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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut 
šādus ierosinājumus: 

1. atzīmē, ka Covid-19 pandēmija visskarbāk ir izgaismojusi to, cik būtiska nozīme ir 
medicīnisko izstrādājumu, jo īpaši zāļu, citu terapijas līdzekļu, diagnostikas iekārtu, 
aktīvu farmaceitisko vielu, individuālo aizsardzības līdzekļu un citu tehnoloģiju ziņā 
vienkāršu medicīnas preču pasaules mēroga piegādes ķēžu darbībai; uzsver, ka ir 
fundamentāli svarīgi īstenot atklātu, brīvprātīgu, godīgu, pārredzamu un uz obligāti 
izpildāmu noteikumu pamata veidotu daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, lai 
nodrošinātu, ka medicīniskie izstrādājumi ir pieejami pasaules mērogā un ka turpmāk 
ārkārtas apstākļos mums ir mazāk iespēju nonākt neaizsargātā situācijā;

2. atzīmē, ka ES ir atkarīga no šaura valstu loka, kas nodrošina lielu daļu importa, cita 
starpā arī tehnoloģiju ziņā vienkāršu medicīnas preču, aktīvu farmaceitisko vielu un 
ķīmisko izejvielu importu; uzsver, ka šāda pārmērīga paļaušanās ir īpaši bīstama krīzes 
apstākļos, kad pasaules mēroga piegādes ķēžu pienācīgu darbību apdraud ierobežota 
ražošanas jauda, pārāk liels pieprasījums vai protekcionisma pasākumi, tostarp eksporta 
ierobežojumi gan ES teritorijā, gan ārpus tās, un ka tas varētu mazināt zāļu pieejamību 
ES; uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka viens no veidiem, kā līdzsvarot ražošanas jaudu 
pasaules mērogā apstākļos, kad krasi kāpj pieprasījums pēc zālēm, ir saglabāt stabilu un 
prognozējamu tirdzniecības un investīciju vidi; aicina Komisiju, ņemot vērā visus 
faktorus, kas nelabvēlīgi ietekmē zāļu pieejamību, piedāvāt ilgtermiņa stratēģiju, kura 
vērsta uz to, lai garantētu ES atklātu stratēģisko autonomiju un noturību veselības 
nozarē, un tādēļ cita starpā piedāvāt arī konkrētus pasākumus un pamatnostādnes, ar ko 
atbalstīt pirmās nepieciešamības preču piegādes ķēžu dažādošanu un panākt šādu preču 
drošākas piegādes ķēdes un veicināt pirmās nepieciešamības preču pašmāju ražošanu, 
kā arī jaunu tirdzniecības partneru meklēšanu; uzsver, ka ar šādu stratēģiju būtu 
jāparedz īstenot nepieciešamos likumdošanas pasākumus, politikas nostādnes un 
iniciatīvas, kas rosinātu pirmās nepieciešamības aktīvo farmaceitisko vielu (AFV) un 
zāļu ražošanu Eiropā un tādējādi garantētu, ka šādu vielu un zāļu piegāde ir iespējama 
jebkurā brīdī un ka mazinās atkarība no to piegādes; atzīmē, ka topošā ES farmācijas 
stratēģija, pie kuras strādā Komisija, ir laba platforma šādai rīcībai; 

