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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

1. Europaparlamentet noterar att covid-19-pandemin mycket tydligt har visat den 
avgörande roll som fungerande globala leveranskedjor för medicinska produkter spelar, 
inbegripet läkemedel, andra behandlingar, diagnostisk utrustning, aktiva farmaceutiska 
substanser, personlig skyddsutrustning och andra enklare medicintekniska produkter. 
Parlamentet betonar att genomförandet av ett öppet, fritt, transparent, verkställbart och 
regelbaserat multilateralt handelssystem är avgörande för att säkerställa den globala 
tillgången till medicinska produkter och begränsa vår sårbarhet i framtida 
nödsituationer.

2. Europaparlamentet noterar med oro att EU är beroende av ett begränsat antal länder för 
en stor del av sin import, inbegripet av enklare medicintekniska produkter, aktiva 
farmaceutiska substanser och kemiska råvaror. Parlamentet betonar att detta alltför stora 
beroende utgör en risk, särskilt under kriser, när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor efterfrågan eller protektionistiska åtgärder, 
inbegripet exportrestriktioner inom och utanför EU, hotar de globala leveranskedjornas 
korrekta funktion och potentiellt kan undergräva tillgången till läkemedel i EU. 
Parlamentet betonar att upprätthållandet av en stabil och förutsebar handels- och 
investeringsmiljö är ett sätt att främja den globala tillverkningskapaciteten när 
efterfrågan på läkemedel stiger kraftigt. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga 
fram en långsiktig strategi som tar hänsyn till alla faktorer som inverkar negativt på 
tillgången till läkemedel, som är inriktad på att säkerställa EU:s öppna strategiska 
autonomi och motståndskraft på hälsoområdet, bland annat genom konkreta åtgärder 
och riktlinjer som stöder diversifiering, säkerhet i leveranskedjorna och inhemsk 
produktion av kritiska produkter, samt identifieringen av nya handelspartner. 
Parlamentet betonar att en sådan strategi bör omfatta de lagstiftningsåtgärder, politiska 
åtgärder och incitament som krävs för att stimulera produktionen av viktiga aktiva 
farmaceutiska substanser och läkemedel i Europa för att garantera en konstant 
försörjning och minska importberoendet. Parlamentet noterar att kommissionens 
kommande läkemedelsstrategi är en bra plattform för en sådan insats. 

3. Europaparlamentet betonar att EU är en ledande global exportör av läkemedel och ett av 
världens ledande forskningscentrum. Parlamentet konstaterar att skyddet och 
efterlevnaden av välavvägda immateriella rättigheter inom ramen för frihandelsavtal 
och WTO bör gynna utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar och bidra till att 
bibehålla EU:s globala konkurrensfördelar i fråga om innovation. Parlamentet betonar 
dock att det krävs en avvägning mellan uppmuntran till innovation, säkerställande av 
tillgången till läkemedel och skydd av folkhälsan. Parlamentet understryker att den 
flexibilitet som tillhandahålls i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter 
(Trips) bör utnyttjas för att hantera eventuella försörjningsbrister under exceptionella 
omständigheter. Parlamentet betonar att folkhälsokriser bör utgöra en laglig grund för 
aktivering av denna flexibilitet. Parlamentet konstaterar att utvecklingsländer kan 
behöva förlita sig på denna flexibilitet för att hantera krisen med covid-19 på 
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ett lämpligt sätt. Parlamentet konstaterar att EU:s senaste handelsavtal innehåller tydliga 
regler för kommersiella aspekter av immateriella rättigheter, som vanligtvis medger 
utfärdandet av tvångslicenser i enlighet med Trips-avtalet. Parlamentet betonar dock att 
bestämmelser gällande exempelvis dataexklusivitet, utökat patentskydd och skydd av 
affärshemligheter skulle kunna göra det svårare för många länder att fullt ut åberopa 
sådana klausuler. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla parlamentet 
en bedömning av den roll som EU:s frihandelsavtal och Trips kan spela i denna 
situation, och klargöra om kommissionen överväger riktlinjer där frivillig licensiering 
skulle kunna uppmuntras i förhållande till omedelbar tvångslicensiering. Parlamentet 
uppmanar alla medlemsstater att stödja arbetet med att inrätta en pool för 
patenträttigheter för covid-19-teknik.

