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Изменение 1
Тициана Бегин

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва, че пандемията от 
COVID-19 показа по възможно най-
категоричен начин жизненоважната 
роля на функциониращите световни 
вериги за доставки на медицински 
продукти и по-специално на 
лекарствени средства; подчертава, че 
отворената, основана на правила 
система за търговия е от основно 
значение за гарантирането на 
наличността на лекарствени средства в 
световен мащаб;

1. отбелязва, че пандемията от 
COVID-19 показа по възможно най-
категоричен начин жизненоважната 
роля на функциониращите световни 
вериги на доставки на медицински 
продукти и по-специално на 
лекарствени средства и лечения; 
подчертава, че отворената, прозрачна, 
основана на правила система за 
търговия е от основно значение за 
гарантирането на наличността на 
лекарствени средства в световен мащаб 
и тяхното лесно разпределяне и 
използване;

Or. en

Изменение 2
Инма Родригес Пинеро, Агнес Йонгериус, Хавиер Морено Санчес, Костас 
Мавридис

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва, че пандемията от 
COVID-19 показа по възможно най-
категоричен начин жизненоважната 
роля на функциониращите световни 
вериги на доставки на медицински 
продукти и по-специално на 
лекарствени средства; подчертава, че 
отворената, основана на правила 
система за търговия е от основно 
значение за гарантирането на 
наличността на лекарствени средства в 
световен мащаб;

1. отбелязва, че пандемията от 
COVID-19 показа по възможно най-
категоричен начин жизненоважната 
роля на функциониращите световни 
вериги на доставки на медицински 
продукти и по-специално на 
лекарствени средства; подчертава, че 
прилагането на отворена, основана на 
правила система за търговия е от 
основно значение за гарантирането на 
наличността на лекарствени средства в 
световен мащаб и на това 
уязвимостта ни да не се повтаря при 
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бъдещи извънредни ситуации;

Or. en

Изменение 3
Рафаел Глюксман

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва, че пандемията от 
COVID-19 показа по възможно най-
категоричен начин жизненоважната 
роля на функциониращите световни 
вериги за доставки на медицински 
продукти и по-специално на 
лекарствени средства; подчертава, че 
отворената, основана на правила 
система за търговия е от основно 
значение за гарантирането на 
наличността на лекарствени 
средства в световен мащаб;

1. отбелязва, че пандемията от 
COVID-19 показа по възможно най-
категоричен начин жизненоважната 
роля на функциониращите световни 
вериги на доставки на медицински 
продукти и по-специално на 
лекарствени средства;

Or. en

Изменение 4
Еникьо Дьори

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва, че пандемията от 
COVID-19 показа по възможно най-
категоричен начин жизненоважната 
роля на функциониращите световни 
вериги за доставки на медицински 
продукти и по-специално на 
лекарствени средства; подчертава, че 
отворената, основана на правила 
система за търговия е от основно 
значение за гарантирането на 

1. отбелязва, че пандемията от 
COVID-19 показа по възможно най-
категоричен начин жизненоважната 
роля на функциониращите световни 
вериги на доставки на медицински 
продукти и по-специално на 
лекарствени средства; подчертава, че 
отворената, свободна, справедлива, 
основана на правила многостранна 
система за търговия е от основно 
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наличността на лекарствени средства в 
световен мащаб;

значение за гарантирането на 
наличността на лекарствени средства в 
световен мащаб;

Or. en

Изменение 5
Шон Кели

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва, че пандемията от 
COVID-19 показа по възможно най-
категоричен начин жизненоважната 
роля на функциониращите световни 
вериги на доставки на медицински 
продукти и по-специално на 
лекарствени средства; подчертава, че 
отворената, основана на правила 
система за търговия е от основно 
значение за гарантирането на 
наличността на лекарствени средства в 
световен мащаб;

1. отбелязва, че пандемията от 
COVID-19 показа по възможно най-
категоричен начин жизненоважната 
роля на функциониращите световни 
вериги на доставки на медицински 
продукти и по-специално на 
лекарствени средства; подчертава, че 
отворената, приложима, основана на 
правила система за търговия е от 
основно значение за гарантирането на 
наличността на лекарствени средства в 
световен мащаб;

Or. en

Изменение 6
Агнес Йонгериус, Биляна  Борзан, Катлен Ван Бремпт, Инма Родригес Пинеро, 
Костас Мавридис

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва, че пандемията от 
COVID-19 показа по възможно най-
категоричен начин жизненоважната 
роля на функциониращите световни 
вериги на доставки на медицински 
продукти и по-специално на 
лекарствени средства; подчертава, че 

1. отбелязва, че пандемията от 
COVID-19 показа по възможно най-
категоричен начин жизненоважната 
роля на функциониращите световни 
вериги на доставки на медицински 
продукти и по-специално на 
лекарствени средства; подчертава, че 
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отворената, основана на правила 
система за търговия е от основно 
значение за гарантирането на 
наличността на лекарствени средства в 
световен мащаб;

справедливата, отворена, основана на 
правила система за търговия е от 
основно значение за гарантирането на 
наличността на лекарствени средства в 
световен мащаб;

Or. en

Изменение 7
Тициана Бегин

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1 a. припомня необходимостта от 
увеличаване на капацитета за 
производство на лекарствени 
средства в Европа, с което да се 
осигури достатъчна наличност на 
необходимите фармацевтични 
продукти и да се ограничат 
затрудненията при доставките;

Or. en

Изменение 8
Тициана Бегин

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. отправя искане към Комисията 
и държавите членки да отпуснат 
средства в подкрепа на 
преобразуването на химически 
предприятия в ЕС в предприятия за 
производство на активни 
фармацевтични съставки, за да се 
намали зависимостта от трети 
държави;
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Or. en

Изменение 9
Андрей Ковачев

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни за голяма част от 
вноса си на активни фармацевтични 
съставки и химически суровини; 
подчертава, че тази прекомерна 
зависимост може да представлява риск 
при ограничения в производствения 
капацитет, свръхтърсене или 
протекционистки мерки, застрашаващи 
правилното функциониране на 
световните вериги на доставки, и може 
да подкопае наличността на лекарствени 
средства в ЕС; призовава Комисията да 
представи дългосрочна стратегия с 
акцент върху гарантирането на отворена 
стратегическа автономност на ЕС в 
областта на здравеопазването;

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни за голяма част от 
вноса си на активни фармацевтични 
съставки и химически суровини; 
подчертава, че тази прекомерна 
зависимост може да представлява риск 
при ограничения в производствения 
капацитет, свръхтърсене или 
протекционистки мерки, като 
ограничения на износа, застрашаващи 
правилното функциониране на 
световните вериги на доставки, и може 
да подкопае наличността на лекарствени 
средства в ЕС; отбелязва, че такива 
протекционистки мерки може да 
имат обратен на поставената цел 
ефект и да подкопаят световния 
производствен капацитет като цяло; 
подчертава, че поддържането на 
стабилна и предвидима търговска и 
инвестиционна среда е най-добрият 
начин за постигане на по-висок 
производствен капацитет в световен 
мащаб при рязко увеличаване на 
търсенето на лекарствени средства; 
призовава Комисията да представи 
дългосрочна стратегия с акцент върху 
гарантирането на отворена 
стратегическа автономност на ЕС в 
областта на здравеопазването, 
включително чрез конкретни мерки в 
подкрепа на диверсификацията, 
сигурността на доставките и 
вътрешно производство на критични 
продукти;

Or. en
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Изменение 10
Тициана Бегин

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни за голяма част от 
вноса си на активни фармацевтични 
съставки и химически суровини; 
подчертава, че тази прекомерна 
зависимост може да представлява риск 
при ограничения в производствения 
капацитет, свръхтърсене или 
протекционистки мерки, застрашаващи 
правилното функциониране на 
световните вериги на доставки, и може 
да подкопае наличността на лекарствени 
средства в ЕС; призовава Комисията да 
представи дългосрочна стратегия с 
акцент върху гарантирането на отворена 
стратегическа автономност на ЕС в 
областта на здравеопазването;