3. uzsver, ka ES ir viens no pasaulē vadošajiem farmaceitisko produktu eksportētājiem un 
viens no pasaulē vadošajiem pētniecības centriem; atzīmē, ka ir jāpanāk, lai ar brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) būtu 
nodrošināta labi līdzsvarotu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība un obligāta 
īstenošana, jo tas ir vajadzīgs gan jaunu zāļu un terapijas līdzekļu izstrādei, gan iespējai 
inovācijā saglabāt ES konkurences priekšrocības pasaules mērogā; tomēr uzsver, ka 
darbības, ar ko tiek veicināta inovācija, nodrošināta zāļu pieejamība un aizsargāta 
sabiedrības veselība, ir jānotur līdzsvarā; uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka elastības 
mehānismi, kas paredzēti Līgumā par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem 
(TRIPS), būtu jāizmanto, lai ārkārtējos apstākļos novērstu iespējamo piedāvājuma 
trūkumu; uzsver, ka krīze sabiedrības veselības jomā būtu uzskatāma par likumīgu 
pamatojumu šādu elastības mehānismu aktivizēšanai; atzīmē, ka jaunattīstības valstīm, 
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iespējams, nāksies paļauties uz šiem elastības mehānismiem, lai pienācīgi reaģētu uz 
Covid-19 krīzi; konstatē, ka jaunākajos ES tirdzniecības nolīgumos ir iestrādāti skaidri 
noteikumi par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem un ka attiecīgajos 
noteikumos kopumā ir atzīts, ka vajadzīga piespiedu licencēšana saskaņā ar TRIPS 
līgumu; tomēr uzsver, ka atsevišķu noteikumu dēļ — piemēram, par datu ekskluzivitāti 
spēcīgākai pacientu aizsardzībai un par tirdzniecības noslēpumu aizsardzību, — 
daudzām valstīm varētu būt grūtāk aktivizēt šādas klauzulas ar pilnu spēku; aicina 
Komisiju iesniegt Parlamentam vērtējumu, kurā analizēts, kāda nozīme šajā situācijā 
varētu būt ES brīvās tirdzniecības nolīgumiem un TRIPS līgumam, un cita starpā arī 
izklāstīts, vai Komisija apsver iespēju sagatavot pamatnostādnes, kas varētu veicināt 
brīvprātīgu licencēšanu pretstatā tūlītējai piespiedu licencēšanai; mudina visas 
dalībvalstis atbalstīt centienus veidot kopfondu Covid-19 tehnoloģiju patentu tiesībām;

4. uzsver, ka plašs godīgu un labi īstenotu BTN tīkls, kas ietver līdzsvarotus noteikumus 
par intelektuālo īpašumu un par normatīvo sadarbību, līdz ar pilnībā funkcionējošu 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu — kopā ar Pasaules Tirdzniecības Organizāciju un 
efektīvu Apelācijas institūciju, kas ir PTO pamatelements, — ir labākais veids, kā 
garantēt, lai būtu pieejami vairāki pirmās nepieciešamības zāļu ražošanas avoti un lai 
panāktu regulējuma standartu konverģenci visā pasaulē, tā nodrošinot spēcīgu pasaules 
mēroga inovācijas sistēmu, kas papildina Eiropas ražošanu; vērš uzmanību uz to, ka ir 
svarīgi, lai būtu vairākas iespējas, kā nodrošināt vajadzīgo farmaceitisko produktu 
adekvātu pieejamību, cita starpā arī pieļaujot iespēju vajadzības gadījumā atļaut 
importēt zāles, kas ražotas ārvalstīs ar piespiedu licencēm; atgādina, ka atšķirīgas zāļu 
regulējuma sistēmas un standarti var kļūt par lieku šķērsli tirdzniecībai; uzsver, cik 
nozīmīgi ir Eiropas kvalitātes un drošuma standarti; atbalsta starptautisku standartu 
pieņemšanu un mudina Komisiju nodrošināt, ka visas importētās gatavās zāles vai zāļu 
sagataves, kuras paredzētas Eiropas tirgum, atbilst attiecīgajiem Eiropas kvalitātes un 
drošuma standartiem un ka tās nav viltotas; atzīmē, ka vēl viens veids, kā garantēt ES 
stratēģisko autonomiju veselības nozarē, ir — plānojot svarīgus projektus visas Eiropas 
interesēs (IPCEI), iekļaut tajos konkrētu produktu ražošanu pašmāju farmaceitiskajās 
rūpnīcās; 

5. uzsver, ka ar topošo Apvienotās Karalistes un ES līgumu ir svarīgi nodrošināt iespēju 
abām pusēm reaģēt uz jauniem veselības apdraudējumiem un turklāt pēc iespējas 
efektīvāk nodrošināt zāļu un medicīnisko izstrādājumu piegādi; 

