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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li l-pandemija tal-COVID-19 żvelat f'termini l-aktar ċari possibbli r-rwol vitali li 
għandhom il-ktajjen ta' provvista globali funzjonabbli għall-prodotti mediċi, inklużi 
mediċini, trattamenti oħra, tagħmir dijanjostiku, ingredjenti farmaċewtiċi attivi, tagħmir 
ta' protezzjoni personali u provvisti mediċi b'livell baxx ta' teknoloġija; jenfasizza li l-
implimentazzjoni ta' sistema kummerċjali multilaterali miftuħa, ħielsa, ġusta, trasparenti 
u inforzabbli li tkun ibbażata fuq ir-regoli hija fundamentali biex tiġi żgurata d-
disponibbiltà globali ta' prodotti mediċi u tiġi limitata l-vulnerabbiltà tagħna f'emerġenzi 
futuri;

2. Jinnota bi tħassib li l-UE tiddependi fuq grupp ristrett ta' pajjiżi għal proporzjon kbir tal-
importazzjonijiet tagħha, inkluż provvisti mediċi b'livell baxx ta' teknoloġija, 
ingredjenti farmaċewtiċi attivi u materja prima kimika; jisħaq li din id-dipendenza żejda 
hija ta' riskju partikolarment matul kriżijiet meta l-limitazzjonijiet fil-kapaċità ta' 
produzzjoni, id-domanda eċċessiva jew il-miżuri protezzjonisti, inkluż restrizzjonijiet 
fuq esportazzjonijiet ġewwa u barra l-UE, jheddu l-funzjonament tajjeb tal-ktajjen ta' 
provvista globali u potenzjalment jimminaw id-disponibbiltà tal-mediċini fl-UE; 
jissottolinja li ż-żamma ta' ambjent ta' kummerċ u ta' investiment stabbli u prevedibbli 
huwa mod ta' ingranaġġ tal-kapaċità tal-manifattura globali meta jkun hemm żieda 
rapida fid-domanda għall-mediċini; jappella lill-Kummissjoni tippreżenta strateġija fit-
tul li tqis il-fatturi kollha li jaffettwaw b'mod negattiv id-disponibbiltà tad-drogi, tiffoka 
fuq l-iżgurar tal-awtonomija strateġika u r-reżiljenza miftuħa tal-UE fil-qasam tas-
saħħa, inkluż permezz ta' miżuri u linji gwida konkreti li jappoġġjaw id-
diversifikazzjoni u s-sigurtà tal-katini tal-provvista u tal-manifattura domestika ta' 
prodotti kritiċi, kif ukoll l-identifikazzjoni ta' sħab kummerċjali ġodda; jisħaq li 
strateġija bħal din għandha tinkludi l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa, il-politiki u l-
inċentivi biex tinkoraġġixxi l-produzzjoni ta' ingredjenti farmaċewtiċi attivi essenzjali 
(APIs) u mediċini fl-Ewropa biex tkun garantita l-provvista f'kull waqt u titnaqqas id-
dipendenza tal-provvista; jinnota li l-Istrateġija Farmaċewtika li jmiss tal-Kummissjoni 
hija pjattaforma ideali għal sforz bħal dan; 

3. Jenfasizza li l-UE hija esportatur globali ewlieni ta' prodotti farmaċewtiċi u wieħed miċ-
ċentri ewlenin għar-riċerka; jinnota li l-protezzjoni u l-infurzar ta' drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali (IP) ibbilanċjati b'mod tajjeb fil-ftehimiet ta' kummerċ ħieles (FTAs) u fid-
WTO għandhom jappoġġjaw l-iżvilupp ta' mediċini u trattamenti ġodda filwaqt li jgħinu 
biex jinżamm il-vantaġġ kompetittiv globali tal-UE fl-innovazzjoni; jisħaq, madankollu, 
li jrid jinstab bilanċ bejn l-inkoraġġiment tal-innovazzjoni u l-iżgurar tal-aċċess għall-
mediċini u l-protezzjoni tas-saħħa pubblika; jissottolinja li l-flessibbiltajiet previsti fil-
Ftehim dwar l-Aspetti tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali Relatati mal-Kummerċ 
(TRIPS) għandhom jintużaw biex jindirizzaw nuqqasijiet potenzjali fil-provvista 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali; jisħaq li l-kriżijiet tas-saħħa pubblika għandhom 
jikkostitwixxu raġunijiet leġittimi għall-attivazzjoni ta' flessibbiltajiet bħal dawn; 
jinnota li l-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp jaf ikollhom bżonn jiddependu fuq dawn il-