2. отчита липсата на 
независимост на веригите на 
доставки на медицински продукти в 
рамките на Съюза, на която се дължи 
зависимостта от ограничен брой 
страни за голяма част от вноса на 
активни фармацевтични съставки и 
химически суровини, като Китай и 
Индия; подчертава, че тази прекомерна 
зависимост може да представлява риск 
при ограничения, свързани с 
производствения капацитет, 
безопасността, свръхтърсене или 
протекционистки мерки, застрашаващи 
правилното функциониране на 
световните вериги на доставки, и може 
да подкопае наличността на лекарствени 
средства в ЕС; призовава Комисията да 
представи дългосрочна стратегия с 
акцент върху гарантирането на отворена 
стратегическа автономност на ЕС в 
областта на здравеопазването и 
надеждни инструменти за проверка и 
повишаване на качеството и 
безопасността, както и за проверка 
на произхода и на съответствието с 
регулаторната рамка на ЕС и за 
избягване на фалшифициране;

Or. en

Изменение 11
Инма Родригес Пинеро, Агнес Йонгериус, Хавиер Морено Санчес, Костас 
Мавридис

Проект на становище
Параграф 2
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Проект на становище Изменение

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни за голяма част от 
вноса си на активни фармацевтични 
съставки и химически суровини; 
подчертава, че тази прекомерна 
зависимост може да представлява риск 
при ограничения в производствения 
капацитет, свръхтърсене или 
протекционистки мерки, застрашаващи 
правилното функциониране на 
световните вериги на доставки, и може 
да подкопае наличността на лекарствени 
средства в ЕС; призовава Комисията да 
представи дългосрочна стратегия с 
акцент върху гарантирането на 
отворена стратегическа 
автономност на ЕС в областта на 
здравеопазването;

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни за голяма част от 
вноса си на активни фармацевтични 
съставки и химически суровини; 
подчертава, че тази прекомерна 
зависимост може да представлява риск 
при ограничения в производствения 
капацитет, свръхтърсене или 
протекционистки мерки, застрашаващи 
правилното функциониране на 
световните вериги на доставки, и може 
да подкопае наличността на лекарствени 
средства в ЕС; призовава Комисията и 
държавите членки да предприемат 
необходимите законодателни мерки и 
политики за стимулиране на 
производството на основни активни 
фармацевтични съставки и 
лекарствени средства в Европа с цел 
гарантиране на доставките по всяко 
време и намаляване зависимостта от 
доставки от трети държави;

Or. en

Изменение 12
Еманюел Морел

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни за голяма част от 
вноса си на активни фармацевтични 
съставки и химически суровини; 
подчертава, че тази прекомерна 
зависимост може да представлява риск 
при ограничения в производствения 
капацитет, свръхтърсене или 
протекционистки мерки, застрашаващи 
правилното функциониране на 
световните вериги за доставки, и може 

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни за голяма част от 
вноса си на активни фармацевтични 
съставки и химически 
суровини; подчертава, че липсата на 
стратегическа автономност и 
силната зависимост на Европейския 
съюз в ключови сектори като 
здравеопазването и производството 
на лекарствени средства е конкретен 
израз на засилената свободна 
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да подкопае наличността на лекарствени 
средства в ЕС; призовава Комисията да 
представи дългосрочна стратегия с 
акцент върху гарантирането на отворена 
стратегическа автономност на ЕС в 
областта на здравеопазването;

търговия, насърчавана от 
Европейската комисия от 
десетилетия; подчертава, че тази 
прекомерна зависимост може да 
представлява риск при ограничения в 
производствения капацитет, 
свръхтърсене или протекционистки 
мерки, застрашаващи правилното 
функциониране на световните вериги за 
доставки, и може да подкопае 
наличността на лекарствени средства в 
ЕС; призовава Комисията да представи 
дългосрочна стратегия с акцент върху 
гарантирането на отворена 
стратегическа автономност на ЕС в 
областта на здравеопазването;

Or. en

Изменение 13
Еманюел Морел

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни за голяма част от 
вноса си на активни фармацевтични 
съставки и химически суровини; 
подчертава, че тази прекомерна 
зависимост може да представлява риск 
при ограничения в производствения 
капацитет, свръхтърсене или 
протекционистки мерки, застрашаващи 
правилното функциониране на 
световните вериги за доставки, и може 
да подкопае наличността на лекарствени 
средства в ЕС; призовава Комисията да 
представи дългосрочна стратегия с 
акцент върху гарантирането на отворена 
стратегическа автономност на ЕС в 
областта на здравеопазването;

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни за голяма част от 
вноса си на активни фармацевтични 
съставки и химически суровини; 
подчертава, че тази прекомерна 
зависимост може да представлява риск 
при ограничения в производствения 
капацитет, свръхтърсене или 
протекционистки мерки, застрашаващи 
правилното функциониране на 
световните вериги за доставки, и може 
да подкопае наличността на лекарствени 
средства в ЕС; призовава Комисията да 
представи дългосрочна стратегия с 
акцент върху гарантирането на отворена 
стратегическа автономност на ЕС в 
областта на здравеопазването; изисква 
предварително разрешение на 
европейско равнище или на 
равнището на държавите членки за 
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всеки проект за изнасяне на 
производство, свързано със 
здравеопазването, или на 
фармацевтично производство извън 
ЕС;

Or. en

Изменение 14
Масимилиано Салини

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни за голяма част от 
вноса си на активни фармацевтични 
съставки и химически суровини; 
подчертава, че тази прекомерна 
зависимост може да представлява риск 
при ограничения в производствения 
капацитет, свръхтърсене или 
протекционистки мерки, застрашаващи 
правилното функциониране на 
световните вериги за доставки, и може 
да подкопае наличността на лекарствени 
средства в ЕС; призовава Комисията да 
представи дългосрочна стратегия с 
акцент върху гарантирането на отворена 
стратегическа автономност на ЕС в 
областта на здравеопазването;

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни за голяма част от 
вноса си на активни фармацевтични 
съставки и химически суровини; 
подчертава, че тази прекомерна 
зависимост може да представлява риск 
при ограничения в производствения 
капацитет, свръхтърсене или 
протекционистки мерки, включително 
ограничения върху износа в рамките 
на и извън ЕС, застрашаващи 
правилното функциониране на 
световните вериги за доставки, и може 
да подкопае наличността на лекарствени 
средства в ЕС; призовава Комисията да 
представи дългосрочна стратегия с 
акцент върху гарантирането на отворена 
стратегическа автономност на ЕС в 
областта на здравеопазването, 
отчитаща също така всички 
фактори с отрицателно въздействие 
върху наличността на лекарства;

Or. en

Изменение 15
Шон Кели

Проект на становище
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Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни за голяма част от 
вноса си на активни фармацевтични 
съставки и химически суровини; 
подчертава, че тази прекомерна 
зависимост може да представлява риск 
при ограничения в производствения 
капацитет, свръхтърсене или 
протекционистки мерки, застрашаващи 
правилното функциониране на 
световните вериги за доставки, и може 
да подкопае наличността на лекарствени 
средства в ЕС; призовава Комисията да 
представи дългосрочна стратегия с 
акцент върху гарантирането на отворена 
стратегическа автономност на ЕС в 
областта на здравеопазването;

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни за голяма част от 
вноса си на активни фармацевтични 
съставки и химически суровини; 
подчертава, че тази прекомерна 
зависимост може да представлява риск 
при ограничения в производствения 
капацитет, свръхтърсене или 
протекционистки мерки, застрашаващи 
правилното функциониране на 
световните вериги за доставки, и може 
да подкопае наличността на лекарствени 
средства в ЕС; призовава Комисията да 
представи дългосрочна стратегия с 
акцент върху гарантирането на отворена 
стратегическа автономност на ЕС в 
областта на здравеопазването, 
включваща проучване на 
възможности за нови търговски 
партньори с цел диверсифициране на 
веригите на доставки;

Or. en

Изменение 16
Агнес Йонгериус, Катлен Ван Бремпт, Биляна  Борзан, Инма Родригес Пинеро, 
Костас Мавридис

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни за голяма част от 
вноса си на активни фармацевтични 
съставки и химически суровини; 
подчертава, че тази прекомерна 
зависимост може да представлява риск 
при ограничения в производствения 
капацитет, свръхтърсене или 
протекционистки мерки, застрашаващи 
правилното функциониране на 

