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Grozījums Nr. 1
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīmē, ka Covid-19 pandēmija 
visskarbāk ir izgaismojusi to, cik būtiska 
nozīme ir medicīnisko izstrādājumu un jo 
īpaši zāļu pasaules mēroga piegādes ķēžu 
darbībai; uzsver, ka atklāta un uz 
noteikumu pamata veidota tirdzniecības 
sistēma ir fundamentāli svarīga, lai zāles 
būtu pieejamas pasaules mērogā;

1. atzīmē, ka Covid-19 pandēmija 
visskarbāk ir izgaismojusi to, cik būtiska 
nozīme ir medicīnisko izstrādājumu un jo 
īpaši zāļu un terapijas līdzekļu pasaules 
mēroga piegādes ķēžu darbībai; uzsver, ka 
atklāta, pārredzama un uz noteikumu 
pamata veidota tirdzniecības sistēma ir 
fundamentāli svarīga, lai zāles būtu 
pieejamas pasaules mērogā un lai būtu 
garantēts, ka zāles var viegli izplatīt un 
izmantot;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīmē, ka Covid-19 pandēmija 
visskarbāk ir izgaismojusi to, cik būtiska 
nozīme ir medicīnisko izstrādājumu un jo 
īpaši zāļu pasaules mēroga piegādes ķēžu 
darbībai; uzsver, ka atklāta un uz 
noteikumu pamata veidota tirdzniecības 
sistēma ir fundamentāli svarīga, lai zāles 
būtu pieejamas pasaules mērogā;

1. atzīmē, ka Covid-19 pandēmija 
visskarbāk ir izgaismojusi to, cik būtiska 
nozīme ir medicīnisko izstrādājumu un jo 
īpaši zāļu pasaules mēroga piegādes ķēžu 
darbībai; uzsver, ka ir fundamentāli 
svarīgi īstenot atklātu un uz noteikumu 
pamata veidotu tirdzniecības sistēmu, lai 
nodrošinātu, ka zāles ir pieejamas 
pasaules mērogā un ka turpmāk ārkārtas 
apstākļos mēs atkal nenonākam 
neaizsargātā situācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 3
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Raphaël Glucksmann

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīmē, ka Covid-19 pandēmija 
visskarbāk ir izgaismojusi to, cik būtiska 
nozīme ir medicīnisko izstrādājumu un jo 
īpaši zāļu pasaules mēroga piegādes ķēžu 
darbībai; uzsver, ka atklāta un uz 
noteikumu pamata veidota tirdzniecības 
sistēma ir fundamentāli svarīga, lai zāles 
būtu pieejamas pasaules mērogā;

1. atzīmē, ka Covid-19 pandēmija 
visskarbāk ir izgaismojusi to, cik būtiska 
nozīme ir medicīnisko izstrādājumu un jo 
īpaši zāļu piegādes ķēžu darbībai;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Enikő Győri

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīmē, ka Covid-19 pandēmija 
visskarbāk ir izgaismojusi to, cik būtiska 
nozīme ir medicīnisko izstrādājumu un jo 
īpaši zāļu pasaules mēroga piegādes ķēžu 
darbībai; uzsver, ka atklāta un uz 
noteikumu pamata veidota tirdzniecības 
sistēma ir fundamentāli svarīga, lai zāles 
būtu pieejamas pasaules mērogā;

1. atzīmē, ka Covid-19 pandēmija 
visskarbāk ir izgaismojusi to, cik būtiska 
nozīme ir medicīnisko izstrādājumu un jo 
īpaši zāļu pasaules mēroga piegādes ķēžu 
darbībai; uzsver, ka atklāta, brīva, godīga 
un uz noteikumu pamata veidota 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma ir 
fundamentāli svarīga, lai zāles būtu 
pieejamas pasaules mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Seán Kelly