PE650.551v02-00 4/7 AD\1205523MT.docx

MT

flessibbiltajiet biex jirreaġixxu b'mod xieraq għall-kriżi tal-COVID-19; jirrikonoxxi li l-
ftehimiet kummerċjali reċenti tal-UE jinkludu regoli ċari dwar aspetti kummerċjali tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali u jirrikonoxxi b'mod ġenerali l-ħruġ ta' liċenzji 
obbligatorji f'konformità mal-Ftehim TRIPS; jisħaq, madankollu, li dispożizzjonijiet 
bħall-esklużività tad-data, il-protezzjoni msaħħa tal-privattivi u l-protezzjoni ta' sigrieti 
kummerċjali jistgħu jagħmluha aktar diffiċli għal bosta pajjiżi biex jinvokaw kemm 
jista' jkun tali klawżoli; jappella lill-Kummissjoni biex tipprovdi lill-Parlament 
valutazzjoni tar-rwol li l-ftehimiet ta' kummerċ ħieles tal-UE u l-Ftehim TRIPS jista' 
jkollhom f'din is-sitwazzjoni, inkluż jekk il-Kummissjoni hijiex qiegħda tikkunsidra 
linji gwida li fihom jaf jiġi mħeġġeġ il-liċenzjar volontarju minflok liċenzjar 
obbligatorju immedjat; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri kollha jappoġġjaw l-isforzi 
favur l-akkomunament tad-drittijiet tal-privattiva għat-teknoloġiji relatati mal-
COVID 19;

4. Jenfasizza li network estiż ta' FTAs ġusti u implimentati b'mod tajjeb, 
b'dispożizzjonijiet ibbilanċjati tal-proprjetà intellettwali u tal-kooperazzjoni regolatorja 
flimkien ma' sistema kummerċjali multilaterali li tiffunzjona b'mod sħiħ mal-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ u Korp ta' Appell operattiv fil-qalba tiegħu, huma 
l-aħjar mod biex jiġi ggarantit li jkunu disponibbli diversi sorsi ta' manifattura għal 
mediċini essenzjali u li l-istandards regolatorji jikkonverġu globalment, filwaqt li jiġi 
żgurat qafas ta' innovazzjoni globali b'saħħtu li jikkomplementa l-produzzjoni Ewropea; 
jenfasizza l-importanza li jkun hemm għażliet li jiżguraw disponibbiltà adegwata tal-
prodotti farmaċewtiċi meħtieġa, inkluż permezz tal-possibbiltà, jekk jinqala' dan il-
bżonn, li tiġi awtorizzata l-importazzjoni ta' mediċini prodotti barra mill-pajjiż skont 
liċenzji obbligatorji; ifakkar li d-differenzi fl-oqfsa regolatorji u fl-istandards għall-
prodotti mediċinali jistgħu joħolqu ostaklu bla bżonn għall-kummerċ; jenfasizza l-
importanza tal-istandards Ewropej ta' kwalità u sikurezza; jinkoraġġixxi l-adozzjoni ta' 
standards internazzjonali u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-prodotti mediċinali 
finali jew intermedji kollha destinati għas-suq Ewropew jissodisfaw l-istandards 
Ewropej ta' kwalità u ta' sikurezza applikabbli, u li ma jkunux iffalsifikati; jinnota li 
mod ieħor biex tiġi żgurata l-awtonomija strateġika tal-UE fil-qasam tas-saħħa huwa li 
tiġi inkluża l-produzzjoni farmaċewtika ta' ċerti prodotti fil-programm IPCEI (Proġetti 
Importanti ta' Interess Ewropew Komuni); 

5. Jisħaq fuq l-importanza tal-ftehim futur bejn ir-Renju Unit u l-UE li jippermetti liż-
żewġ naħat jirreaġixxu għal theddid emerġenti għas-saħħa, filwaqt li jiżgura wkoll il-
provvista ta' mediċini u prodotti mediċi bl-aktar mod effikaċi possibbli; 