4. Europaparlamentet betonar att ett brett nätverk av rättvisa och väl tillämpade 
frihandelsavtal med välavvägda bestämmelser om immateriella rättigheter och 
regleringssamarbete, tillsammans med ett fullt fungerande multilateralt handelssystem, 
med Världshandelsorganisationen och ett operativt överprövningsorgan som nav, är det 
bästa sättet att säkerställa att flera produktionskällor för viktiga läkemedel finns 
tillgängliga och att regleringsstandarderna stämmer överens i hela världen, vilket skulle 
säkerställa en stark global innovationsram som kompletterar den europeiska 
produktionen. Parlamentet betonar vikten av att ha flera möjligheter för att säkerställa 
en adekvat tillgång till de läkemedel som behövs, inbegripet genom att vid behov vara 
beredd att tillåta import av läkemedel som tillverkas utomlands under 
tvångslicensiering. Parlamentet påminner om att skillnader i regelverk och standarder 
för läkemedel kan skapa onödiga handelshinder. Parlamentet betonar vikten av 
europeiska kvalitets- och säkerhetsnormer. Parlamentet uppmuntrar antagandet av 
internationella normer och uppmanar kommissionen att se till att alla medicinska slut- 
eller mellanprodukter som är avsedda för den europeiska marknaden uppfyller gällande 
europeiska kvalitets- och säkerhetsnormer och inte är förfalskade. Parlamentet noterar 
att ett annat sätt att säkerställa EU:s strategiska autonomi på hälsoområdet är att 
inkludera farmaceutisk framställning av vissa produkter i programmet för viktiga 
projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI, Important Projects of Common 
European Interest). 

5. Europaparlamentet understryker vikten av att det framtida avtalet mellan 
Förenade kungariket och EU tillåter båda sidor att reagera på nya hälsorisker, samtidigt 
som försörjningen av läkemedel och medicinska produkter garanteras på ett så effektivt 
sätt som möjligt. 

6. Europaparlamentet uppmanar med kraft alla länder att ansluta sig till WTO:s avtal om 
tullfri behandling av farmaceutiska produkter. Parlamentet begär enträget att dess 
tillämpningsområde utvidgas till alla farmaceutiska och medicinska produkter, samtidigt 
som man respekterar alla länders politiska handlingsutrymme och säkerställer 
medborgarnas tillgång till läkemedel. Parlamentet betonar att medicinska produkter och 
läkemedel, även i mellanformer, alltid bör undantas från motåtgärder i handelstvister 
och vara lättillgängliga. Parlamentet kräver också ett omedelbart, ensidigt och tillfälligt 
avskaffande av tullar på medicinska och farmaceutiska produkter för att underlätta 
import av dessa. Parlamentet understryker att utvecklingen av medicinska produkter 
måste ske i linje med internationella standarder för mänskliga rättigheter, 
i överensstämmelse med Parisavtalet, och att arbetstagarrättigheterna måste stämma 
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överens med ILO:s grundläggande konventioner. Parlamentet noterar kommissionens 
arbete med lagstiftningen om tillbörlig aktsamhet.

7. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att 
genomföra en djupgående kartläggning och analys av de globala leveranskedjorna för 
läkemedel. Om en sådan kartläggning avslöjar väsentliga sårbarheter och risker för 
leveransstörningar kräver parlamentet att avhjälpande åtgärder vidtas.

8. Europaparlamentet betonar att det i en global ekonomi varken är möjligt eller önskvärt 
att flytta hela den medicinska leveranskedjan till EU, eftersom globala 
läkemedelsmarknader och global specialisering är till nytta för EU. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att föra ett nära samarbete med varandra 
och med EU:s multilaterala partner, särskilt WHO och WTO, för att upprätta 
en internationell ram för ett förstärkt samarbete som kan förhindra att leveranskedjorna 
kollapsar och begränsa användningen av skadliga protektionistiska åtgärder, såsom 
import- och exportrestriktioner under hälsokriser, och som stärker EU:s strategiska 
autonomi. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang kommissionens åtagande att se 
till att nödåtgärderna för att motverka effekterna av covid-19 är riktade, 
proportionerliga, transparenta, tillfälliga och i överensstämmelse med WTO:s regler. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att utreda möjligheterna att upprätta ett 
gemensamt europeiskt strategiskt reservlager av läkemedel, genom att bygga vidare på 
initiativet från rescEU om lagerhållning, och en global katalog över viktiga hälso- och 
sjukvårdsprodukter som behövs i nödsituationer.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att 
förordningen om PNR-undersökning – i vilken hälso- och sjukvård bör ingå som 
en strategisk sektor – genomförs snabbt och fullständigt och vid behov revideras.

10. Europaparlamentet understryker vikten av att säkerställa allmän tillgång till vacciner 
och medicinska behandlingar, särskilt i nödsituationer och i samband med nya 
sjukdomar för vilka det inte finns någon behandling, såsom för covid-19. Parlamentet 
efterlyser ett nära samarbete mellan WHO och WTO för att garantera distribution av 
vaccinet när det väl upptäckts. Parlamentet uppmanar samtidigt kommissionen att stärka 
sina mekanismer för gemensam upphandling av läkemedel i syfte att garantera allmän 
tillgång till behandling för alla medborgare oavsett var de är bosatta.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöva globalt ledarskap för att se till att 
utvecklingsländerna får garanterad tillgång till och leverans av viktiga läkemedel, 
särskilt i nödsituationer.

12. Europaparlamentet betonar vikten av att kommissionen vidtar alla åtgärder som krävs 
för att bekämpa spekulation, bedrägeri och prismissbruk i samband med handeln med 
viktiga medicinska substanser.
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