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни за голяма част от 
вноса си на активни фармацевтични 
съставки и химически суровини; 
подчертава, че тази прекомерна 
зависимост може да представлява риск 
при ограничения в производствения 
капацитет, свръхтърсене или 
протекционистки мерки, застрашаващи 
правилното функциониране на 
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световните вериги за доставки, и може 
да подкопае наличността на лекарствени 
средства в ЕС; призовава Комисията да 
представи дългосрочна стратегия с 
акцент върху гарантирането на отворена 
стратегическа автономност на ЕС в 
областта на здравеопазването;

световните вериги за доставки, и може 
да подкопае наличността на лекарствени 
средства в ЕС; призовава Комисията да 
представи дългосрочна стратегия с 
акцент върху гарантирането на отворена 
стратегическа автономност на ЕС в 
областта на здравеопазването и 
диверсифицирането на неговите 
вериги на доставки;

Or. en

Изменение 17
Бари Андрюз, Никола Данти, Дита Харанзова, Самира Рафаела, Свеня Хан, 
Урмас Пает

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни за голяма част от 
вноса си на активни фармацевтични 
съставки и химически суровини; 
подчертава, че тази прекомерна 
зависимост може да представлява риск 
при ограничения в производствения 
капацитет, свръхтърсене или 
протекционистки мерки, застрашаващи 
правилното функциониране на 
световните вериги за доставки, и може 
да подкопае наличността на лекарствени 
средства в ЕС; призовава Комисията да 
представи дългосрочна стратегия с 
акцент върху гарантирането на отворена 
стратегическа автономност на ЕС в 
областта на здравеопазването;

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни за голяма част от 
вноса си на активни фармацевтични 
съставки и химически суровини; 
подчертава, че тази прекомерна 
зависимост представлява риск при 
ограничения в производствения 
капацитет, свръхтърсене или 
протекционистки мерки, застрашаващи 
правилното функциониране на 
световните вериги за доставки, и може 
да подкопае наличността на лекарствени 
средства в ЕС; призовава Комисията да 
представи дългосрочна стратегия с 
акцент върху гарантирането на отворена 
стратегическа автономност на ЕС в 
областта на здравеопазването, която да 
включва насоки за диверсифицирането 
на веригите на доставки на 
фармацевтични продукти;

Or. en

Изменение 18
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Еникьо Дьори

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни за голяма част от 
вноса си на активни фармацевтични 
съставки и химически суровини; 
подчертава, че тази прекомерна 
зависимост може да представлява риск 
при ограничения в производствения 
капацитет, свръхтърсене или 
протекционистки мерки, застрашаващи 
правилното функциониране на 
световните вериги за доставки, и може 
да подкопае наличността на лекарствени 
средства в ЕС; призовава Комисията да 
представи дългосрочна стратегия с 
акцент върху гарантирането на отворена 
стратегическа автономност на ЕС в 
областта на здравеопазването;

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни за голяма част от 
вноса си на активни фармацевтични 
съставки и химически суровини; 
подчертава, че тази прекомерна 
зависимост може да представлява риск 
при ограничения в производствения 
капацитет, свръхтърсене или 
протекционистки мерки, застрашаващи 
правилното функциониране на 
световните вериги за доставки, и може 
да подкопае наличността на лекарствени 
средства в ЕС; призовава Комисията да 
представи дългосрочна стратегия с 
акцент върху гарантирането на отворена 
стратегическа автономност и 
издръжливост на ЕС в областта на 
здравеопазването, по-специално чрез 
осигуряване на диверсификация на 
веригите на доставки;

Or. en

Изменение 19
Рафаел Глюксман, Агнес Йонгериус, Орор Лалюк

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни за голяма част от 
вноса си на активни фармацевтични 
съставки и химически суровини; 
подчертава, че тази прекомерна 
зависимост може да представлява риск 
при ограничения в производствения 
капацитет, свръхтърсене или 
протекционистки мерки, 

2. изразява съжаление, че ЕС 
зависи от ограничен брой страни за 
голяма част от вноса си на активни 
фармацевтични съставки и химически 
суровини; подчертава, че тази 
прекомерна зависимост представлява 
риск във времена на криза, когато 
ограничения в производствения 
капацитет, свръхтърсене или 
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застрашаващи правилното 
функциониране на световните вериги за 
доставки, и може да подкопае 
наличността на лекарствени средства в 
ЕС; призовава Комисията да представи 
дългосрочна стратегия с акцент върху 
гарантирането на отворена 
стратегическа автономност на ЕС в 
областта на здравеопазването;

протекционистки мерки, застрашават 
правилното функциониране на 
световните вериги за доставки, и може 
да подкопае наличността на лекарствени 
средства в ЕС; призовава Комисията да 
представи дългосрочна стратегия с 
акцент върху гарантирането на отворена 
стратегическа автономност на ЕС в 
областта на здравеопазването, 
укрепваща европейското 
производство на основни лекарствени 
средства;

Or. en

Изменение 20
Емануил Франгос, Херт Буржоа

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни за голяма част от 
вноса си на активни фармацевтични 
съставки и химически суровини; 
подчертава, че тази прекомерна 
зависимост може да представлява риск 
при ограничения в производствения 
капацитет, свръхтърсене или 
протекционистки мерки, застрашаващи 
правилното функциониране на 
световните вериги за доставки, и може 
да подкопае наличността на лекарствени 
средства в ЕС; призовава Комисията да 
представи дългосрочна стратегия с 
акцент върху гарантирането на отворена 
стратегическа автономност на ЕС в 
областта на здравеопазването;

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни за голяма част от 
вноса си на нискотехнологични 
медицински продукти, активни 
фармацевтични съставки и химически 
суровини; подчертава, че тази 
прекомерна зависимост може да 
представлява риск при ограничения в 
производствения капацитет, 
свръхтърсене или протекционистки 
мерки, застрашаващи правилното 
функциониране на световните вериги за 
доставки, и може да подкопае 
наличността на лекарствени средства в 
ЕС; призовава Комисията да представи 
дългосрочна стратегия с акцент върху 
гарантирането на отворена 
стратегическа автономност на ЕС в 
областта на здравеопазването;

Or. en
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Изменение 21
Урмас Пает

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни за голяма част от 
вноса си на активни фармацевтични 
съставки и химически суровини; 
подчертава, че тази прекомерна 
зависимост може да представлява риск 
при ограничения в производствения 
капацитет, свръхтърсене или 
протекционистки мерки, застрашаващи 
правилното функциониране на 
световните вериги за доставки, и може 
да подкопае наличността на лекарствени 
средства в ЕС; призовава Комисията да 
представи дългосрочна стратегия с 
акцент върху гарантирането на отворена 
стратегическа автономност на ЕС в 
областта на здравеопазването;

2. отчита, че ЕС зависи от 
ограничен брой страни, основно Китай 
и Индия, за голяма част от вноса си на 
активни фармацевтични съставки и 
химически суровини; подчертава, че 
тази прекомерна зависимост може да 
представлява риск при ограничения в 
производствения капацитет, 
свръхтърсене или протекционистки 
мерки, застрашаващи правилното 
функциониране на световните вериги за 
доставки, и може да подкопае 
наличността на лекарствени средства в 
ЕС; призовава Комисията да представи 
дългосрочна стратегия с акцент върху 
гарантирането на отворена 
стратегическа автономност на ЕС в 
областта на здравеопазването;

Or. en

Изменение 22
Агнес Йонгериус, Биляна  Борзан, Катлен Ван Бремпт, Инма Родригес Пинеро, 
Костас Мавридис

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. подчертава, че не е възможно 
пълно репатриране на веригите на 
доставки на медицински продукти в 
условията на глобална икономика; 
настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да работят с 
партньорите на ЕС, СЗО и СТО, за 
създаването на международна рамка, 
която да може да предотвратява 
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прекъсването на веригите на 
доставки, наред с другото чрез 
съставянето на световен каталог на 
основните продукти за спешна 
медицинска помощ, за да се ограничи 
прибягването до протекционистки 
мерки;