6. Jinkoraġġixxi bil-qawwa lill-pajjiżi kollha biex jissieħbu fil-Ftehim dwar it-Tneħħija 
tat-Tariffi Farmaċewtiċi tad-WTO; iħeġġeġ li l-ambitu tiegħu jiġi estiż għall-prodotti 
farmaċewtiċi u mediċi kollha filwaqt li jirrispetta l-ispazju tal-politika tal-pajjiżi kollha 
u jiżgura l-aċċess taċ-ċittadini tiegħu għall-mediċini; jisħaq li l-prodotti mediċi u l-
mediċini, inkluż fil-forom intermedji tagħhom, dejjem għandhom ikunu eżentati minn 
ritaljazzjoni f'tilwim kummerċjali u jkunu faċilment aċċessibbli; iħeġġeġ, barra minn 
hekk, l-eliminazzjoni immedjata, unilaterali u temporanja ta' tariffi fuq prodotti mediċi u 
farmaċewtiċi biex tiġi ffaċilitata l-importazzjoni ta' dawn il-prodotti; jenfasizza li l-
iżvilupp ta' prodotti mediċi għandu jkun konformi mal-istandards internazzjonali tad-
drittijiet tal-bniedem, f'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi, u li d-drittijiet tax-xogħol 
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għandhom jikkonformaw mal-Konvenzjonijiet Ewlenin tal-ILO; jieħu nota tal-ħidma 
tal-Kummissjoni rigward il-leġiżlazzjoni dwar id-diliġenza dovuta;

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri iwettqu mmappjar u analiżi profondi tal-
katini ta' provvista globali tal-mediċini; jitlob li, jekk dan l-immappjar jiżvela 
vulnerabbiltajiet sostanzjali u riskji ta' interruzzjoni fil-provvista, tittieħed azzjoni ta' 
rimedju;

8. Jissottolinja li ripatrijazzjoni kompleta tal-katini ta' provvista medika kollha la hija 
possibbli u lanqas ideali f'ekonomija globali, hekk kif is-swieq mediċi globali u l-
ispeċjalizzazzjoni globali huma ta' benefiċċju għall-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jaħdmu mill-qrib flimkien, mas-sħab multilaterali tal-UE, b'mod 
partikolari d-WHO u d-WTO, dwar l-istabbiliment ta' qafas internazzjonali biex 
tissaħħaħ il-kooperazzjoni li tista' tipprevjeni l-kollass tal-ktajjen ta' provvista u tillimita 
l-użu ta' miżuri protezzjonisti dannużi, bħar-restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni u/jew l-
esportazzjoni matul kriżijiet tas-saħħa, u li jsaħħaħ l-awtonomija strateġika tal-UE; 
jilqa', f'dan il-kuntest, l-impenn tal-Kummissjoni li tiżgura li l-miżuri ta' emerġenza 
mfassla biex jindirizzaw l-effetti tal-COVID-19 ikunu mmirati, proporzjonati, 
trasparenti, temporanji u konsistenti mar-regoli tad-WTO; jappella lill-Kummissjoni 
tesplora l-ħolqien ta' riżerva strateġika Ewropea komuni ta' mediċini, li tibni fuq l-
inizjattiva tal-ħażna rescEU, u katalgu globali ta' prodotti essenzjali għall-kura tas-saħħa 
f'emerġenza;

9. Jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw l-implimentazzjoni rapida u 
sħiħa, u jekk meħtieġa reviżjoni, tar-Regolament dwar l-iskrinjar tal-IDB, fejn il-kura 
tas-saħħa għandha tiġi inkluża bħala settur strateġiku;

10. Jisħaq fuq l-importanza li jiġi żgurat aċċess universali għall-vaċċini u t-trattament 
mediku, speċjalment f'emerġenzi u għal mard ġdid li għalihom ma jeżistix trattament, 
bħal fil-każ tal-COVID-19; iħeġġeġ kollaborazzjoni mill-qrib bejn id-WHO u d-WTO 
biex, ladarba tinstab, tiġi żgurata l-provvista tat-tilqima; jappella lill-Kummissjoni biex, 
fl-istess waqt, issaħħaħ il-mekkaniżmi tagħha għall-akkwist konġunt ta' mediċini biex 
tiggarantixxi aċċess universali għat-trattament għaċ-ċittadini kollha irrispettivament 
mill-post ta' residenza tagħhom.

11. Jappella lill-Kummissjoni teżerċita tmexxija globali biex tiżgura li l-pajjiżi fil-fażi tal-
iżvilupp ikollhom aċċess garantit u provvista ta' mediċini essenzjali, speċjalment 
f'emerġenzi;

12. Jaċċentwa l-importanza li l-Kummissjoni tadotta l-miżuri kollha meħtieġa biex jiġu 
missielta l-ispekulazzjoni, il-frodi u l-abbużi tal-prezzijiet fil-kummerċ ta' sustanzi 
mediċi essenzjali;
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