Atzinuma projekts
1. punkts



AM\1205208LV.docx 5/39 PE652.313v01-00

LV

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīmē, ka Covid-19 pandēmija 
visskarbāk ir izgaismojusi to, cik būtiska 
nozīme ir medicīnisko izstrādājumu un jo 
īpaši zāļu pasaules mēroga piegādes ķēžu 
darbībai; uzsver, ka atklāta un uz 
noteikumu pamata veidota tirdzniecības 
sistēma ir fundamentāli svarīga, lai zāles 
būtu pieejamas pasaules mērogā;

1. atzīmē, ka Covid-19 pandēmija 
visskarbāk ir izgaismojusi to, cik būtiska 
nozīme ir medicīnisko izstrādājumu un jo 
īpaši zāļu pasaules mēroga piegādes ķēžu 
darbībai; uzsver, ka atklāta, obligāti 
ieviešama un uz noteikumu pamata veidota 
tirdzniecības sistēma ir fundamentāli 
svarīga, lai zāles būtu pieejamas pasaules 
mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Agnes Jongerius, Biljana Borzan, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, 
Costas Mavrides

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīmē, ka Covid-19 pandēmija 
visskarbāk ir izgaismojusi to, cik būtiska 
nozīme ir medicīnisko izstrādājumu un jo 
īpaši zāļu pasaules mēroga piegādes ķēžu 
darbībai; uzsver, ka atklāta un uz 
noteikumu pamata veidota tirdzniecības 
sistēma ir fundamentāli svarīga, lai zāles 
būtu pieejamas pasaules mērogā;

1. atzīmē, ka Covid-19 pandēmija 
visskarbāk ir izgaismojusi to, cik būtiska 
nozīme ir medicīnisko izstrādājumu un jo 
īpaši zāļu pasaules mēroga piegādes ķēžu 
darbībai; uzsver, ka godīga, atklāta un uz 
noteikumu pamata veidota tirdzniecības 
sistēma ir fundamentāli svarīga, lai zāles 
būtu pieejamas pasaules mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka Eiropā ir jākāpina 
zāļu ražošanas jaudas, tā nodrošinot, ka 
adekvātā daudzumā ir pieejami 
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nepieciešamie farmaceitiskie produkti, un 
ierobežojot problemātisku piegādes posmu 
veidošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b prasa, lai Komisija un dalībvalstis 
atvēlētu resursus to darbību atbalstam, 
kas nodrošina, ka ķīmiskās rūpnīcas ES 
atsāk ražot aktīvās farmaceitiskās vielas, 
un tādējādi mazina atkarību no trešām 
valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Andrey Kovatchev

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu 
un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir 
lielā mērā atkarīga no šaura valstu loka; 
uzsver, ka šāda pārmērīga paļaušanās var 
būt bīstama apstākļos, kad pasaules mēroga 
piegādes ķēžu pienācīgu darbību apdraud 
ierobežota ražošanas jauda, pārāk liels 
pieprasījums vai protekcionisma pasākumi, 
un ka tas varētu mazināt zāļu pieejamību 
ES; aicina Komisiju piedāvāt ilgtermiņa 
stratēģiju, kas vērsta uz to, lai garantētu ES 
atklātu stratēģisko autonomiju veselības 
nozarē;

