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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. megállapítja, hogy a Covid19 világjárvány a lehető legmesszebbmenőkig feltárta az 
egészségügyi termékek – beleértve a gyógyszereket, egyéb kezeléseket, diagnosztikai 
berendezéseket, gyógyszerhatóanyagokat, egyéni védőeszközöket és egyéb alacsony 
technológiájú orvosi eszközöket – tekintetében a működő globális ellátási láncok 
létfontosságú szerepét; hangsúlyozza, hogy a nyílt, szabad, tisztességes és átlátható, 
szabályozott multilaterális kereskedelmi rendszer végrehajtása alapvető az egészségügyi 
termékek globális elérhetőségének biztosításához, valamint sebezhetőségünk jövőbeli 
vészhelyzetekben való csökkentéséhez;

2. aggodalommal jegyzi meg, hogy az EU függ attól a ténytől, hogy többek között az 
alacsony technológiát igénylő egészségügyi eszközök terén behozatalának nagy része 
kisszámú országból származik; hangsúlyozza, hogy ez a túlzott függés különösen 
válságok idején kockázatot jelent, ha a termelési kapacitás korlátozottsága, túlzott 
kereslet vagy protekcionista intézkedések – többek között az EU-n belüli és kívüli 
kiviteli korlátozások – miatt veszélybe kerül a globális ellátási lánc megfelelő 
működése, és adott esetben alá is aknázhatja a gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; 
hangsúlyozza, hogy a stabil és kiszámítható kereskedelmi és befektetési környezet 
fenntartása a globális gyártási kapacitás kiaknázásának egyik módszere, ha a 
gyógyszerek iránti kereslet növekszik; felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő hosszú 
távú stratégiát, amely figyelembe veszi a gyógyszerek elérhetőségét hátrányosan 
befolyásoló valamennyi tényezőt, és amely az EU nyitott stratégiai autonómiájának és 
egészségügyi ellenálló képességének biztosítására összpontosít, többek között olyan 
konkrét intézkedések és iránymutatások révén, amelyek támogatják az ellátási láncok 
diverzifikálását és biztonságát, valamint a kritikus termékek hazai gyártását és az új 
kereskedelmi partnerek azonosítását; hangsúlyozza, hogy egy ilyen stratégiába 
jogalkotási intézkedéseket, szakpolitikákat és ösztönzőket kell foglalni az alapvető 
gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek Európában való előállításának ösztönzésére, 
hogy mindenkor biztosítsák az ellátást és csökkentsék az ellátási függőséget; megjegyzi, 
hogy a Bizottság küszöbön álló gyógyszerészeti stratégiája jó platformot kínál ehhez az 
erőfeszítéshez; 

3. hangsúlyozza, hogy az EU a gyógyszerek vezető globális exportőre és a világ egyik 
vezető kutatóközpontja; megállapítja, hogy a kiegyensúlyozott szellemitulajdon-jogok 
szabadkereskedelmi megállapodásokban és a WTO-ban való védelmének és 
érvényesítésének az új gyógyszerek és kezelési módok kifejlesztését kell szolgálnia, 
ugyanakkor elő kell segítenie az EU globális versenyelőnyének az innováció terén való 
megőrzését; hangsúlyozza azonban, hogy egyensúlyt kell teremteni az innováció 
ösztönzése és a gyógyszerekhez való hozzáférés biztosítása, valamint a közegészség 
védelme között; hangsúlyozza, hogy kivételes körülmények esetén a potenciális ellátási 
hiányok kezelése érdekében élni kell a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi 
vonatkozásairól szóló megállapodásban (TRIPS) rögzített rugalmassággal; 
hangsúlyozza, hogy a közegészségügyi válságoknak jogos indokot kell képezniük az 
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ilyen rugalmasságok aktiválására; megjegyzi, hogy a fejlődő országoknak szükségük 
lehet ezekre a rugalmassági mechanizmusokra annak érdekében, hogy megfelelően 
reagáljanak a Covid19-válságra; elismeri, hogy az EU közelmúltbeli kereskedelmi 
megállapodásai egyértelmű szabályokat tartalmaznak a szellemi tulajdonjogok 
kereskedelmi vonatkozásaira vonatkozóan, és általánosságban elismerik a kötelező 
engedélyek TRIPS-megállapodással összhangban való kiadását; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy az olyan rendelkezések, mint például az adatkizárólagossággal 
fokozott szabadalmi oltalom és az üzleti titok védelme, sok ország számára 
megnehezíthetik az ilyen kikötések teljes körű alkalmazását; felhívja a Bizottságot, 
hogy készítsen értékelést a Parlament számára arról, hogy az EU szabadkereskedelmi 
megállapodásai és a TRIPS milyen szerepet játszhatnak ebben a helyzetben, beleértve 
azt is, hogy a Bizottság mérlegel-e olyan iránymutatásokat, amelyekben az önkéntes 
engedélyezést ösztönözni lehetne az azonnali kötelező engedélyezéssel szemben; 
ösztönzi a tagállamokat, hogy támogassák a Covid19-technológiákra vonatkozó 
szabadalmi jogok összevonására irányuló erőfeszítéseket;

