и държавите членки да осигурят бързото и пълно прилагане 
и – ако е необходимо – преразглеждане на регламента за скрининга на преките 
чуждестранни инвестиции, в който здравеопазването следва да се включи като 
стратегически сектор;

10. подчертава значението на осигуряването на всеобщ достъп до ваксини и лечение, 
особено при извънредни ситуации и за нови заболявания, за които не съществува 
лечение, какъвто е случаят с COVID-19; настоятелно призовава за тясно 
сътрудничество между СЗО и СТО за гарантиране на доставките на ваксина, след 
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като такава бъде разработена; призовава същевременно Комисията да укрепи 
своите механизми за съвместно възлагане на обществени поръчки за лекарствени 
средства, за да се гарантира всеобщ достъп до лечение за всички граждани, 
независимо от това къде пребивават.

11. призовава Комисията да поеме водеща роля на световно равнище за гарантиране 
на доставките и достъпа на развиващите се страни до основни лекарствени 
средства, особено при извънредни ситуации;

12. подчертава значението на предприемането от страна на Комисията на всички 
необходими мерки срещу спекулациите, измамите и злоупотребите с цените в 
търговията с основни медицински вещества;
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