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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da se je med pandemijo covida-19 zelo jasno pokazalo, kako pomembno je 
delovanje svetovnih dobavnih verig za medicinske izdelke, vključno z zdravili in 
drugimi metodami zdravljenja, diagnostično opremo, zdravilnimi učinkovinami, osebno 
zaščitno opremo in drugimi nizkotehnološki medicinskimi izdelki; poudarja, da je treba, 
če želimo, da bodo v izrednih razmerah v prihodnosti medicinski izdelki splošno 
razpoložljivi in da bomo manj ranljivi, poskrbeti za odprt, prost, pravičen in pregleden 
večstranski trgovinski sistem, ki bo temeljil na izvršljivih pravilih;

2. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da velik delež uvoženih izdelkov, kot so zdravilne 
učinkovine, kemične surovine in nizkotehnološki medicinski izdelki, prihaja v EU iz 
majhnega števila tretjih držav; poudarja, da je lahko ta pretirana odvisnost tvegana zlasti 
v izrednih razmerah, ko omejitve proizvodne zmogljivosti, čezmerno povpraševanje ali 
protekcionistični ukrepi, kot so omejitve izvoza v EU in v tretjih državah, ogrozijo 
dobro delovanje svetovnih dobavnih verig in potencialno omejijo razpoložljivost zdravil 
v EU; poudarja, da je z ohranjanjem stabilnega in predvidljivega okolja za trgovino in 
naložbe mogoče povečati svetovne proizvodne zmogljivosti, ko se povpraševanje po 
zdravilih poveča; poziva Komisijo, naj v zvezi s tem pripravi dolgoročno strategijo, pri 
kateri naj upošteva vse dejavnike, ki negativno vplivajo na razpoložljivost zdravil, in se 
osredotoči na to, da bi zagotovili odprto zasnovano strateško avtonomijo in odpornost 
EU na zdravstvenem področju, in sicer naj v ta namen oblikuje konkretne ukrepe in 
smernice, s katerimi bomo podprli diverzifikacijo in varnost dobavnih verig ter domačo 
proizvodnjo najpomembnejših izdelkov, pa tudi poiskali nove trgovinske partnerje; 
poudarja, da bi morala ta strategija vključevati potrebne zakonodajne ukrepe, politike in 
spodbude, s katerimi bi podprli proizvodnjo ključnih zdravilnih učinkovin in zdravil v 
Evropi, da bi zagotovili stalnost oskrbe in zmanjšali odvisnost od dobave; ugotavlja, da 
bi lahko Komisija ta prizadevanja upoštevala v farmacevtski strategiji, ki naj bi jo 
kmalu pripravila; 

3. poudarja, da je EU vodilna svetovna izvoznica farmacevtskih izdelkov in med vodilnimi 
svetovnimi raziskovalnimi središči; ugotavlja, da bi morala biti varstvo in uveljavljanje 
uravnoteženo zasnovanih pravic intelektualne lastnine v prostotrgovinskih sporazumih 
in pri Svetovni trgovinski organizaciji v korist razvoju novih zdravil in metod 
zdravljenja; vseeno pa poudarja, da je treba doseči ravnotežje med spodbujanjem 
inovacij in zagotavljanjem dostopa do zdravil ter varovanjem javnega zdravja; poudarja, 
da bi bilo treba določbe o prožnosti v Sporazumu o trgovinskih vidikih pravic 
intelektualne lastnine uporabiti za reševanje problema morebitne nezadostne ponudbe v 
izrednih okoliščinah; poudarja, da bi morale biti krizne razmere na področju javnega 
zdravja legitimen razlog za aktiviranje teh določb; ugotavlja, da se bodo morale države 
v razvoju morda opreti na te določbe, da bi se lahko ustrezno odzvale na krizo zaradi 
covida-19; priznava, da nedavni trgovinski sporazumi EU vsebujejo jasna pravila o 
trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine in na splošno priznavajo izdajanje 
prisilnih licenc v skladu z omenjenim sporazumom; poudarja pa, da bi lahko določbe, 
kot so pravila o izključnosti podatkov, boljši zaščiti patentov in varstvu poslovnih 
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skrivnosti, številnim državam otežile uporabo teh klavzul v polnem obsegu; poziva 
Komisijo, naj Parlamentu predloži oceno o tem, kakšna je lahko vloga sporazumov EU 
o prosti trgovini in Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine v teh 
razmerah, in v oceni pojasni, ali namerava oblikovati smernice, v katerih bi poleg 
takojšnjega izdajanja prisilnih licenc spodbujala tudi prostovoljno licenciranje; spodbuja 
vse države članice, naj podprejo prizadevanja za združevanje patentnih pravic na 
področju tehnologij v zvezi s covidom-19;