2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu 
un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir 
lielā mērā atkarīga no šaura valstu loka; 
uzsver, ka šāda pārmērīga paļaušanās var 
būt bīstama apstākļos, kad pasaules mēroga 
piegādes ķēžu pienācīgu darbību apdraud 
ierobežota ražošanas jauda, pārāk liels 
pieprasījums vai protekcionisma pasākumi, 
piemēram, eksporta ierobežojumi, un ka 
tas varētu mazināt zāļu pieejamību ES; 
atzīmē, ka šādiem protekcionisma 
pasākumiem, visticamāk, būs bumeranga 
efekts un ka tie vājinās ražošanas jaudu 
visā pasaulē kopumā; uzmanību jo īpaši 
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vērš uz to, ka labākais veids, kā līdzsvarot 
ražošanas jaudu pasaules mērogā 
apstākļos, kad krasi kāpj pieprasījums pēc 
zālēm, ir saglabāt stabilu un 
prognozējamu tirdzniecības un investīciju 
vidi; aicina Komisiju piedāvāt ilgtermiņa 
stratēģiju, kas vērsta uz to, lai garantētu ES 
atklātu stratēģisko autonomiju veselības 
nozarē, un tādēļ cita starpā piedāvāt arī 
konkrētus pasākumus, ar kuriem atbalstīt 
dažādošanu, drošu piegādi un pirmās 
nepieciešamības preču pašmāju ražošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu 
un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir 
lielā mērā atkarīga no šaura valstu loka; 
uzsver, ka šāda pārmērīga paļaušanās var 
būt bīstama apstākļos, kad pasaules mēroga 
piegādes ķēžu pienācīgu darbību apdraud 
ierobežota ražošanas jauda, pārāk liels 
pieprasījums vai protekcionisma pasākumi, 
un ka tas varētu mazināt zāļu pieejamību 
ES; aicina Komisiju piedāvāt ilgtermiņa 
stratēģiju, kas vērsta uz to, lai garantētu ES 
atklātu stratēģisko autonomiju veselības 
nozarē;

2. atzīst, ka Savienībai trūkst pašai 
savu medicīnisko izstrādājumu piegādes 
ķēžu, jo aktīvu farmaceitisko vielu un 
ķīmisko izejvielu importa ziņā tā ir lielā 
mērā atkarīga no šaura valstu loka, 
piemēram, no Ķīnas un Indijas; uzsver, ka 
šāda pārmērīga paļaušanās var būt bīstama 
apstākļos, kad pasaules mēroga piegādes 
ķēžu pienācīgu darbību apdraud ierobežota 
ražošanas jauda, drošuma trūkums, pārāk 
liels pieprasījums vai protekcionisma 
pasākumi, un ka tas varētu mazināt zāļu 
pieejamību ES; aicina Komisiju piedāvāt 
ilgtermiņa stratēģiju, kas vērsta uz to, lai 
garantētu ES atklātu stratēģisko 
autonomiju veselības nozarē, un piedāvāt 
uzticamus instrumentus, ar kuriem 
pārbaudīt kvalitāti, drošumu, izcelsmi un 
atbilstību ES normatīvā regulējuma 
prasībām un panākt visu minēto elementu 
izpildi augstākā līmenī, kā arī nepieļaut 
viltošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu 
un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir 
lielā mērā atkarīga no šaura valstu loka; 
uzsver, ka šāda pārmērīga paļaušanās var 
būt bīstama apstākļos, kad pasaules mēroga 
piegādes ķēžu pienācīgu darbību apdraud 
ierobežota ražošanas jauda, pārāk liels 
pieprasījums vai protekcionisma pasākumi, 
un ka tas varētu mazināt zāļu pieejamību 
ES; aicina Komisiju piedāvāt ilgtermiņa 
stratēģiju, kas vērsta uz to, lai garantētu 
ES atklātu stratēģisko autonomiju 
veselības nozarē;

2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu 
un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir 
lielā mērā atkarīga no šaura valstu loka; 
uzsver, ka šāda pārmērīga paļaušanās var 
būt bīstama apstākļos, kad pasaules mēroga 
piegādes ķēžu pienācīgu darbību apdraud 
ierobežota ražošanas jauda, pārāk liels 
pieprasījums vai protekcionisma pasākumi, 
un ka tas varētu mazināt zāļu pieejamību 
ES; aicina Komisiju un dalībvalstis īstenot 
nepieciešamos likumdošanas pasākumus, 
politikas nostādnes un iniciatīvas, kas 
rosinātu pirmās nepieciešamības aktīvo 
farmaceitisko vielu un zāļu ražošanu 
Eiropā un tādējādi garantētu, ka šādu 
vielu un zāļu piegāde ir iespējama jebkurā 
brīdī un ka mazinās atkarība no to 
piegādes no trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu 
un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir 
lielā mērā atkarīga no šaura valstu loka; 
uzsver, ka šāda pārmērīga paļaušanās var 
būt bīstama apstākļos, kad pasaules mēroga 
piegādes ķēžu pienācīgu darbību apdraud 
ierobežota ražošanas jauda, pārāk liels 
pieprasījums vai protekcionisma pasākumi, 

