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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. panee merkille, että covid-19-pandemia on osoittanut äärimmäisen selvästi, kuinka 
tärkeitä toimivat lääkinnällisten tuotteiden, mukaan lukien lääkkeet, muut hoitomuodot, 
diagnostiikkalaitteet, vaikuttavat farmaseuttiset aineet, henkilönsuojaimet ja muut 
alhaisen teknologian lääkintätarvikkeet, maailmanlaajuiset toimitusketjut ovat; korostaa, 
että avoimen, vapaan, oikeudenmukaisen, läpinäkyvän ja valvottavissa olevan 
sääntöihin perustuvan monenvälisen kauppajärjestelmän täytäntöönpano on 
välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa lääkkeiden maailmanlaajuinen saatavuus ja 
rajoittaa haavoittuvuuttamme tulevissa poikkeustilanteissa;

2. panee huolestuneena merkille, että suuri osuus EU:n tuonnista, mukaan lukien alhaisen 
teknologian lääkintätarvikkeiden, vaikuttavien farmaseuttisten aineiden ja kemiallisten 
raaka-aineiden tuonti, on peräisin vain muutamasta maasta ja että EU on riippuvainen 
näistä maista; korostaa, että tämä liiallinen riippuvuus aiheuttaa riskin erityisesti kriisien 
aikaan, kun tuotantokapasiteetin rajoitukset, liikakysyntä tai protektionistiset 
toimenpiteet, kuten vientirajoitukset EU:n sisällä ja ulkopuolella, uhkaavat 
maailmanlaajuisten toimitusketjujen moitteetonta toimintaa ja heikentävät mahdollisesti 
lääkkeiden saatavuutta EU:ssa; korostaa, että vakaan ja ennakoitavissa olevan kauppa- 
ja investointiympäristön säilyttäminen on yksi tapa lisätä maailmanlaajuista 
tuotantokapasiteettia lääkkeiden kysynnän lisääntyessä äkillisesti; kehottaa komissiota 
esittämään pitkän aikavälin strategian, jossa otetaan huomioon kaikki lääkkeiden 
saatavuutta haittaavat tekijät ja jonka avulla varmistetaan EU:n avoin ja strateginen 
riippumattomuus ja selviytymis- ja palautumiskyky terveyden alalla muun muassa 
konkreettisilla toimilla ja ohjeilla, joilla tuetaan toimitusketjujen monipuolistamista ja 
varmuutta ja kriittisten tuotteiden kotimaista valmistusta sekä uusien 
kauppakumppanien määrittämistä; korostaa, että tällaiseen strategiaan olisi sisällyttävä 
lainsäädäntötoimenpiteet, toimintalinjat ja kannustimet, joita tarvitaan välttämättömien 
vaikuttavien farmaseuttisten aineiden ja lääkkeiden tuotannon edistämiseksi 
Euroopassa, jotta tarjonta voidaan taata kaikkina aikoina ja toimitusriippuvuutta 
voidaan vähentää; panee merkille, että komission tuleva lääkestrategia on hyvä foorumi 
tällaisia toimia varten;