4. poudarja, da bi za več razpoložljivih virov proizvodnje za najnujnejša zdravila, pa tudi 
za zbliževanje regulativnih standardov na svetovni ravni, najlažje poskrbeli tako, da bi 
zagotovili široko pokritost s pravičnimi sporazumi o prosti trgovini – ki bi se ustrezno 
izvajali in v katerih bi bile uravnoteženo zasnovane določbe o pravicah intelektualne 
lastnine in regulativnem sodelovanju –, pa tudi popolnoma delujoč večstranski 
trgovinski sistem, v središču katerega bi bila Svetovna trgovinska organizacija in 
delujoč pritožbeni organ, saj bi tako zagotovili trden svetovni okvir za inovacije, ki bi 
dopolnjeval evropsko proizvodnjo; poudarja, da je pomembno imeti več možnih rešitev, 
zato da bi zagotovili ustrezno razpoložljivost potrebnih farmacevtskih izdelkov, med 
drugim tako, da bi bili pripravljeni po potrebi odobriti uvoz zdravil, ki se na podlagi 
prisilnih licenc proizvedejo v tujini; opozarja, da lahko razlike v regulativnih okvirih in 
standardih za medicinske izdelke po nepotrebnem ovirajo trgovino; poudarja, kako 
pomembni so evropski standardi kakovosti in varnosti; se zavzema za sprejetje 
mednarodnih standardov in Komisijo poziva, naj zagotovi, da bodo vsi medicinski 
izdelki in polizdelki, namenjeni za evropski trg, izpolnjevali veljavne evropske 
standarde kakovosti in varnosti ter da ne bo prišlo do ponarejanja; ugotavlja, da bi lahko 
strateško avtonomijo EU na zdravstvenem področju dosegli tudi tako, da bi proizvodnjo 
nekaterih farmacevtskih izdelkov vključili v program pomembnih projektov skupnega 
evropskega interesa (IPCEI); 

5. poudarja, kako pomemben je prihodnji sporazum med Združenim kraljestvom in EU, 
saj bi se lahko na njegovi podlagi obe strani odzivali na nove zdravstvene grožnje, 
hkrati pa poskrbeli za čim bolj učinkovito preskrbo z zdravili in medicinskimi izdelki; 

6. močno spodbuja vse države, naj se pridružijo sporazumu Svetovne trgovinske 
organizacije o odpravi carin na zdravila; odločno tudi poziva, naj se njegovo področje 
uporabe razširi na vse farmacevtske in medicinske izdelke, pri tem pa naj se upoštevajo 
politične pristojnosti vseh držav in tako zagotovi, da bodo njihovi državljani lahko prišli 
do zdravil; poudarja, da bi morali biti medicinski izdelki in zdravila, vključno s 
polizdelki, vedno izvzeti iz povračilnih ukrepov v trgovinskih sporih in da bi morali biti 
zlahka dostopni; poleg tega poziva k takojšnji, enostranski in začasni odpravi carin za 
medicinske in farmacevtske izdelke, da bi olajšali njihov uvoz; poudarja, da mora biti 
razvoj medicinskih izdelkov v skladu z mednarodnimi standardi na področju človekovih 
pravic in v skladu s Pariškim sporazumom, pravice delavcev pa morajo biti skladne s 
temeljnimi konvencijami Mednarodne organizacije dela; je seznanjen z delom Komisije 
v zvezi z zakonodajo o potrebni skrbnosti;

7. poziva Komisijo in države članice, naj poskrbijo za izčrpno kartiranje in izvedejo 
analizo svetovnih dobavnih verig za zdravila; poziva, naj se v primeru, če se ob tem 
razkrijejo precejšnja ranljivost in tveganja motenj v oskrbi, sprejmejo popravni ukrepi;
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8. poudarja, da v svetovnem gospodarstvu selitev vseh medicinskih dobavnih verig nazaj v 
EU ni niti mogoča niti zaželena, saj ima EU korist od svetovnih medicinskih trgov in 
specializacije v svetu; poziva Komisijo in države članice, naj tesno sodelujejo med 
seboj in z večstranskimi partnerji EU, zlasti s Svetovno zdravstveno organizacijo in 
Svetovno trgovinsko organizacijo, da bi oblikovali mednarodni okvir za okrepljeno 
sodelovanje, s katerim bi lahko preprečili razpad dobavnih verig, omejili škodljive 
protekcionistične ukrepe, kot so uvozne in/ali izvozne omejitve med zdravstvenimi 
krizami, ter okrepili strateško avtonomijo EU; v zvezi s tem pozdravlja zavezo 
Komisije, da bodo izredni ukrepi za boj proti učinkom covida-19 ciljno usmerjeni, 
sorazmerni, pregledni, začasni in skladni s pravili Svetovne trgovinske organizacije; 
poziva Komisijo, naj preuči možnost, da bi vzpostavili skupni evropski strateški 
rezervni sklad zdravil – ki bi temeljil na pobudi za rezervno zalogo zdravstvene opreme 
okviru mehanizma za civilno zaščito rescEU –, in svetovni katalog nujnih zdravstvenih 
izdelkov za izredne razmere;

9. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo hitro in celovito izvajanje, po potrebi 
pa tudi revizijo uredbe o pregledu neposrednih tujih naložb, v katero bi bilo treba kot 
strateški sektor vključiti tudi zdravstvo;

10. poudarja, kako pomembno je zagotoviti splošni dostop do cepiv in zdravljenja, še zlasti 
v izrednih razmerah in pri novih boleznih, za katere zdravljenja še ni, kot je covid-19; 
odločno poziva k tesnemu sodelovanju med Svetovno zdravstveno organizacijo in 
Svetovno trgovinsko organizacijo, da bi zagotovili oskrbo s cepivom, takoj ko bo 
iznajdeno; hkrati poziva Komisijo, naj okrepi svoje mehanizme za skupno javno 
naročanje zdravil, da bi zagotovila splošni dostop do zdravljenja za vse državljane, ne 
glede na kraj prebivališča.

11. poziva Komisijo, naj prevzame svetovno vodilno vlogo in zagotovi, da bodo imele 
države v razvoju zagotovljen dostop do najnujnejših zdravil in njihovo oskrbo, zlasti v 
izrednih razmerah;

12. poudarja, kako pomembno je, da Komisija sprejme vse potrebne ukrepe za boj proti 
špekulacijam, goljufijam in zlorabam cen pri trgovanju s ključnimi medicinskimi 
snovmi;
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