2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu 
un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir 
lielā mērā atkarīga no šaura valstu 
loka; uzsver, ka stratēģiskās autonomijas 
trūkums un liela Eiropas Savienības 
atkarība tik svarīgā nozarē, kāda ir 
veselība un zāļu ražošana, ir Eiropas 
Komisijas gadu desmitiem veicinātas 
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un ka tas varētu mazināt zāļu pieejamību 
ES; aicina Komisiju piedāvāt ilgtermiņa 
stratēģiju, kas vērsta uz to, lai garantētu ES 
atklātu stratēģisko autonomiju veselības 
nozarē;

pārmērīgas brīvās tirdzniecības 
nepārprotams rezultāts; uzsver, ka šāda 
pārmērīga paļaušanās var būt bīstama 
apstākļos, kad pasaules mēroga piegādes 
ķēžu pienācīgu darbību apdraud ierobežota 
ražošanas jauda, pārāk liels pieprasījums 
vai protekcionisma pasākumi, un ka tas 
varētu mazināt zāļu pieejamību ES; aicina 
Komisiju piedāvāt ilgtermiņa stratēģiju, 
kas vērsta uz to, lai garantētu ES atklātu 
stratēģisko autonomiju veselības nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu 
un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir 
lielā mērā atkarīga no šaura valstu loka; 
uzsver, ka šāda pārmērīga paļaušanās var 
būt bīstama apstākļos, kad pasaules mēroga 
piegādes ķēžu pienācīgu darbību apdraud 
ierobežota ražošanas jauda, pārāk liels 
pieprasījums vai protekcionisma pasākumi, 
un ka tas varētu mazināt zāļu pieejamību 
ES; aicina Komisiju piedāvāt ilgtermiņa 
stratēģiju, kas vērsta uz to, lai garantētu ES 
atklātu stratēģisko autonomiju veselības 
nozarē;

2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu 
un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir 
lielā mērā atkarīga no šaura valstu loka; 
uzsver, ka šāda pārmērīga paļaušanās var 
būt bīstama apstākļos, kad pasaules mēroga 
piegādes ķēžu pienācīgu darbību apdraud 
ierobežota ražošanas jauda, pārāk liels 
pieprasījums vai protekcionisma pasākumi, 
un ka tas varētu mazināt zāļu pieejamību 
ES; aicina Komisiju piedāvāt ilgtermiņa 
stratēģiju, kas vērsta uz to, lai garantētu ES 
atklātu stratēģisko autonomiju veselības 
nozarē; prasa noteikt, ka ikvienam 
projektam, ar kuru ir iecerēts izmantot 
ārpakalpojumus, lai ar veselības nozari 
saistītus vai farmaceitiskus produktus 
iegūtu aiz ES robežām, vispirms ir 
vajadzīga ES vai dalībvalsts atļauja;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Massimiliano Salini



PE652.313v01-00 10/39 AM\1205208LV.docx

LV

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu 
un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir 
lielā mērā atkarīga no šaura valstu loka; 
uzsver, ka šāda pārmērīga paļaušanās var 
būt bīstama apstākļos, kad pasaules mēroga 
piegādes ķēžu pienācīgu darbību apdraud 
ierobežota ražošanas jauda, pārāk liels 
pieprasījums vai protekcionisma pasākumi, 
un ka tas varētu mazināt zāļu pieejamību 
ES; aicina Komisiju piedāvāt ilgtermiņa 
stratēģiju, kas vērsta uz to, lai garantētu ES 
atklātu stratēģisko autonomiju veselības 
nozarē;