6. stingri mudina visas valstis pievienoties PTO Nolīgumam par farmaceitisko produktu 
tarifu atcelšanu; mudina nolīgumu piemērot plašāk, to attiecinot uz visiem 
farmaceitiskajiem produktiem un medicīniskajiem izstrādājumiem, un turklāt respektēt 
katras valsts politikas telpu un garantēt zāļu pieejamību attiecīgās valsts iedzīvotājiem; 
uzsver, ka medicīniskos izstrādājumus un zāles, arī to starpposma izstrādājumus, nekādā 
gadījumā nedrīkst izmantot atriebībai tirdzniecības strīdos un ka minētajiem 
izstrādājumiem un zālēm ir jābūt viegli pieejamiem; turklāt mudina nevilcinoties, 
vienpusēji un uz laiku atcelt tarifus medicīniskajiem izstrādājumiem un 
farmaceitiskajiem produktiem, lai tādējādi atvieglotu šo preču importu; uzsver, ka 
medicīnisko izstrādājumu tapšanas procesā ir jāievēro starptautiskie cilvēktiesību 
standarti, Parīzes nolīguma prasības un ir jānodrošina Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvencijām atbilstošas darba ņēmēju tiesības; ņem vērā, ka 
Komisija strādā pie tiesību aktiem par pienācīgu pārbaudi;
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7. mudina Komisiju un dalībvalstis veikt zāļu pasaules mēroga piegādes ķēžu padziļinātu 
kartēšanu un analīzi; prasa veikt korektīvus pasākumus, ja kartēšanas rezultātā tiek 
konstatēta ievērojama neaizsargātība un būtiski piegādes pārtraukuma riski;

8. uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka globālas ekonomikas apstākļos visas piegādes ķēdes 
medicīnā pilnībā repatriēt nav nedz iespējams, nedz vēlams, jo globāls medicīnas preču 
tirgus un globāla specializēšanās Eiropas Savienībai ir izdevīga; mudina Komisiju un 
dalībvalstis cieši sadarboties gan savstarpēji, gan ar ES daudzpusējiem partneriem, 
sevišķi ar Pasaules Veselības organizāciju (PVO) un PTO, un kopīgi veidot 
starptautisku spēcīgākas sadarbības sistēmu, kas nepieļautu piegādes ķēžu šķelšanu un 
mazinātu iespējas, ka tiek īstenoti postoši protekcionisma pasākumi — piemēram, 
noteikti importa un/vai eksporta ierobežojumi laikā, kad veselības jomā ir iestājusies 
krīze, — un kas stiprinātu ES stratēģisko autonomiju; šajā ziņā atzinīgi vērtē Komisijas 
apņemšanos panākt, lai ārkārtas pasākumi Covid-19 seku novēršanai būtu mērķtiecīgi, 
samērīgi, pārredzami, lai tie būtu pagaidu rakstura un atbilstu PTO noteikumiem; aicina 
Komisiju apsvērt iespēju uz rescEU krājumu iniciatīvas pamata veidot kopēju Eiropas 
stratēģisko zāļu rezervi, kā arī iespēju izveidot veselības aprūpei ārkārtējos apstākļos 
vajadzīgo pirmās nepieciešamības preču pasaules mēroga katalogu;

9. aicina Komisiju un dalībvalstis panākt, lai ātri un pilnībā būtu īstenota — un vajadzības 
gadījumā pārskatīta — regula par ārvalstu tiešo ieguldījumu (ĀTI) izvērtēšanu, kurā kā 
stratēģiski nozīmīga būtu jāiekļauj veselības aprūpes nozare;

10. uzsver, cik liela nozīme ir tam, lai būtu garantēta vakcīnu un medicīniskās aprūpes 
vispārēja pieejamība, sevišķi ārkārtas situācijās un jaunu slimību gadījumā, pret kurām 
nav zāļu, kā tas ir ar Covid-19; mudina PVO un PTO cieši sadarboties, lai nodrošinātu 
vakcīnas piegādi, tiklīdz tā būs izstrādāta; vienlaikus aicina Komisiju nostiprināt 
izstrādātos zāļu kopīgā iepirkuma mehānismus, lai tādējādi garantētu, ka ārstēšanās 
iespējas ir vienlīdz pieejamas visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu dzīvesvietas;

11. aicina Komisiju uzņemties vadību pasaules līmenī, lai panāktu, ka jaunattīstības valstīm 
ir garantēta pirmās nepieciešamības zāļu pieejamība un piegāde, sevišķi ārkārtas 
situācijās;

12. uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka Komisijai ir svarīgi īstenot visus pasākumus, kas 
nepieciešami, lai pirmās nepieciešamības medicīnisko vielu tirdzniecībā apkarotu 
spekulēšanu, krāpšanu un cenas ļaunprātīgu izmantošanu.
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