Or. en

Изменение 23
Масимилиано Салини

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2 a. настоява мерките, предложени 
в предстоящата фармацевтична 
стратегия на Комисията, да 
гарантират централната роля на 
Европа като „новатор и световен 
лидер“, както се подчертава в 
писмото за определяне на ресора от 
председателя Фон дер Лайен до члена 
на Комисията Стела Кириакиду, в 
което се отчита, че стартирането 
на всяка политика на ЕС, целяща 
връщането на производството на 
лекарствени средства и активни 
съставки обратно в Европа, започва с 
укрепване на 
научноизследователската дейност;

Or. en

Изменение 24
Андрей Ковачев

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение
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2 a. настоятелно призовава 
Комисията и държавите членки да 
направят задълбочено 
картографиране и анализ на 
световните вериги на доставки 
лекарствени средства; изисква 
предприемането на корективни 
мерки, ако това картографиране 
разкрие съществени уязвимости и 
рискове от прекъсване на доставките;

Or. en

Изменение 25
Бари Андрюз, Никола Данти, Самира Рафаела, Свеня Хан, Урмас Пает

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че ЕС е водещ 
световен износител на фармацевтични 
продукти; отбелязва, че защитата и 
прилагането на правата върху 
интелектуалната собственост в рамките 
споразуменията за свободна търговия 
(ССТ) и в СТО е от изключително 
значение за разработването на нови 
лекарства и лечения; подчертава, че 
възможностите за гъвкавост, 
предвидени в Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на 
правата върху интелектуалната 
собственост, могат да бъдат използвани 
за преодоляване на потенциален 
недостиг на доставки при извънредни 
обстоятелства;

3. подчертава, че ЕС е водещ 
световен износител на фармацевтични 
продукти; отбелязва, че защитата и 
прилагането на добре балансирани 
права върху интелектуалната 
собственост в рамките споразуменията 
за свободна търговия (ССТ) и в СТО 
следва да допринася за разработването 
на нови лекарства и лечения; 
подчертава, че възможностите за 
гъвкавост, предвидени в 
Споразумението за свързаните с 
търговията аспекти на правата върху 
интелектуалната собственост, могат да 
бъдат използвани за преодоляване на 
потенциален недостиг на доставки при 
извънредни обстоятелства; подчертава, 
че кризите в общественото 
здравеопазване следва да 
представляват законни основания за 
активиране на такива възможности 
за гъвкавост;  и отбелязва, че на 
развиващите се страни може да се 
наложи да разчитат на тези 
възможности за гъвкавост за да 
реагират адекватно на кризата с 
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COVID-19;

Or. en

Изменение 26
Ана Кавацини, Хейди Хаутала

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че ЕС е водещ 
световен износител на фармацевтични 
продукти; отбелязва, че защитата и 
прилагането на правата върху 
интелектуалната собственост в 
рамките споразуменията за свободна 
търговия (ССТ) и в СТО е от 
изключително значение за 
разработването на нови лекарства и 
лечения; подчертава, че възможностите 
за гъвкавост, предвидени в 
Споразумението за свързаните с 
търговията аспекти на правата върху 
интелектуалната собственост, могат да 
бъдат използвани за преодоляване на 
потенциален недостиг на доставки при 
извънредни обстоятелства;

3. подчертава, че ЕС е водещ 
световен износител на фармацевтични 
продукти; отбелязва, че трябва да се 
намери баланс между насърчаването 
на иновациите, гарантирането на 
достъп до лекарства и защитата на 
общественото здраве; подчертава, че 
възможностите за гъвкавост, 
предвидени в Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на 
правата върху интелектуалната 
собственост, следва да се използват за 
преодоляване на потенциален недостиг 
на доставки при извънредни 
обстоятелства;

Or. en

Изменение 27
Рафаел Глюксман, Орор Лалюк

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че ЕС е водещ 
световен износител на фармацевтични 
продукти; отбелязва, че защитата и 
прилагането на правата върху 
интелектуалната собственост в рамките 

3. подчертава, че ЕС е водещ 
световен износител на фармацевтични 
продукти; отбелязва, че защитата и 
прилагането на правата върху 
интелектуалната собственост в рамките 
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споразуменията за свободна търговия 
(ССТ) и в СТО е от изключително 
значение за разработването на нови 
лекарства и лечения; подчертава, че 
възможностите за гъвкавост, 
предвидени в Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на 
правата върху интелектуалната 
собственост, могат да бъдат 
използвани за преодоляване на 
потенциален недостиг на доставки 
при извънредни обстоятелства;

споразуменията за свободна търговия 
(ССТ) и в СТО е от изключително 
значение за разработването на нови 
лекарства и лечения; подчертава обаче, 
че Споразумението за свързаните с 
търговията аспекти на правата върху 
интелектуалната собственост следва да 
бъде преразгледано, за да се гарантира 
достъпът на развиващите се страни 
до основни лекарствени средства;

Or. en

Изменение 28
Еманюел Морел

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че ЕС е водещ 
световен износител на фармацевтични 
продукти; отбелязва, че защитата и 
прилагането на правата върху 
интелектуалната собственост в рамките 
споразуменията за свободна търговия 
(ССТ) и в СТО е от изключително 
значение за разработването на нови 
лекарства и лечения; подчертава, че 
възможностите за гъвкавост, 
предвидени в Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на 
правата върху интелектуалната 
собственост, могат да бъдат използвани 
за преодоляване на потенциален 
недостиг на доставки при извънредни 
обстоятелства;

3. подчертава, че ЕС е водещ 
световен износител на фармацевтични 
продукти; отбелязва, че защитата и 
прилагането на правата върху 
интелектуалната собственост в рамките 
споразуменията за свободна търговия 
(ССТ) и в СТО е от изключително 
значение за разработването на нови 
лекарства и лечения; подчертава, че 
възможностите за гъвкавост, 
предвидени в Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на 
правата върху интелектуалната 
собственост, могат да бъдат използвани 
за преодоляване на потенциален 
недостиг на доставки при извънредни 
обстоятелства; отправя искане за 
уведомяване на СТО за европейско 
изключение за здравето и 
включването му във всички търговски 
споразумения, минали и настоящи, 
предвиждащо нулева тарифа за 
фармацевтичните продукти, но 
позволяващо на страните да 
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предоставят държавна помощ на 
националния си здравен и 
фармацевтичен сектор;  отправя 
искане за правила относно 
отхвърлянето на евентуални бъдещи 
оспорвания от страна на 
партньорите по ССТ по въпроси, 
засягащи здравето;

Or. en

Изменение 29
Тициана Бегин

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че ЕС е водещ 
световен износител на фармацевтични 
продукти; отбелязва, че защитата и 
прилагането на правата върху 
интелектуалната собственост в рамките 
споразуменията за свободна търговия 
(ССТ) и в СТО е от изключително 
значение за разработването на нови 
лекарства и лечения; подчертава, че 
възможностите за гъвкавост, 
предвидени в Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на 
правата върху интелектуалната 
собственост, могат да бъдат използвани 
за преодоляване на потенциален 
недостиг на доставки при извънредни 
обстоятелства;

3. подчертава, че ЕС е водещ 
световен износител на фармацевтични 
продукти; отбелязва, че защитата и 
прилагането на правата върху 
интелектуалната собственост в рамките 
споразуменията за свободна търговия 
(ССТ) и в СТО е от изключително 
значение за разработването на нови 
лекарства и лечения; подчертава, че 
възможностите за гъвкавост, 
предвидени в Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на 
правата върху интелектуалната 
собственост, могат да бъдат използвани 
за преодоляване на потенциален 
недостиг на доставки при извънредни 
обстоятелства и за решаване на 
настоящите проблеми, свързани с 
използването на принудителна 
лицензия;

Or. en

Изменение 30
Емануил Франгос, Херт Буржоа



PE652.313v01-00 22/44 AM\1205208BG.docx

BG

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че ЕС е водещ 
световен износител на фармацевтични 
продукти; отбелязва, че защитата и 
прилагането на правата върху 
интелектуалната собственост в рамките 
споразуменията за свободна търговия 
(ССТ) и в СТО е от изключително 
значение за разработването на нови 
лекарства и лечения; подчертава, че 
възможностите за гъвкавост, 
предвидени в Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на 
правата върху интелектуалната 
собственост, могат да бъдат използвани 
за преодоляване на потенциален 
недостиг на доставки при извънредни 
обстоятелства;