2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu 
un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir 
lielā mērā atkarīga no šaura valstu loka; 
uzsver, ka šāda pārmērīga paļaušanās var 
būt bīstama apstākļos, kad pasaules mēroga 
piegādes ķēžu pienācīgu darbību apdraud 
ierobežota ražošanas jauda, pārāk liels 
pieprasījums vai protekcionisma pasākumi, 
tostarp eksporta ierobežojumi gan ES 
teritorijā, gan ārpus tās, un ka tas varētu 
mazināt zāļu pieejamību ES; aicina 
Komisiju piedāvāt ilgtermiņa stratēģiju, 
kura vērsta uz to, lai garantētu ES atklātu 
stratēģisko autonomiju veselības nozarē, 
un kuras pamatā ir arī visi tie faktori, kas 
nelabvēlīgi ietekmē zāļu pieejamību;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Seán Kelly

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu 
un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir 
lielā mērā atkarīga no šaura valstu loka; 
uzsver, ka šāda pārmērīga paļaušanās var 
būt bīstama apstākļos, kad pasaules mēroga 
piegādes ķēžu pienācīgu darbību apdraud 
ierobežota ražošanas jauda, pārāk liels 
pieprasījums vai protekcionisma pasākumi, 
un ka tas varētu mazināt zāļu pieejamību 
ES; aicina Komisiju piedāvāt ilgtermiņa 
stratēģiju, kas vērsta uz to, lai garantētu ES 
atklātu stratēģisko autonomiju veselības 
nozarē;

2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu 
un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir 
lielā mērā atkarīga no šaura valstu loka; 
uzsver, ka šāda pārmērīga paļaušanās var 
būt bīstama apstākļos, kad pasaules mēroga 
piegādes ķēžu pienācīgu darbību apdraud 
ierobežota ražošanas jauda, pārāk liels 
pieprasījums vai protekcionisma pasākumi, 
un ka tas varētu mazināt zāļu pieejamību 
ES; aicina Komisiju piedāvāt ilgtermiņa 
stratēģiju, kura vērsta uz to, lai garantētu 
ES atklātu stratēģisko autonomiju veselības 
nozarē, un kurā cita starpā ir paredzēts 
meklēt iespējas sadarboties ar jauniem 
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tirdzniecības partneriem, tā cenšoties 
dažādot piegādes ķēdes;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, 
Costas Mavrides

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu 
un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir 
lielā mērā atkarīga no šaura valstu loka; 
uzsver, ka šāda pārmērīga paļaušanās var 
būt bīstama apstākļos, kad pasaules mēroga 
piegādes ķēžu pienācīgu darbību apdraud 
ierobežota ražošanas jauda, pārāk liels 
pieprasījums vai protekcionisma pasākumi, 
un ka tas varētu mazināt zāļu pieejamību 
ES; aicina Komisiju piedāvāt ilgtermiņa 
stratēģiju, kas vērsta uz to, lai garantētu ES 
atklātu stratēģisko autonomiju veselības 
nozarē;

2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu 
un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir 
lielā mērā atkarīga no šaura valstu loka; 
uzsver, ka šāda pārmērīga paļaušanās var 
būt bīstama apstākļos, kad pasaules mēroga 
piegādes ķēžu pienācīgu darbību apdraud 
ierobežota ražošanas jauda, pārāk liels 
pieprasījums vai protekcionisma pasākumi, 
un ka tas varētu mazināt zāļu pieejamību 
ES; aicina Komisiju piedāvāt ilgtermiņa 
stratēģiju, kas vērsta uz to, lai garantētu ES 
atklātu stratēģisko autonomiju veselības 
nozarē un lai dažādotu ES piegādes ķēdes;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Barry Andrews, Nicola Danti, Dita Charanzová, Samira Rafaela, Svenja Hahn, Urmas 
Paet

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu 
un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir 
lielā mērā atkarīga no šaura valstu loka; 
uzsver, ka šāda pārmērīga paļaušanās var 
būt bīstama apstākļos, kad pasaules 
mēroga piegādes ķēžu pienācīgu darbību 

