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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et COVID-19 pandeemia ajal on äärmiselt teraval kujul avaldunud, milline 
ülitähtis roll on meditsiinitoodete, sealhulgas ravimite, muude ravivahendite, 
diagnostikaseadmete, ravimite toimeainete, isikukaitsevahendite ja muude 
madaltehnoloogiliste meditsiinitarvete toimivatel ülemaailmsetel tarneahelatel; rõhutab, 
et meditsiinitoodete ülemaailmse kättesaadavuse tagamiseks ja meie haavatavuse 
piiramiseks tulevastes hädaolukordades on äärmiselt oluline võtta kasutusele avatud, 
vaba, õiglane, läbipaistev ja täidetavatel reeglitel põhinev mitmepoolne 
kaubandussüsteem;

2. märgib murega, et ELi import, mis hõlmab muu hulgas madaltehnoloogilisi 
meditsiinitarbeid, ravimite toimeaineid ja keemilisi tooraineid, sõltub suures osas vaid 
mõnest riigist; rõhutab, et selline liigne sõltuvus muutub ohtlikuks eriti kriisi ajal, kui 
piiratud tootmisvõimsus, liiga suur nõudlus ja protektsionistlikud meetmed, nt ELi-
sisesele ja -välisele ekspordile kehtestatud piirangud, ohustavad ülemaailmsete 
tarneahelate nõuetekohast toimimist ja võivad vähendada ravimite kättesaadavust ELis; 
rõhutab, et stabiilne ja prognoositav kaubandus- ja investeerimiskeskkond aitab 
olukorras, kus nõudlus ravimite järele järsult suureneb, ülemaailmset tootmisvõimsust 
võimendada; kutsub komisjoni üles esitama pikaajalise strateegia, milles võetakse 
arvesse kõiki ravimite kättesaadavust negatiivselt mõjutavaid tegureid ning 
keskendutakse ELi avatud strateegilise autonoomia ja vastupanuvõime tagamisele 
tervishoius, sealhulgas konkreetsete meetmete ja suuniste kaudu, millega toetatakse 
tarneahelate mitmekesistamist ja varustuskindlust ning esmatähtsate toodete tootmist 
ELis, samuti uute kaubanduspartnerite leidmist; rõhutab, et sellise strateegiaga peaksid 
kaasnema vajalikud seadusandlikud meetmed, poliitika ja stiimulid, mis ergutavad 
peamiste ravimite toimeainete ja ravimite tootmist Euroopas, et tagada tarned igal ajal ja 
vähendada tarnesõltuvust; märgib, et komisjoni tulevane ravimistrateegia on selles 
suunas liikumiseks hea alus; 

3. rõhutab, et EL on maailma juhtiv farmaatsiatoodete eksportija ja teadusvaldkonnas üks 
maailma juhtivaid keskusi; märgib, et tasakaalustatud intellektuaalomandi õiguste kaitse 
ja jõustamine vabakaubanduslepingutes peaks mõjuma uute ravimite ja ravivahendite 
väljatöötamisele toetavalt ning aitama ühtlasi säilitada ELi ülemaailmset 
innovatsioonialast konkurentsieelist; märgib siiski, et innovatsiooni soodustamise, 
ravimitele juurdepääsu tagamise ja rahva tervise kaitse vahel tuleb leida õige tasakaal; 
rõhutab, et intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingus ette nähtud 
paindlikkusmeetmeid tuleks kasutada eriolukorras tekkida võivate tarneraskuste 
leevendamiseks; rõhutab, et rahvatervise kriis peaks olema õigustatud põhjus selliste 
paindlikkusmeetmete kasutuselevõtuks; märgib, et arenguriikidel võib olla vaja 
tugineda sellistele paindlikkusmeetmetele, et reageerida asjakohaselt COVID-19 
kriisile; tõdeb, et ELi hiljutised kaubanduslepingud sisaldavad intellektuaalomandi 
õiguste kaubandusaspektide kohta selgeid reegleid ja neis tunnustatakse üldiselt 
kohustuslike litsentside väljaandmist kooskõlas intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepinguga; rõhutab siiski, et teatavad sätted, mis käsitlevad näiteks 
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andmete ainuõigust, tõhustatud patendikaitset ja ärisaladuste kaitset, võivad aga paljude 
riikide jaoks raskendada täieulatuslikku tuginemist sellistele klauslitele; kutsub 
komisjoni üles andma parlamendile hinnangu ELi vabakaubanduslepingute ja 
intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu võimaliku rolli kohta antud 
olukorras ning teatama seejuures, kas komisjon kaalub selliste suuniste vastuvõtmist, 
milles julgustatakse kohese kohustusliku litsentsimise asemel kasutama vabatahtlikku 
litsentsimist; ergutab kõiki liikmesriike toetama jõupingutusi COVID-19 tehnoloogiate 
patendiõiguste kogumi loomiseks;