3. подчертава, че ЕС е водещ 
световен износител на фармацевтични 
продукти и един от регионите с най-
интензивна научноизследователска 
дейност в тази част на света; 
отбелязва, че защитата и прилагането на 
правата върху интелектуалната 
собственост в рамките споразуменията 
за свободна търговия (ССТ) и в СТО е 
от изключително значение за 
разработването на нови лекарства и 
лечения; подчертава, че възможностите 
за гъвкавост, предвидени в 
Споразумението за свързаните с 
търговията аспекти на правата върху 
интелектуалната собственост, могат да 
бъдат използвани за преодоляване на 
потенциален недостиг на доставки при 
извънредни обстоятелства;

Or. en

Изменение 31
Андрей Ковачев

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че ЕС е водещ 
световен износител на фармацевтични 
продукти; отбелязва, че защитата и 
прилагането на правата върху 
интелектуалната собственост в рамките 
споразуменията за свободна търговия 
(ССТ) и в СТО е от изключително 
значение за разработването на нови 
лекарства и лечения; подчертава, че 
възможностите за гъвкавост, 
предвидени в Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на 

3. подчертава, че ЕС е водещ 
световен износител на фармацевтични 
продукти; отбелязва, че защитата и 
прилагането на правата върху 
интелектуалната собственост в рамките 
споразуменията за свободна търговия 
(ССТ) и в СТО е от изключително 
значение за разработването на нови 
лекарства и лечения и за 
поддържането на конкурентното 
предимство на ЕС в световен мащаб в 
областта на иновациите; подчертава, 
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правата върху интелектуалната 
собственост, могат да бъдат използвани 
за преодоляване на потенциален 
недостиг на доставки при извънредни 
обстоятелства;

че възможностите за гъвкавост, 
предвидени в Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на 
правата върху интелектуалната 
собственост, могат да бъдат използвани 
за преодоляване на потенциален 
недостиг на доставки при извънредни 
обстоятелства;

Or. en

Изменение 32
Масимилиано Салини

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че ЕС е водещ 
световен износител на фармацевтични 
продукти; отбелязва, че защитата и 
прилагането на правата върху 
интелектуалната собственост в рамките 
споразуменията за свободна търговия 
(ССТ) и в СТО е от изключително 
значение за разработването на нови 
лекарства и лечения; подчертава, че 
възможностите за гъвкавост, 
предвидени в Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на 
правата върху интелектуалната 
собственост, могат да бъдат използвани 
за преодоляване на потенциален 
недостиг на доставки при извънредни 
обстоятелства;

3. подчертава, че ЕС е водещ 
световен износител на фармацевтични 
продукти; отбелязва, че защитата и 
прилагането на правата върху 
интелектуалната собственост в рамките 
споразуменията за свободна търговия 
(ССТ) и в СТО е от изключително 
значение за разработването на нови 
лекарства и лечения и за 
конкурентните позиции на ЕС в 
областта на иновациите; подчертава, 
че възможностите за гъвкавост, 
предвидени в Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на 
правата върху интелектуалната 
собственост, могат да бъдат използвани 
за преодоляване на потенциален 
недостиг на доставки при извънредни 
обстоятелства;

Or. en

Изменение 33
Агнес Йонгериус, Катлен Ван Бремпт, Биляна  Борзан, Инма Родригес Пинеро

Проект на становище
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Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че ЕС е водещ 
световен износител на фармацевтични 
продукти; отбелязва, че защитата и 
прилагането на правата върху 
интелектуалната собственост в рамките 
споразуменията за свободна търговия 
(ССТ) и в СТО е от изключително 
значение за разработването на нови 
лекарства и лечения; подчертава, че 
възможностите за гъвкавост, 
предвидени в Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на 
правата върху интелектуалната 
собственост, могат да бъдат 
използвани за преодоляване на 
потенциален недостиг на доставки при 
извънредни обстоятелства;

3. подчертава, че ЕС е водещ 
световен износител на фармацевтични 
продукти; отбелязва, че защитата и 
прилагането на правата върху 
интелектуалната собственост в рамките 
споразуменията за свободна търговия 
(ССТ) и в СТО е от изключително 
значение за разработването на нови 
лекарства и лечения; подчертава, че 
възможностите за гъвкавост, 
предвидени в Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на 
правата върху интелектуалната 
собственост, следва да се използват за 
преодоляване на потенциален недостиг 
на доставки при извънредни 
обстоятелства;

Or. en

Изменение 34
Агнес Йонгериус, Катлен Ван Бремпт, Биляна  Борзан, Инма Родригес Пинеро, 
Рафаел Глюксман, Костас Мавридис

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3a. отбелязва, че наскоро 
сключените търговски споразумения 
на ЕС включват ясни правила 
относно търговските аспекти на 
правата върху интелектуалната 
собственост, които по принцип 
приемат издаването на 
принудителни лицензии в 
съответствие със Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на 
правата върху интелектуалната 
собственост; посочва въпреки това, 
че разпоредбите за изключителни 
права върху данните, за засилена 
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патентна защита или за защита на 
търговски тайни биха могли още 
повече да затруднят много държави 
да се позовават в пълна степен на 
такива клаузи; призовава Комисията 
да представи на Парламента оценка 
на възможната роля на 
споразуменията за свободна търговия 
на ЕС и Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на 
правата върху интелектуалната 
собственост в тази ситуация, и да го 
информира дали разглежда 
възможността за насоки, съгласно 
които доброволната лицензия би 
могла да се насърчи на мястото на 
незабавното издаване на 
принудителна лицензия;

Or. en

Изменение 35
Еникьо Дьори

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3a. приветства ангажимента на 
Комисията да гарантира 
целенасочеността, 
пропорционалността, 
прозрачността, временния характер 
и съответствието с правилата на 
СТО на извънредните мерки за 
справяне с последиците от COVID-19;

Or. en

Изменение 36
Данута Мария Хюбнер

Проект на становище
Параграф 4
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Проект на становище Изменение

4. подчертава, че една широка 
мрежа от ССТ, заедно с функционираща 
многостранна търговска система, 
представлява най-добрия начин за 
гарантиране на наличието на множество 
източници на производство на основни 
лекарствени средства и сближаване на 
регулаторните стандарти в световен 
мащаб;

4. подчертава, че една широка 
мрежа от ССТ, заедно с функционираща 
многостранна търговска система, 
представлява най-добрия начин за 
гарантиране на наличието на множество 
източници на производство на основни 
лекарствени средства и сближаване на 
регулаторните стандарти в световен 
мащаб; подчертава значението на 
това бъдещото споразумение между 
Обединеното кралство и ЕС да 
позволява и на двете страни да 
реагират на възникващи заплахи за 
здравето, като същевременно 
осигуряват доставките на 
лекарствени средства и медицински 
продукти по възможно най-добрия 
начин;

Or. en

Изменение 37
Роман Хайдер

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че една широка 
мрежа от ССТ, заедно с функционираща 
многостранна търговска система, 
представлява най-добрия начин за 
гарантиране на наличието на множество 
източници на производство на основни 
лекарствени средства и сближаване на 
регулаторните стандарти в световен 
мащаб;

4. подчертава, че една широка 
мрежа от ССТ, заедно с функционираща 
многостранна търговска система, е един 
от важните начини за гарантиране на 
наличието на множество източници на 
производство на основни лекарствени 
средства и сближаване на регулаторните 
стандарти в световен мащаб; друг начин 
за гарантиране на стратегическата 
автономност на ЕС в областта на 
здравеопазването е включването на 
фармацевтичното производство на 
определени продукти, като например 
пеницилина, който в момента в ЕС се 
произвежда само от Novartis в Кундъл, 
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Австрия, в програмата за ВПОИ 
(важни проекти от общоевропейски 
интерес);

Or. en

Изменение 38
Андрей Ковачев

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че една широка 
мрежа от ССТ, заедно с функционираща 
многостранна търговска система, 
представлява най-добрия начин за 
гарантиране на наличието на множество 
източници на производство на основни 
лекарствени средства и сближаване на 
регулаторните стандарти в световен 
мащаб;