2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu 
un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir 
lielā mērā atkarīga no šaura valstu loka; 
uzsver, ka šāda pārmērīga paļaušanās ir 
bīstama apstākļos, kad pasaules mēroga 
piegādes ķēžu pienācīgu darbību apdraud 
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apdraud ierobežota ražošanas jauda, pārāk 
liels pieprasījums vai protekcionisma 
pasākumi, un ka tas varētu mazināt zāļu 
pieejamību ES; aicina Komisiju piedāvāt 
ilgtermiņa stratēģiju, kas vērsta uz to, lai 
garantētu ES atklātu stratēģisko 
autonomiju veselības nozarē;

ierobežota ražošanas jauda, pārāk liels 
pieprasījums vai protekcionisma pasākumi, 
un ka tas varētu mazināt zāļu pieejamību 
ES; aicina Komisiju piedāvāt ilgtermiņa 
stratēģiju, kas vērsta uz to, lai garantētu ES 
atklātu stratēģisko autonomiju veselības 
nozarē, un ietver pamatnostādnes par 
farmaceitisko produktu piegādes ķēžu 
dažādošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Enikő Győri

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu 
un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir 
lielā mērā atkarīga no šaura valstu loka; 
uzsver, ka šāda pārmērīga paļaušanās var 
būt bīstama apstākļos, kad pasaules mēroga 
piegādes ķēžu pienācīgu darbību apdraud 
ierobežota ražošanas jauda, pārāk liels 
pieprasījums vai protekcionisma pasākumi, 
un ka tas varētu mazināt zāļu pieejamību 
ES; aicina Komisiju piedāvāt ilgtermiņa 
stratēģiju, kas vērsta uz to, lai garantētu ES 
atklātu stratēģisko autonomiju veselības 
nozarē;

2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu 
un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir 
lielā mērā atkarīga no šaura valstu loka; 
uzsver, ka šāda pārmērīga paļaušanās var 
būt bīstama apstākļos, kad pasaules mēroga 
piegādes ķēžu pienācīgu darbību apdraud 
ierobežota ražošanas jauda, pārāk liels 
pieprasījums vai protekcionisma pasākumi, 
un ka tas varētu mazināt zāļu pieejamību 
ES; aicina Komisiju piedāvāt ilgtermiņa 
stratēģiju, kas vērsta uz to, lai garantētu ES 
atklātu stratēģisko autonomiju un noturību 
veselības nozarē un tādēļ jo īpaši panāktu 
piegādes ķēžu dažādošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu 
un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir 
lielā mērā atkarīga no šaura valstu loka; 
uzsver, ka šāda pārmērīga paļaušanās var 
būt bīstama apstākļos, kad pasaules 
mēroga piegādes ķēžu pienācīgu darbību 
apdraud ierobežota ražošanas jauda, pārāk 
liels pieprasījums vai protekcionisma 
pasākumi, un ka tas varētu mazināt zāļu 
pieejamību ES; aicina Komisiju piedāvāt 
ilgtermiņa stratēģiju, kas vērsta uz to, lai 
garantētu ES atklātu stratēģisko 
autonomiju veselības nozarē;

2. pauž nožēlu, ka aktīvu 
farmaceitisko vielu un ķīmisko izejvielu 
importa ziņā ES ir lielā mērā atkarīga no 
šaura valstu loka; uzsver, ka krīzes laikā, 
kad pasaules mēroga piegādes ķēžu 
pienācīgu darbību apdraud ierobežota 
ražošanas jauda, pārāk liels pieprasījums 
vai protekcionisma pasākumi, šāda 
pārmērīga paļaušanās ir bīstama un ka tas 
varētu mazināt zāļu pieejamību ES; aicina 
Komisiju piedāvāt ilgtermiņa stratēģiju, 
kas vērsta uz to, lai garantētu ES atklātu 
stratēģisko autonomiju veselības nozarē un 
nostiprinātu pirmās nepieciešamības zāļu 
ražošanu Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Emmanouil Fragkos, Geert Bourgeois

