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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Assinala que a pandemia de COVID-19 revelou, da forma mais inequívoca possível, o 
papel vital desempenhado por cadeias mundiais operacionais de abastecimento de 
produtos médicos, incluindo medicamentos, outros tratamentos, equipamento de 
diagnóstico, princípios ativos farmacêuticos, equipamento de proteção individual e 
outros materiais médicos de baixo teor tecnológico; salienta que o estabelecimento de 
um sistema comercial multilateral aberto, livre, justo, transparente e aplicável baseado 
em regras é fundamental para assegurar a disponibilidade mundial de produtos médicos 
e limitar a nossa vulnerabilidade em caso de emergências futuras;

2. Regista, com preocupação, que a UE depende, em grande medida, de um número 
limitado de países para as suas importações, nomeadamente de materiais médicos de 
baixo teor tecnológico, de princípios ativos farmacêuticos e de matérias primas 
químicas; salienta que esta dependência excessiva representa um risco, em especial em 
períodos de crise, em que limitações da capacidade de produção, excesso de procura ou 
medidas protecionistas, incluindo as restrições à exportação dentro e fora da UE, 
ameacem o bom funcionamento das cadeias de abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de medicamentos na UE; sublinha que a preservação 
de um ambiente comercial e de investimento estável e previsível é uma forma de 
alavancar a capacidade de produção mundial sempre que se verifique um aumento da 
procura de medicamentos; insta a Comissão a apresentar uma estratégia a longo prazo, 
tendo em conta todos os fatores que afetam negativamente a disponibilidade de 
medicamentos, centrada em garantir a autonomia estratégica da UE e a resiliência no 
domínio da saúde, nomeadamente através de medidas e orientações concretas que 
apoiem a diversificação e a segurança das cadeias de abastecimento e a produção 
interna de produtos críticos, bem como a identificação de novos parceiros comerciais; 
frisa que tal estratégia pressuporia medidas legislativas, políticas e incentivos 
necessários para estimular a produção de princípios ativos farmacêuticos e 
medicamentos na Europa, a fim de garantir o abastecimento permanente e diminuir a 
dependência em relação a países terceiros; assinala que a futura estratégia da Comissão 
no domínio farmacêutico é uma boa plataforma para enquadrar esse esforço; 

3. Salienta que a UE é um dos principais exportadores mundiais de produtos farmacêuticos 
e um dos principais centros de investigação do mundo; observa que a proteção e a 
aplicação de direitos de propriedade intelectual equilibrados no quadro dos acordos de 
comércio livre (ACL) e da OMC devem ser benéficas para o desenvolvimento de novos 
medicamentos e tratamentos, contribuindo para preservar a vantagem concorrencial da 
UE a nível global no domínio da inovação; salienta, no entanto, que deve ser alcançado 
um equilíbrio entre o incentivo à inovação e a garantia do acesso a medicamentos e a 
proteção da saúde pública; sublinha que a flexibilidade prevista no Acordo relativo a 
aspetos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio (TRIPS) 
deve ser utilizada para fazer face a potenciais situações de escassez de 
aprovisionamento em circunstâncias excecionais; realça que as crises de saúde pública 
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devem constituir motivos legítimos para a ativação de tal flexibilidade; regista que os 
países em desenvolvimento poderão ter de recorrer a esta flexibilidade, a fim de 
reagirem de forma adequada à crise da COVID-19; reconhece que os recentes acordos 
comerciais da UE incluem regras claras sobre os aspetos comerciais dos direitos de 
propriedade intelectual e que, geralmente, reconhecem a emissão de licenças 
obrigatórias, em consonância com o Acordo TRIPS; salienta, no entanto, que 
disposições como a exclusividade dos dados, o reforço da proteção das patentes e a 
proteção dos segredos comerciais podem tornar mais difícil, para muitos países, invocar 
plenamente essas cláusulas; solicita à Comissão que apresente ao Parlamento uma 
avaliação sobre o papel que os acordos de comércio livre da UE e o Acordo TRIPS 
podem desempenhar nesta situação, incluindo a questão de saber se a Comissão pondera 
a possibilidade de incentivar a concessão voluntária de licenças em detrimento da 
concessão imediata de licenças obrigatórias; incentiva todos os Estados-Membros a 
apoiarem os esforços no sentido de juntar os direitos de patente para tecnologias 
relacionadas com a COVID 19;