4. подчертава, че една широка 
мрежа от ССТ, заедно с функционираща 
многостранна търговска система, 
представлява най-добрия начин за 
гарантиране на наличието на множество 
източници на производство на основни 
лекарствени средства и сближаване на 
регулаторните стандарти в световен 
мащаб; припомня, че разликите в 
регулаторните рамки и стандартите 
за медицинските продукти могат да 
създават пречки в търговията; 
насърчава приемането на 
международни стандарти за 
гарантиране на качеството и 
безопасността на внасяните готови 
или междинни медицински продукти 
и включването на строги разпоредби 
за регулаторно сътрудничество в 
двустранните търговски 
споразумения на ЕС за осигуряване на 
съответствието с приложимите 
стандарти за качество на всички 
медицински продукти, предназначени 
за европейския пазар;

Or. en

Изменение 39
Рафаел Глюксман, Орор Лалюк
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Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че една широка 
мрежа от ССТ, заедно с 
функционираща многостранна 
търговска система, представлява най-
добрия начин за гарантиране на 
наличието на множество източници на 
производство на основни лекарствени 
средства и сближаване на 
регулаторните стандарти в световен 
мащаб;

4. приветства изявленията на 
члена на Комисията, отговарящ за 
вътрешния пазар, за връщането на 
стратегическите вериги на доставки; 
отбелязва, че една функционираща 
многостранна търговска система, 
гарантираща наличието на множество 
източници на производство на основни 
лекарствени средства, би могла да 
служи като допълнение към 
европейското производство;

Or. en

Изменение 40
Масимилиано Салини

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че една широка 
мрежа от ССТ, заедно с функционираща 
многостранна търговска система, 
представлява най-добрия начин за 
гарантиране на наличието на множество 
източници на производство на основни 
лекарствени средства и сближаване на 
регулаторните стандарти в световен 
мащаб;

4. подчертава, че една широка 
мрежа от ССТ, които отчитат 
компоненти на интелектуалната 
собственост, заедно с функционираща 
многостранна търговска система, 
представлява най-добрия начин за 
гарантиране на наличието на множество 
източници на производство на основни 
лекарствени средства и сближаване на 
регулаторните стандарти в световен 
мащаб, за да се поддържа в Европа и 
света една силна рамка за иновации, 
способна да устои на бъдещи здравни 
кризи;

Or. en

Изменение 41
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Тициана Бегин

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че една широка 
мрежа от ССТ, заедно с 
функционираща многостранна 
търговска система, представлява най-
добрия начин за гарантиране на 
наличието на множество източници на 
производство на основни лекарствени 
средства и сближаване на 
регулаторните стандарти в световен 
мащаб;

4. подчертава, че една 
функционираща многостранна 
търговска система представлява най-
добрия начин за гарантиране на 
наличието на множество източници на 
производство на основни лекарствени 
средства, които лесно могат да бъдат 
проверени с цел избягване на 
фалшифицирането и пълно 
съответствие с регулаторните 
стандарти в Европа и в световен мащаб;

Or. en

Изменение 42
Бари Андрюз, Никола Данти, Дита Харанзова, Самира Рафаела, Свеня Хан, 
Урмас Пает

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че една широка 
мрежа от ССТ, заедно с функционираща 
многостранна търговска система, 
представлява най-добрия начин за 
гарантиране на наличието на множество 
източници на производство на основни 
лекарствени средства и сближаване на 
регулаторните стандарти в световен 
мащаб;

4. подчертава, че една широка 
мрежа от ССТ, заедно с напълно 
функционираща многостранна 
търговска система към Световната 
търговска организация, разполагаща с 
оперативен апелативен орган, 
представлява най-добрия начин за 
гарантиране на наличието на множество 
източници на производство на основни 
лекарствени средства и сближаване на 
регулаторните стандарти в световен 
мащаб;

Or. en
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Изменение 43
Ана Кавацини, Хейди Хаутала

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че една широка 
мрежа от ССТ, заедно с 
функционираща многостранна 
търговска система, представлява най-
добрия начин за гарантиране на 
наличието на множество източници на 
производство на основни лекарствени 
средства и сближаване на регулаторните 
стандарти в световен мащаб;

4. подчертава, че запазването на 
всички възможности за осигуряване 
на достатъчни наличности на 
необходими фармацевтични 
продукти, включително 
разрешаването на внасянето на 
лекарствени средства, произведени в 
чужбина с принудителни лицензии, е 
най-добрият начин за гарантиране на 
наличието на множество източници на 
производство на основни лекарствени 
средства и сближаване на регулаторните 
стандарти в световен мащаб; призовава 
ЕС да предвиди клаузи за изключване в 
европейските правила за 
изключителните права върху данни и 
изключителните търговски права, за 
да могат държавите членки 
ефективно да използват 
принудителни лицензии;

Or. en

Изменение 44
Инма Родригес Пинеро, Агнес Йонгериус, Хавиер Морено Санчес, Костас 
Мавридис

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че една широка 
мрежа от ССТ, заедно с функционираща 
многостранна търговска система, 
представлява най-добрия начин за 
гарантиране на наличието на множество 
източници на производство на основни 
лекарствени средства и сближаване на 

4. подчертава, че една широка 
мрежа от справедливи и добре 
прилагани ССТ, заедно с 
функционираща многостранна 
търговска система, представлява най-
добрия начин за гарантиране на 
наличието на множество източници на 
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регулаторните стандарти в световен 
мащаб;

производство на основни лекарствени 
средства и сближаване на регулаторните 
стандарти в световен мащаб;

Or. en

Изменение 45
Еникьо Дьори

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4 a. подчертава необходимостта 
от една по-широка инициатива в 
областта на търговията и 
здравеопазването в рамките на СТО, 
целяща задълбочаване на 
сътрудничеството и разработване на 
насоки за гарантиране на съгласуван 
отговор в случай на недостиг на 
доставки на основни лекарствени 
средства;

Or. en

Изменение 46
Ана Кавацини, Хейди Хаутала

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. силно насърчава всички 
държави да се присъединят към 
Споразумението на СТО за премахване 
на митата върху фармацевтични 
продукти; призовава неговият обхват 
да бъде разширен, така че да включва 
всички фармацевтични и медицински 
продукти; подчертава, че медицинските 
продукти следва да бъдат изключени от 
ответните мерки при търговски спорове;

5. отбеляза наскоро направените 
предложения за разширяване на 
обхвата на Споразумението на СТО за 
премахване на митата върху 
фармацевтични продукти; призовава 
бъдещите преговори да отчитат 
възможностите на всички държави, 
за да се гарантира тяхната 
стратегическа автономност и 
достъпът на техните граждани до 
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фармацевтични и медицински продукти; 
подчертава, че медицинските продукти 
следва да бъдат изключени от ответните 
мерки при търговски спорове;

Or. en

Изменение 47
Андрей Ковачев

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. силно насърчава всички държави 
да се присъединят към Споразумението 
на СТО за премахване на митата върху 
фармацевтични продукти; призовава 
неговият обхват да бъде разширен, така 
че да включва всички фармацевтични и 
медицински продукти; подчертава, че 
медицинските продукти следва да бъдат 
изключени от ответните мерки при 
търговски спорове;

5. силно насърчава всички държави 
да се присъединят към Споразумението 
на СТО за премахване на митата върху 
фармацевтични продукти; призовава 
неговият обхват да бъде разширен, така 
че да включва всички фармацевтични и 
медицински продукти; подчертава, че 
медицинските продукти и 
лекарствените средства, 
включително междинните им форми, 
следва да бъдат изключени от ответните 
мерки при търговски спорове;

Or. en

Изменение 48
Масимилиано Салини

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. силно насърчава всички държави 
да се присъединят към Споразумението 
на СТО за премахване на митата върху 
фармацевтични продукти; призовава 
неговият обхват да бъде разширен, така 
че да включва всички фармацевтични и 
медицински продукти; подчертава, че 

5. силно насърчава всички държави 
да се присъединят към Споразумението 
на СТО за премахване на митата върху 
фармацевтични продукти; призовава 
неговият обхват да бъде разширен, така 
че да включва всички фармацевтични и 
медицински продукти; подчертава, че 
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медицинските продукти следва да бъдат 
изключени от ответните мерки при 
търговски спорове;