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu 
un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir 
lielā mērā atkarīga no šaura valstu loka; 
uzsver, ka šāda pārmērīga paļaušanās var 
būt bīstama apstākļos, kad pasaules mēroga 
piegādes ķēžu pienācīgu darbību apdraud 
ierobežota ražošanas jauda, pārāk liels 
pieprasījums vai protekcionisma pasākumi, 
un ka tas varētu mazināt zāļu pieejamību 
ES; aicina Komisiju piedāvāt ilgtermiņa 
stratēģiju, kas vērsta uz to, lai garantētu ES 
atklātu stratēģisko autonomiju veselības 
nozarē;

2. atzīst, ka tehnoloģiju ziņā 
vienkāršu medicīnas preču, aktīvu 
farmaceitisko vielu un ķīmisko izejvielu 
importa ziņā ES ir lielā mērā atkarīga no 
šaura valstu loka; uzsver, ka šāda 
pārmērīga paļaušanās var būt bīstama 
apstākļos, kad pasaules mēroga piegādes 
ķēžu pienācīgu darbību apdraud ierobežota 
ražošanas jauda, pārāk liels pieprasījums 
vai protekcionisma pasākumi, un ka tas 
varētu mazināt zāļu pieejamību ES; aicina 
Komisiju piedāvāt ilgtermiņa stratēģiju, 
kas vērsta uz to, lai garantētu ES atklātu 
stratēģisko autonomiju veselības nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Urmas Paet



PE652.313v01-00 14/39 AM\1205208LV.docx

LV

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu 
un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir 
lielā mērā atkarīga no šaura valstu loka; 
uzsver, ka šāda pārmērīga paļaušanās var 
būt bīstama apstākļos, kad pasaules mēroga 
piegādes ķēžu pienācīgu darbību apdraud 
ierobežota ražošanas jauda, pārāk liels 
pieprasījums vai protekcionisma pasākumi, 
un ka tas varētu mazināt zāļu pieejamību 
ES; aicina Komisiju piedāvāt ilgtermiņa 
stratēģiju, kas vērsta uz to, lai garantētu ES 
atklātu stratēģisko autonomiju veselības 
nozarē;

2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu 
un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir 
lielā mērā atkarīga no šaura valstu loka, 
galvenokārt no Ķīnas un Indijas; uzsver, 
ka šāda pārmērīga paļaušanās var būt 
bīstama apstākļos, kad pasaules mēroga 
piegādes ķēžu pienācīgu darbību apdraud 
ierobežota ražošanas jauda, pārāk liels 
pieprasījums vai protekcionisma pasākumi, 
un ka tas varētu mazināt zāļu pieejamību 
ES; aicina Komisiju piedāvāt ilgtermiņa 
stratēģiju, kas vērsta uz to, lai garantētu ES 
atklātu stratēģisko autonomiju veselības 
nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Agnes Jongerius, Biljana Borzan, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, 
Costas Mavrides

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 
globālas ekonomikas apstākļos piegādes 
ķēdes medicīnā pilnībā repatriēt nav 
iespējams; mudina Komisiju un 
dalībvalstis sadarboties ar ES partneriem, 
Pasaules Veselības organizāciju (PVO) 
un Pasaules Tirdzniecības organizāciju 
(PTO) un kopīgi veidot starptautisku 
sistēmu, kas nepieļautu piegādes ķēžu 
šķelšanu — cita starpā arī izveidot 
veselības aprūpei ārkārtējos apstākļos 
vajadzīgo pirmās nepieciešamības preču 
pasaules mēroga katalogu, — un 
mazinātu protekcionisma pasākumu 
īstenošanas iespējas;
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Or. en

Grozījums Nr. 23
Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzstāj, ka ar pasākumiem, kurus 
Komisija iekļāvusi topošajā Eiropas 
farmācijas stratēģijā, būtu jāpanāk 
Eiropai galvenā novatora un pasaules 
līdera pozīcijas, kā tas ir uzsvērts 
Komisijas priekšsēdētājas U. von der 
Leienas (U. von der Leyen) pilnvarojuma 
vēstulē komisārei Stellai Kirjakidu (Stella 
Kyriakides), atzīstot, ka ES politika, ar ko 
ir iecerēts panākt, lai Eiropā atsāktos zāļu 
un aktīvo vielu ražošana, sākas ar 
spēcīgāku pētniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Andrey Kovatchev