4. hangsúlyozza, hogy a kiegyensúlyozott szellemi tulajdonra és szabályozási 
együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó, tisztességes és jól végrehajtott 
szabadkereskedelmi megállapodások széles hálózata, valamint egy teljes körűen 
működő többoldalú kereskedelmi rendszer, amelynek középpontjában a Kereskedelmi 
Világszervezet és egy működő Fellebbezési Testület áll, a legjobb módja annak 
garantálásának, hogy az alapvető gyógyszerek gyártásának több forrása is rendelkezésre 
álljon, és hogy a szabályozási szabványok globálisan közeledjenek egymáshoz, 
biztosítva az európai termelést kiegészítő, erős globális innovációs keretet; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy választási lehetőségek álljanak rendelkezésre a 
szükséges gyógyszerek megfelelő rendelkezésre állásának biztosítására, beleértve azt is, 
hogy szükség esetén készen állnak a kötelező engedélyek alapján külföldön előállított 
gyógyszerek behozatalának engedélyezésére; emlékeztet arra, hogy a gyógyszerekre 
vonatkozó szabályozási keretek és szabványok közötti különbségek szükségtelen 
akadályt hozhatnak létre a kereskedelem számára; hangsúlyozza az európai minőségi és 
biztonsági normák fontosságát; ösztönzi nemzetközi szabványok elfogadását, és sürgeti 
a Bizottságot annak biztosítására, hogy az európai piacra szánt valamennyi végleges 
vagy köztes gyógyszer megfeleljen az alkalmazandó európai minőségi és biztonsági 
szabványoknak, és ne legyen hamisítvány; megjegyzi, hogy az EU egészségügyi 
stratégiai autonómiája biztosításának másik módja az, ha bizonyos termékek 
gyógyszergyártását felveszik a közös európai érdeket szolgáló fontos projekt 
programba; 

5. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az Egyesült Királyság és az EU között létrejövő 
jövőbeni megállapodás lehetővé tegye mindkét fél számára a felmerülő egészségügyi 
veszélyekre való reagálást, ugyanakkor a gyógyszerek és egészségügyi termékek 
szállításának a lehető leghatékonyabb módon történő biztosítását is; 