3. korostaa, että EU on farmaseuttisten tuotteiden suurin maailmanlaajuinen viejä ja yksi 
maailman johtavista tutkimusalan keskuksista; huomauttaa, että tasapainoisten teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelun ja täytäntöönpanon vapaakauppasopimuksissa ja WTO:ssa 
pitäisi auttaa uusien lääkkeiden ja hoitomuotojen kehittämisessä ja EU:n 
maailmanlaajuisen innovointia koskevan kilpailuedun säilyttämisessä; korostaa 
kuitenkin, että on löydettävä tasapaino innovoinnin edistämisen, lääkkeiden 
saatavuuden varmistamisen ja kansanterveyden suojelun kesken; korostaa, että teollis- 
ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevan sopimuksen 
(TRIPS-sopimus) mukaisen joustavuuden avulla olisi voitava reagoida mahdollisiin 
toimituspuutteisiin poikkeuksellisissa olosuhteissa; korostaa, että kansanterveydellisten 
kriisien olisi oltava perusteltu syy tällaisen jouston aktivoimiselle; toteaa, että 
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kehitysmaiden on ehkä turvauduttava näihin joustomahdollisuuksiin voidakseen 
reagoida asianmukaisesti covid-19-kriisiin; toteaa, että EU:n viimeaikaisiin 
kauppasopimuksiin sisältyy selkeät säännöt teollis- ja tekijänoikeuksien kaupallisista 
näkökohdista ja niissä yleensä otetaan huomioon pakkolisenssien myöntäminen 
TRIPS-sopimuksen mukaisesti; korostaa kuitenkin, että tietojen yksinoikeutta, 
tehostettua patenttisuojaa ja kauppasalaisuuksien suojaa koskevat säännökset voisivat 
kuitenkin vaikeuttaa monien maiden mahdollisuuksia turvautua täysimääräisesti 
tällaisiin lausekkeisiin; kehottaa komissiota esittämään parlamentille arvion siitä, mikä 
rooli EU:n vapaakauppasopimuksilla ja TRIPS-sopimuksella voi olla tässä tilanteessa, 
mukaan lukien se, harkitseeko komissio suuntaviivoja, joissa voitaisiin kannustaa 
vapaaehtoisiin lisenssimenettelyihin välittömän pakkolisenssimenettelyjen sijasta; 
kehottaa kaikkia jäsenvaltioita tukemaan toimia, joilla pyritään covid-19-teknologioita 
koskevien patenttioikeuksien yhdistämiseen;

4. korostaa, että tasapainoisia teollis- ja tekijänoikeuksia ja sääntely-yhteistyötä koskevia 
määräyksiä sisältävien oikeudenmukaisten ja asianmukaisesti täytäntöönpantujen 
vapaakauppasopimusten laaja verkosto ja täysin toimiva monenvälinen 
kauppajärjestelmä Maailman kauppajärjestön ja sen ytimessä toimivan valituselimen 
kanssa takaavat yhdessä parhaiten sen, että käytettävissä on useita lähteitä 
välttämättömien lääkkeiden valmistamiseksi ja että sääntelystandardeja 
yhdenmukaistetaan maailmanlaajuisesti, mikä varmistaa eurooppalaista tuotantoa 
täydentävän vahvan maailmanlaajuisen innovointikehyksen; korostaa, että on tärkeää 
olla vaihtoehtoja tarvittavien lääkkeiden riittävän saatavuuden varmistamiseksi, mukaan 
lukien valmius sallia tarvittaessa ulkomailla pakkolisenssien turvin valmistettujen 
lääkkeiden tuonti; muistuttaa, että erot lääkinnällisiä tuotteita koskevissa 
sääntelykehyksissä ja normeissa voivat estää kaupankäyntiä tarpeettomasti; korostaa 
eurooppalaisten laatu- ja turvallisuusnormien merkitystä; kannustaa hyväksymään 
kansainväliset normit ja kehottaa komissiota varmistamaan, että Euroopan markkinoille 
suunnatut lopulliset lääkinnälliset tuotteet tai niiden välituotteet ovat eurooppalaisten 
laatu- ja turvallisuusnormien mukaisia ja että ne eivät ole väärennöksiä; toteaa, että 
toinen tapa varmistaa EU:n strateginen riippumattomuus terveyden alalla on tiettyjen 
farmaseuttisten tuotteiden tuotannon sisällyttäminen IPCEI-ohjelmaan (Euroopan 
yhteistä etua koskevat tärkeät hankkeet);

5. korostaa, että on tärkeää, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n tuleva sopimus 
antaa molemmille osapuolille mahdollisuuden reagoida uusiin terveysuhkiin ja samalla 
varmistaa, että lääkkeiden ja lääkinnällisten tuotteiden tarjonta on mahdollisimman 
tehokasta;