медицинските и фармацевтичните 
продукти, включително междинните 
им форми, следва да бъдат изключени 
от ответните мерки при търговски 
спорове;

Or. en

Изменение 49
Тициана Бегин

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. силно насърчава всички държави 
да се присъединят към Споразумението 
на СТО за премахване на митата върху 
фармацевтични продукти; призовава 
неговият обхват да бъде разширен, така 
че да включва всички фармацевтични и 
медицински продукти; подчертава, че 
медицинските продукти следва да бъдат 
изключени от ответните мерки при 
търговски спорове;

5. силно насърчава всички държави 
да се присъединят към Споразумението 
на СТО за премахване на митата върху 
фармацевтични продукти; призовава 
неговият обхват да бъде разширен, така 
че да включва всички фармацевтични и 
медицински продукти; подчертава, че 
медицинските продукти следва да бъдат 
изключени от ответните мерки при 
търговски спорове и да бъдат лесно 
достъпни;

Or. en

Изменение 50
Бари Андрюз, Никола Данти, Самира Рафаела, Свеня Хан, Урмас Пает

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. силно насърчава всички държави 
да се присъединят към Споразумението 
на СТО за премахване на митата върху 
фармацевтични продукти; призовава 
неговият обхват да бъде разширен, така 
че да включва всички фармацевтични и 
медицински продукти; подчертава, че 

5. силно насърчава всички държави 
да се присъединят към Споразумението 
на СТО за премахване на митата върху 
фармацевтични продукти; 
настоятелно призовава неговият 
обхват да бъде разширен, така че да 
включва всички фармацевтични и 
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медицинските продукти следва да бъдат 
изключени от ответните мерки при 
търговски спорове;

медицински продукти; подчертава, че 
медицинските продукти следва по всяко 
време да бъдат изключени от ответните 
мерки при търговски спорове;

Or. en

Изменение 51
Агнес Йонгериус, Катлен Ван Бремпт, Биляна  Борзан, Инма Родригес Пинеро, 
Рафаел Глюксман, Костас Мавридис

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5 a. отбелязва, че целият свят се 
бори с пандемията от COVID-19, тъй 
като все още не е открито лекарство 
срещу това заболяване; призовава 
Комисията да съгласува със СТО и 
СЗО равния достъп на всички страни, 
и по-специално на развиващите се 
страни, до евентуални лекарства, 
водещи до пробив в неговото лечение; 
насърчава всички държави членки да 
положат усилия за създаване на фонд 
от патентни права за свързани с 
COVID-19 технологии в СЗО;

Or. en

Изменение 52
Йорген Варборн

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5 a. призовава също така ЕС 
едностранно и временно да премахне 
тарифите върху медицинските и 
фармацевтичните продукти за 
улесняване на вноса на тези стоки;
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Or. en

Изменение 53
Агнес Йонгериус, Катлен Ван Бремпт, Биляна  Борзан, Инма Родригес Пинеро

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава, че не е възможно 
пълно репатриране на веригите на 
доставки на медицински продукти в 
условията на глобална икономика; 
настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да работят с 
партньорите на ЕС, СЗО и СТО, за 
създаването на международна рамка, 
която може да предотврати 
прекъсването на веригите на 
доставки и да ограничи прибягването 
до протекционистки мерки по време 
на здравни кризи.

заличава се

Or. en

Изменение 54
Еманюел Морел

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава, че не е възможно 
пълно репатриране на веригите на 
доставки на медицински продукти в 
условията на глобална икономика; 
настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да работят с 
партньорите на ЕС, СЗО и СТО, за 
създаването на международна рамка, 
която може да предотврати 
прекъсването на веригите на 
доставки и да ограничи прибягването 

6. подчертава, че не е възможно 
пълно репатриране на веригите на 
доставки на медицински продукти в 
условията на глобална икономика; 
призовава за Европейска директива, 
която да позволи на държавите 
членки да въведат в рамките на 5 
години квоти за вътрешно 
производство на различни лекарства 
(напр. на основни лекарства като 
ацетаминофен или антибиотици, 
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до протекционистки мерки по време 
на здравни кризи.

както и на вещества, необходими в 
отделенията за интензивно лечение, 
като опиати или анестетици), 
суровини за тяхното производство и 
медицински изделия и облекла.

Or. en

Изменение 55
Роман Хайдер

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава, че не е възможно 
пълно репатриране на веригите на 
доставки на медицински продукти в 
условията на глобална икономика; 
настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да работят с 
партньорите на ЕС, СЗО и СТО, за 
създаването на международна рамка, 
която може да предотврати 
прекъсването на веригите на доставки и 
да ограничи прибягването до 
протекционистки мерки по време на 
здравни кризи.

6. подчертава, че въпреки че не е 
възможно пълно репатриране на 
веригите на доставки на медицински 
продукти в условията на глобална 
икономика, едно постепенно 
репатриране на стратегически 
медицински производства ще осигури 
необходимите запаси от медицински 
продукти в рамките на ЕС и по време 
на криза и ще засили независимостта 
на ЕС от външни производители, 
които могат да налагат 
протекционистки мерки;  настоятелно 
призовава Комисията и държавите 
членки да работят с партньорите на ЕС, 
СЗО и СТО, за създаването на 
международна рамка, която може да 
предотврати прекъсването на веригите 
на доставки и да ограничи прибягването 
до протекционистки мерки по време на 
здравни кризи.

Or. en

Изменение 56
Емануил Франгос, Херт Буржоа

Проект на становище
Параграф 6
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Проект на становище Изменение

6. подчертава, че не е възможно 
пълно репатриране на веригите на 
доставки на медицински продукти в 
условията на глобална икономика; 
настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да работят с 
партньорите на ЕС, СЗО и СТО, за 
създаването на международна рамка, 
която може да предотврати 
прекъсването на веригите на доставки и 
да ограничи прибягването до 
протекционистки мерки по време на 
здравни кризи.

6. подчертава, че пълното 
репатриране на веригите на доставки на 
медицински продукти е нито 
възможно, нито желателно, тъй 
като световните пазари на 
медицински продукти и 
специализацията на световно 
равнище са от полза за ЕС; 
настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да работят с 
партньорите на ЕС, СЗО и СТО, за 
създаването на международна рамка, 
която може да предотврати 
прекъсването на веригите на доставки и 
да ограничи прибягването до 
протекционистки мерки по време на 
здравни кризи.

Or. en

Изменение 57
Бари Андрюз, Никола Данти, Самира Рафаела, Свеня Хан, Урмас Пает

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава, че не е възможно 
пълно репатриране на веригите на 
доставки на медицински продукти в 
условията на глобална икономика; 
настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да работят с 
партньорите на ЕС, СЗО и СТО, за 
създаването на международна рамка, 
която може да предотврати 
прекъсването на веригите на доставки и 
да ограничи прибягването до 
протекционистки мерки по време на 
здравни кризи.

6. подчертава, че пълното 
репатриране на веригите на доставки на 
медицински продукти е нито 
възможно нито желателно в 
условията на глобална икономика; 
настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да работят с 
партньорите на ЕС, СЗО и СТО, за 
създаването на международна рамка, 
която може да предотврати 
прекъсването на веригите на доставки и 
да ограничи прибягването до 
протекционистки мерки по време на 
здравни кризи; призовава Комисията 
да проучи възможностите за 
създаване на общ европейски 
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стратегически резерв за лекарства, 
развивайки инициативата за 
стратегическия резерв в rescEU.

Or. en

Изменение 58
Данута Мария Хюбнер

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава, че не е възможно 
пълно репатриране на веригите на 
доставки на медицински продукти в 
условията на глобална икономика; 
настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да работят с 
партньорите на ЕС, СЗО и СТО, за 
създаването на международна рамка, 
която може да предотврати 
прекъсването на веригите на доставки и 
да ограничи прибягването до 
протекционистки мерки по време на 
здравни кризи.