4. Salienta que uma vasta rede de ACL justos e bem implementados, com disposições 
equilibradas em matéria de propriedade intelectual e de cooperação regulamentar, 
juntamente com um sistema de comércio multilateral plenamente operacional, com a 
Organização Mundial do Comércio e um Órgão de Recurso operacional no seu cerne, 
constitui a melhor forma de garantir a disponibilidade de múltiplas fontes de produção 
de medicamentos essenciais e a convergência global das normas regulamentares, 
garantindo um quadro de inovação global sólido que complemente a produção europeia; 
realça a importância de dispor de opções para assegurar a disponibilidade adequada dos 
medicamentos necessários, incluindo a prontidão para, se necessário, autorizar a 
importação de medicamentos produzidos no estrangeiro ao abrigo de licenças 
obrigatórias; recorda que as diferenças nos quadros regulamentares e nas normas 
aplicáveis aos medicamentos podem criar um obstáculo desnecessário ao comércio; 
salienta a importância das normas europeias em matéria de qualidade e segurança; 
incentiva a adoção de normas internacionais e insta a Comissão a assegurar que todos os 
medicamentos acabados ou intermédios destinados ao mercado europeu cumpram as 
normas europeias de qualidade e segurança e não sejam contrafeitos; observa que outra 
forma de garantir a autonomia estratégica da UE no domínio da saúde é através da 
inclusão da produção farmacêutica de determinados produtos no programa IPCEI 
(projetos importantes de interesse europeu comum); 

5. Sublinha a importância de o futuro acordo entre o Reino Unido e a UE permitir a ambas 
as partes reagir às novas ameaças para a saúde e assegurar, ao mesmo tempo, o 
fornecimento de medicamentos e produtos médicos da forma mais eficaz possível; 

6. Encoraja vivamente todos os países a aderirem ao Acordo de supressão das taxas 
aduaneiras sobre produtos farmacêuticos da OMC; exorta a que o seu âmbito de 
aplicação seja alargado a todos os produtos farmacêuticos e medicamentos, respeitando 
simultaneamente o espaço político de todos os países e assegurando o acesso dos seus 
cidadãos a medicamentos; frisa que os produtos médicos e os medicamentos, incluindo 
nas suas formas intermédias, nunca devem ser abrangidos por medidas de retaliação 
impostas no quadro de litígios comerciais e que o acesso a estes produtos e 
medicamentos deve ser fácil; apela, igualmente, à suspensão imediata, unilateral e 
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temporária, dos direitos aduaneiros sobre produtos médicos e farmacêuticos, a fim de 
facilitar a sua importação; salienta que o desenvolvimento de produtos médicos tem de 
ser conforme com as normas internacionais em matéria de direitos humanos e com o 
Acordo de Paris, e que os direitos laborais devem respeitar as convenções fundamentais 
da OIT; regista o trabalho da Comissão no domínio da legislação relativa ao dever de 
diligência;

7. Insta a Comissão e os Estados-Membros a realizarem uma cartografia e uma análise 
aprofundada das cadeias de abastecimentos globais de medicamentos; solicita a tomada 
de medidas corretivas caso esta cartografia demonstre a existência de vulnerabilidades 
substanciais e de riscos de rutura do abastecimento;

8. Sublinha que, numa economia globalizada, não é possível nem desejável repatriar 
completamente as cadeias de aprovisionamento de medicamentos, uma vez que a UE 
beneficia dos mercados de medicamentos e da especialização mundiais; insta a 
Comissão e os Estados Membros a cooperarem estreitamente entre si e com os parceiros 
multilaterais da UE, em especial a OMS e a OMC, para estabelecer um quadro 
internacional destinado a reforçar a cooperação que possa impedir a rutura das cadeias 
de abastecimento e limitar o recurso a medidas protecionistas, nomeadamente as 
restrições à importação e/ou exportação durante as crises sanitárias e que reforce a 
autonomia estratégica da UE; congratula-se, neste contexto, com o compromisso da 
Comissão de assegurar que as medidas de emergência destinadas a combater os efeitos 
da COVID-19 sejam orientadas para objetivos específicos, proporcionadas, 
transparentes, temporárias e coerentes com as regras da OMC; solicita à Comissão que 
explore a hipótese de criar uma reserva estratégica comum europeia de medicamentos, à 
semelhança da reserva rescEU, e um catálogo mundial de produtos sanitários de 
emergência essenciais;

9. Insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem uma aplicação rápida e integral 
— e, se necessário, uma revisão — do Regulamento relativo à análise dos IDE, no qual 
os cuidados de saúde devem ser incluídos como setor estratégico;

10. Salienta a importância de assegurar o acesso universal às vacinas e aos tratamentos 
médicos, especialmente em situações de emergência e de novas doenças para as quais 
não existe qualquer tratamento, como no caso da COVID-19; apela à estreita 
colaboração entre a OMS e a OMC para assegurar o fornecimento da vacina, uma vez 
encontrada; insta a Comissão, simultaneamente, a reforçar os seus mecanismos de 
aquisição conjunta de medicamentos, a fim de garantir o acesso universal de todos os 
cidadãos a tratamentos, independentemente do seu local de residência.

11. Insta a Comissão a assumir a liderança mundial para garantir o fornecimento de 
medicamentos essenciais aos países em desenvolvimento e o seu acesso aos mesmos, 
especialmente em situações de emergência;

12. Frisa a importância de a Comissão Europeia tomar todas as medidas necessárias para 
combater a especulação, a fraude e os abusos de preços no comércio de substâncias 
médicas essenciais.
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