6. kannustaa voimakkaasti kaikkia maita liittymään WTO:n farmaseuttisten tuotteiden 
tullien poistamista koskevaan sopimukseen; kehottaa laajentamaan sen soveltamisalaa 
kaikkiin farmaseuttisiin ja lääkinnällisiin tuotteisiin ja samalla kunnioittamaan kaikkien 
maiden poliittista liikkumavaraa ja varmistamaan näiden kansalaisten mahdollisuudet 
saada lääkkeitä; korostaa, että lääkinnällisiin tuotteisiin ja lääkkeisiin, myös niiden 
välituotteisiin, ei tulisi koskaan käyttää vastatoimia kauppakiistoissa ja niiden olisi 
oltava helposti saatavilla; kehottaa EU:ta lisäksi poistamaan välittömästi, yksipuolisesti 
ja väliaikaisesti lääkinnällisten ja farmaseuttisten tuotteiden tullit näiden tuotteiden 
tuonnin helpottamiseksi; korostaa, että lääketuotteiden kehittämisessä on noudatettava 
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kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja ja Pariisin sopimusta ja että työntekijöiden 
oikeuksien on oltava ILO:n yleissopimusten mukaisia; panee merkille komission työn 
asianmukaista huolellisuutta (due diligence) koskevan lainsäädännön alalla;

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään perusteellisen kartoituksen ja analyysin 
lääkkeiden maailmanlaajuisista toimitusketjuista; vaatii toteuttamaan korjaavia toimia, 
jos kartoitus paljastaa merkittäviä haavoittuvuuksia ja toimitushäiriöiden riskejä;

8. korostaa, ettei lääketuotteiden toimitusketjujen täysimääräinen kotiuttaminen ole 
mahdollista eikä toivottavaa maailmantaloudessa, sillä EU hyötyy maailmanlaajuisista 
lääkemarkkinoista ja maailmanlaajuisesta erikoistumisesta; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tekemään tiivistä yhteistyötä keskenään ja EU:n monenvälisten 
kumppaneiden, erityisesti WHO:n ja WTO:n, kanssa sellaisen kansainvälisen kehyksen 
luomiseksi, jonka avulla voidaan tehostaa yhteistyötä toimitusketjujen katkeamisen 
estämiseksi ja terveyskriisien aikaisten tuonti- ja/tai viestirajoitusten kaltaisten 
protektionististen toimenpiteiden käytön rajoittamiseksi ja EU:n strategisen 
riippumattomuuden vahvistamiseksi; pitää tässä yhteydessä myönteisenä komission 
sitoutumista siihen, että se varmistaa, että covid-19-pandemian vaikutusten torjumiseksi 
tarkoitetut hätätoimet ovat kohdennettuja, oikeasuhteisia, avoimia, tilapäisiä ja WTO:n 
sääntöjen mukaisia; kehottaa komissiota tutkimaan yhteisen eurooppalaisen strategisen 
lääkevaraston perustamista rescEU-varastoa koskevan aloitteen pohjalta ja 
välttämättömiä hätätilanteen terveydenhoitotuotteita koskevan maailmanlaajuisen 
luettelon laatimista;

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan suorien ulkomaisten sijoitusten 
seurantaa koskevan asetuksen nopean ja täysimääräisen täytäntöönpanon ja tarvittaessa 
tarkistamisen siten, että siihen sisällytetään strategisena alana terveydenhuolto;

10. korostaa, että on tärkeää varmistaa rokotteiden ja lääketieteellisen hoidon yleinen 
saatavuus erityisesti hätätilanteissa ja sellaisten uusien tautien osalta, joihin ei ole 
hoitoa, kuten covid-19:n tapauksessa; kehottaa WHO:ta ja WTO:ta tekemään tiivistä 
yhteistyötä rokotteen saatavuuden varmistamiseksi heti, kun se on saatu kehitettyä; 
kehottaa samalla komissiota vahvistamaan lääkkeiden yhteishankintamekanismejaan, 
jotta voidaan taata kaikille kansalaisille yhtäläiset mahdollisuudet saada hoitoa 
asuinpaikasta riippumatta;

11. kehottaa komissiota käyttämään maailmanlaajuista johtajuutta sen varmistamiseksi, että 
kehitysmaille taataan välttämättömien lääkkeiden saatavuus ja tarjonta erityisesti 
hätätilanteissa;

12. korostaa, että on tärkeää, että komissio toteuttaa kaikki toimenpiteet, joita tarvitaan 
keinottelun, petosten ja hintaväärinkäytösten torjumiseksi keskeisten lääkeaineiden 
kaupassa.
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