6. подчертава, че не е възможно 
пълно репатриране на веригите на 
доставки на медицински продукти в 
условията на глобална икономика; 
настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да работят с 
многостранните партньори на ЕС, 
СЗО и СТО, за създаването на 
международна рамка, която може да 
предотврати прекъсването на веригите 
на доставки и да ограничи прибягването 
до протекционистки мерки, като 
ограничения върху вноса и/или износа, 
от страна на отделни държави по 
време на здравни кризи;

Or. en

Изменение 59
Рафаел Глюксман, Агнес Йонгериус, Орор Лалюк

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава, че не е възможно 
пълно репатриране на веригите на 
доставки на медицински продукти в 
условията на глобална икономика; 
настоятелно призовава Комисията и 

6. подчертава, че не е възможно 
пълно репатриране на всички вериги на 
доставки на медицински продукти в 
условията на глобална икономика; 
настоятелно призовава Комисията и 
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държавите членки да работят с 
партньорите на ЕС, СЗО и СТО, за 
създаването на международна рамка, 
която може да предотврати 
прекъсването на веригите на доставки и 
да ограничи прибягването до 
протекционистки мерки по време на 
здравни кризи.

държавите членки да работят с 
партньорите на ЕС, СЗО и СТО, за 
създаването на международна рамка, 
която може да предотврати 
прекъсването на веригите на доставки и 
да ограничи прибягването до 
протекционистки мерки по време на 
здравни кризи.

Or. en

Изменение 60
Урмас Пает

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава, че не е възможно 
пълно репатриране на веригите на 
доставки на медицински продукти в 
условията на глобална икономика; 
настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да работят с 
партньорите на ЕС, СЗО и СТО, за 
създаването на международна рамка, 
която може да предотврати 
прекъсването на веригите на доставки и 
да ограничи прибягването до 
протекционистки мерки по време на 
здравни кризи.

6. подчертава, че не е възможно 
пълно репатриране на веригите на 
доставки на медицински продукти в 
условията на глобална икономика; 
настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да работят в по-
тясно сътрудничество помежду си, с 
партньорите на ЕС, СЗО и СТО, за 
създаването на международна рамка, 
която може да предотврати 
прекъсването на веригите на доставки и 
да ограничи прибягването до 
протекционистки мерки по време на 
здравни кризи.

Or. en

Изменение 61
Еникьо Дьори

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава, че не е възможно 6. подчертава, че пълното 
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пълно репатриране на веригите на 
доставки на медицински продукти в 
условията на глобална икономика; 
настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да работят с 
партньорите на ЕС, СЗО и СТО, за 
създаването на международна рамка, 
която може да предотврати 
прекъсването на веригите на доставки и 
да ограничи прибягването до 
протекционистки мерки по време на 
здравни кризи.

репатриране на веригите на доставки на 
медицински продукти е нито 
възможно, нито следва да бъде цел в 
условията на глобална икономика; 
настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да работят с 
партньорите на ЕС, СЗО и СТО, за 
създаването на международна рамка, 
която може да предотврати 
прекъсването на веригите на доставки и 
да ограничи прибягването до 
протекционистки мерки по време на 
здравни кризи.

Or. en

Изменение 62
Ана Кавацини, Хейди Хаутала

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава, че не е възможно 
пълно репатриране на веригите на 
доставки на медицински продукти в 
условията на глобална икономика; 
настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да работят с 
партньорите на ЕС, СЗО и СТО, за 
създаването на международна рамка, 
която може да предотврати 
прекъсването на веригите на доставки и 
да ограничи прибягването до 
протекционистки мерки по време на 
здравни кризи.

6. подчертава, че не е възможно 
пълно репатриране на веригите на 
доставки на медицински продукти в 
условията на глобална икономика; 
настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да работят с 
партньорите на ЕС, СЗО и СТО, за 
създаването на международна рамка, 
която може да предотврати 
прекъсването на веригите на доставки и 
да ограничи прибягването до нанасящи 
вреди мерки по време на здравни кризи.

Or. en

Изменение 63
Тициана Бегин

Проект на становище
Параграф 6
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Проект на становище Изменение

6. подчертава, че не е възможно 
пълно репатриране на веригите за 
доставка на медицински продукти в 
условията на глобална икономика; 
настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да работят с 
партньорите на ЕС, СЗО и СТО, за 
създаването на международна рамка, 
която може да предотврати 
прекъсването на веригите на доставки и 
да ограничи прибягването до 
протекционистки мерки по време на 
здравни кризи.

6. настоятелно призовава 
Комисията и държавите членки да 
работят с партньорите на ЕС, СЗО и 
СТО за създаването на международна 
рамка, която може да предотврати 
прекъсването на веригите на доставки и 
да ограничи прибягването до 
протекционистки мерки по време на 
здравни кризи, особено като се има 
предвид недостига на производствени 
мощности за лекарствени средства в 
ЕС.

Or. en

Изменение 64
Агнес Йонгериус, Катлен Ван Бремпт, Биляна  Борзан, Инма Родригес Пинеро, 
Рафаел Глюксман, Костас Мавридис

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6 a. призовава Комисията и 
държавите членки да гарантират 
наличието на постоянни и надеждни 
доставки на медицински продукти; 
подчертава, че при разработването 
на медицински продукти трябва да се 
спазват международните стандарти 
в областта на правата на човека и 
Парижкото споразумение и че 
трудовите права трябва да са в 
съответствие с конвенциите на 
МОТ; обръща внимание на Комисията 
за спешната необходимост от общ 
европейски подход за обвързващ закон 
за веригите на доставки, за да се 
поддържат еднакви условия на 
конкуренция на вътрешния пазар; 

Or. en
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Изменение 65
Андрей Ковачев

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6 a. призовава Комисията и 
държавите членки да осигурят 
бързото и пълно прилагане – и ако е 
необходимо, преразглеждане, на 
регламента за скрининга на преките 
чуждестранни инвестиции, в който 
здравеопазването следва да се включи 
като стратегически сектор;

Or. en

Изменение 66
Инма Родригес Пинеро, Агнес Йонгериус, Хавиер Морено Санчес, Костас 
Мавридис

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6 a. подчертава значението на 
предприемането от страна на 
Комисията на всички необходими 
мерки срещу спекулата, измамите и 
злоупотребите с цените в 
търговията с основни медицински 
вещества;

Or. en

Изменение 67
Агнес Йонгериус, Катлен Ван Бремпт, Биляна  Борзан, Инма Родригес Пинеро, 
Рафаел Глюксман, Костас Мавридис

Проект на становище
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Параграф 6 б (нов)

Проект на становище Изменение

6б. подчертава значението на 
европейските стандарти за 
безопасност за медицинските 
продукти; настоятелно призовава 
Комисията да проверява дали 
медицинските продукти, които 
влизат на вътрешния пазар, 
отговарят на европейските 
стандарти за безопасност; призовава 
Комисията да гарантира даването на 
приоритет на защитата на 
потребителите по време на 
преговорите в рамките на СТО за 
електронната търговия;

Or. en

Изменение 68
Инма Родригес Пинеро, Агнес Йонгериус, Хавиер Морено Санчес, Костас 
Мавридис

Проект на становище
Параграф 6 б (нов)

Проект на становище Изменение

6б. призовава Комисията да поеме 
водеща роля на световно равнище за 
гарантиране на доставките и 
достъпа на развиващите се страни до 
основни лекарствени средства, 
особено при извънредни ситуации;

Or. en

Изменение 69
Инма Родригес Пинеро, Агнес Йонгериус, Хавиер Морено Санчес, Костас 
Мавридис

Проект на становище
Параграф 6 в (нов)
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Проект на становище Изменение

6в. подчертава значението на 
осигуряването на всеобщ достъп до 
ваксини и лечение, особено при 
извънредни ситуации и за нови 
заболявания, за които не съществува 
лечение, какъвто е случаят с COVID-
19; настоятелно призовава за тясно 
сътрудничество между СЗО и СТО за 
гарантиране на доставките на 
ваксина, след като такава бъде 
разработена; същевременно призовава 
Комисията да укрепи своите 
механизми за съвместно възлагане на 
обществени поръчки за лекарствени 
средства, за да се гарантира всеобщ 
достъп до лечение за всички 
граждани, независимо от това къде се 
намират. 

Or. en