6. határozottan ösztönzi valamennyi országot, hogy csatlakozzék a WTO gyógyszerészeti 
vámlebontási megállapodásához; sürgeti, hogy a megállapodás hatályát terjesszék ki 
valamennyi gyógyszerre, tiszteletben tartva valamennyi ország politikai mozgásterét és 
biztosítva polgáraik gyógyszerekhez való hozzáférését; hangsúlyozza, hogy a 
gyógyászati termékeket és gyógyszereket – többek között azok köztes formáit – 
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semmikor nem szabad megtorló intézkedések céljaira felhasználni a kereskedelmi viták 
során, továbbá könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük; sürgeti továbbá a gyógyszerekre 
kivetett vámok azonnali, egyoldalú és ideiglenes eltörlését, e termékek behozatalának 
megkönnyítése érdekében; hangsúlyozza, hogy a gyógyszerek fejlesztésének 
összhangban kell állnia a nemzetközi emberi jogi normákkal, meg kell felelnie a Párizsi 
Megállapodásnak, illetve hogy a munkajogoknak meg kell felelniük az ILO-
egyezményeknek; tudomásul veszi a Bizottság által a kellő gondosság elvére vonatkozó 
szabályozással kapcsolatban végzett munkát;

7. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy végezzék el a gyógyszerek globális ellátási 
láncainak alapos feltérképezését és elemzését; kéri, hogy hozzanak korrekciós 
intézkedéseket, amennyiben ez a feltérképezés jelentős sebezhetőségeket és az ellátás 
megszakításának kockázatait tárja fel;

8. hangsúlyozza, hogy az egészségügyi termékek ellátási láncainak teljes hazatelepítése a 
globális gazdaságban nem lehetséges és nem is kívánatos, mivel a globális egészségügyi 
piacok és a globális szakosodás az EU javát szolgálja; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy működjenek együtt egymással, az EU többoldalú partnereivel, 
különösen a WHO-val és a WTO-val egy olyan, az együttműködést erősítő nemzetközi 
keret megteremtése céljából, amely egészségügyi válságok idején képes megelőzni az 
ellátási láncok összeomlását és korlátozni a káros protekcionista intézkedések – például 
a behozatalra és/vagy a kivitelre vonatkozó korlátozások – alkalmazását, továbbá erősíti 
az EU stratégiai autonómiáját; üdvözli ezzel összefüggésben a Bizottság 
elkötelezettségét annak biztosításában, hogy a Covid19 hatásainak kezelésére 
kidolgozott sürgősségi intézkedések célirányosak, arányosak, átláthatók, átmeneti 
jellegűeknek és a WTO szabályaival összhangban állók legyenek; felhívja a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a rescEU-készlet kezdeményezés alapján 
létrehozzanak egy közös uniós stratégiai gyógyszertartalékot és az alapvető sürgősségi 
egészségügyi termékek globális katalógusát;

9. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a közvetlen külföldi 
befektetések átvilágításáról szóló rendelet gyors és teljes körű végrehajtását – és 
szükség esetén felülvizsgálatát –, amely rendeletbe az egészségügyi ellátást stratégiai 
ágazatként kell belefoglalni;

10. hangsúlyozza az oltóanyagokhoz és az egészségügyi ellátáshoz való egyetemes 
hozzáférés biztosításának fontosságát, különösen vészhelyzetekben és olyan új 
betegségek esetében, amelyek esetében nem létezik kezelési mód, mint például a 
Covid19 esetében; szoros együttműködést sürget a WHO és a WTO között annak 
biztosítása érdekében, hogy az oltóanyag rendelkezésre álljon, amint azt megtalálják; 
felhívja ugyanakkor a Bizottságot, hogy erősítse meg a gyógyszerek közös beszerzésére 
irányuló mechanizmusait annak érdekében, hogy lakóhelytől függetlenül minden polgár 
számára egyetemes hozzáférést biztosítson a kezelési módokhoz.

11. felhívja a Bizottságot, hogy vállaljon globális vezető szerepet annak biztosítása 
érdekében, hogy a fejlődő országok garantáltan hozzáférhessenek az alapvető 
gyógyszerekhez, és ezekből való ellátásuk is garantált legyen, különösen vészhelyzet 
esetén;
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12. kiemeli annak fontosságát, hogy a Bizottság elfogadjon minden szükséges intézkedést a 
spekuláció, a csalás és az árral való visszaélések leküzdése érdekében az alapvető orvosi 
anyagok kereskedelme területén;
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