4. rõhutab, et õiglaste ja hästi rakendatud vabakaubanduslepingute lai võrgustik koos 
tasakaalustatud intellektuaalomandi ja õigusloomealase koostöö sätetega ning täielikult 
toimiv mitmepoolne kaubandussüsteem, mille keskmes on Maailma 
Kaubandusorganisatsioon ja toimiv apellatsioonikogu, on parim viis tagada, et 
põhiravimite tootmiseks on olemas mitu allikat ning et regulatiivsed standardid 
lähenevad kogu maailmas, tagades tugeva ülemaailmse innovatsiooniraamistiku, mis 
täiendab Euroopa tootmist; rõhutab, kui oluline on, et oleks olemas alternatiivid vajalike 
ravimite piisava kättesaadavuse tagamiseks, mis hõlmab ka valmidust lubada vajaduse 
korral importida välisriigis kohustusliku litsentsi alusel toodetud ravimeid; tuletab 
meelde, et ravimite õigusliku raamistiku ja standardite erinevused võivad kaubandust 
tarbetult takistada; rõhutab Euroopa kvaliteedi- ja ohutusstandardite tähtsust; julgustab 
võtma vastu rahvusvahelised standardid ning nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, et 
kõik Euroopa turule suunatud valmisravimid ja vahetooted vastaksid kohaldatavatele 
Euroopa kvaliteedi- ja ohutusstandarditele ega oleks võltsitud; märgib, et veel üks viis 
ELi strateegilise autonoomia tagamiseks tervishoiu valdkonnas on lisada teatavate 
ravimite tootmine üleeuroopalist huvi pakkuvate tähtsate projektide programmi; 

5. rõhutab, kui oluline on, et Ühendkuningriigi ja ELi tulevane leping võimaldaks mõlemal 
lepinguosalisel reageerida tekkivatele terviseohtudele ning tagada ühtlasi ravimite ja 
meditsiinitoodete võimalikult tõhusa tarne; 

6. soovitab tungivalt kõikidel riikidel ühineda WTO farmaatsiatoodete tollitariifide 
kaotamise lepinguga; nõuab tungivalt, et selle kohaldamisala laiendataks kõikidele 
farmaatsia- ja meditsiinitoodetele ning et seejuures jäetaks kõikidele riikidele poliitilist 
tegutsemisruumi ja tagataks nende kodanikele ravimite kättesaadavus; rõhutab, et 
meditsiinitooted ja ravimid, sealhulgas ka vahetooted, tuleks kaubandusvaidluse korral 
võetavatest vastumeetmetest alati välja jätta ning need peaksid olema kergesti 
kättesaadavad; nõuab lisaks tungivalt meditsiinitoodete ja ravimite tollitariifide kohest, 
ühepoolselt ja ajutist kaotamist, et hõlbustada nende kaupade importi; rõhutab, et 
meditsiinitoodete väljatöötamine peab olema kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste 
standardite ja Pariisi kokkuleppega ning tööõigused peavad vastama ILO 
põhikonventsioonide nõuetele; võtab teadmiseks komisjoni töö hoolsuskohustust 
käsitlevate õigusaktidega;

7. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid viiksid läbi ravimite ülemaailmsete 
tarneahelate põhjaliku kaardistamise ja analüüsi; nõuab, et kui sellise kaardistamise 
käigus peaks ilmnema oluline haavatavus või tarnehäirete oht, tuleb võtta 
parandusmeetmeid;
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8. rõhutab, et kõigi meditsiiniliste tarneahelate täielik tagasitoomine liikmesriikidesse ei 
ole maailmamajanduses võimalik ega ka soovitav, kuna ülemaailmsed meditsiiniturud 
ja ülemaailmne spetsialiseerumine on ELile kasuks; nõuab tungivalt, et komisjon ja 
liikmesriigid teeksid tihedat koostööd nii omavahel kui ka ELi mitmepoolsete 
partneritega, nagu Maailma Terviseorganisatsioon ja Maailma 
Kaubandusorganisatsioon, et luua rahvusvaheline raamistik sellise koostöö 
suurendamiseks, mille abil saaks ära hoida tarneahelate katkemist ja piirata 
protektsionistlike meetmete, nt impordi ja/või ekspordipiirangute kasutamist 
tervishoiukriiside ajal ning mis tugevdaks ELi strageegilist autonoomiat; kiidab sellega 
seoses heaks komisjoni lubaduse tagada, et COVID-19 tagajärgedega võitlemiseks 
kavandatud erakorralised meetmed on sihipärased, proportsionaalsed, läbipaistvad, 
ajutised ja kooskõlas WTO eeskirjadega; kutsub komisjoni üles kaaluma rescEU varu 
algatuse eeskujul ühise Euroopa strateegilise ravimireservi loomist ning põhiliste 
hädaolukorras vajalike tervishoiutoodete ülemaailmse kataloogi koostamist; 

9. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama välismaiste otseinvesteeringute 
taustauuringuid käsitleva määruse kiire ja täielik rakendamine ning vajaduse korral 
läbivaatamine, et see hõlmaks tervishoidu kui strateegilist sektorit;

10. rõhutab, kui oluline on tagada vaktsiinide ja arstiabi üldine kättesaadavus eelkõige 
hädaolukorras ja uute haiguste, nagu COVID-19 puhul, mille jaoks ravi ei ole; nõuab 
tungivalt, et WHO ja WTO teeksid tihedat koostööd, et tagada pärast vaktsiini 
väljatöötamist selle tarne; kutsub samas komisjoni üles tugevdama ravimite ühishanke 
mehhanisme, et tagada ravi üldine kättesaadavus kõigile kodanikele, olenemata nende 
elukohast;

11. kutsub komisjoni üles võtma kogu maailmas juhtrolli eesmärgiga tagada, et 
arenguriikidel oleks eelkõige hädaolukorras tagatud juurdepääs olulistele ravimitele ja 
nende tarnetele;

12. rõhutab, kui oluline on, et komisjon võtaks kõik vajalikud meetmed selleks, et võidelda 
põhiliste meditsiiniotstarbeliste ainete kaubanduses esineva spekulatsiooni, pettuse ja 
ebaõiglase hinnakujunduse vastu.
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