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a mudina Komisiju un dalībvalstis 
veikt zāļu pasaules mēroga piegādes ķēžu 
padziļinātu kartēšanu un analīzi; prasa 
veikt korektīvus pasākumus, ja kartēšanas 
rezultātā tiek konstatēta ievērojama 
neaizsargātība un būtiski piegādes 
pārtraukuma riski;

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Barry Andrews, Nicola Danti, Samira Rafaela, Svenja Hahn, Urmas Paet

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ES ir viena no pasaulē 
vadošajiem farmaceitisko produktu 
eksportētājiem; atzīmē, ka ir jāpanāk, lai ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) 
būtu nodrošināta intelektuālā īpašuma 
tiesību īstenošana, jo tas ir būtiski jaunu 
zāļu un terapijas līdzekļu izstrādei; 
uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka elastības 
mehānismus, kas paredzēti Līgumā par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS līgumā), var 
izmantot, lai ārkārtējos apstākļos novērstu 
iespējamo piedāvājuma trūkumu;

3. uzsver, ka ES ir viena no pasaulē 
vadošajiem farmaceitisko produktu 
eksportētājiem; atzīmē, ka jaunu zāļu un 
terapijas līdzekļu izstrādes interesēs ir 
jāpanāk, lai ar brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem (BTN) un Pasaules 
Tirdzniecības organizācijā (PTO) būtu 
nodrošināta labi līdzsvarotu intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošana; uzmanību jo 
īpaši vērš uz to, ka elastības mehānismus, 
kas paredzēti Līgumā par intelektuālā 
īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS 
līgumā), var izmantot, lai ārkārtējos 
apstākļos novērstu iespējamo piedāvājuma 
trūkumu; uzsver, ka krīze sabiedrības 
veselības jomā būtu uzskatāma par 
likumīgu pamatojumu šādu elastības 
mehānismu aktivizēšanai; turklāt atzīmē, 
ka jaunattīstības valstīm, iespējams, 
nāksies paļauties uz šiem elastības 
mehānismiem, lai pienācīgi reaģētu uz 
Covid-19 krīzi;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ES ir viena no pasaulē 
vadošajiem farmaceitisko produktu 
eksportētājiem; atzīmē, ka ir jāpanāk, lai 
ar brīvās tirdzniecības nolīgumiem (BTN) 
un Pasaules Tirdzniecības organizācijā 
(PTO) būtu nodrošināta intelektuālā 

3. uzsver, ka ES ir viena no pasaulē 
vadošajiem farmaceitisko produktu 
eksportētājiem; atzīmē, ka darbības, ar ko 
tiek veicināta inovācija, nodrošināta zāļu 
pieejamība un aizsargāta sabiedrības 
veselība, ir jānotur līdzsvarā; uzmanību jo 
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īpašuma tiesību īstenošana, jo tas ir 
būtiski jaunu zāļu un terapijas līdzekļu 
izstrādei; uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 
elastības mehānismus, kas paredzēti 
Līgumā par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS līgumā), var 
izmantot, lai ārkārtējos apstākļos novērstu 
iespējamo piedāvājuma trūkumu;

īpaši vērš uz to, ka elastības mehānismi, 
kas paredzēti Līgumā par intelektuālā 
īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS 
līgumā), būtu jāizmanto, lai ārkārtējos 
apstākļos novērstu iespējamo piedāvājuma 
trūkumu;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ES ir viena no pasaulē 
vadošajiem farmaceitisko produktu 
eksportētājiem; atzīmē, ka ir jāpanāk, lai ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) 
būtu nodrošināta intelektuālā īpašuma 
tiesību īstenošana, jo tas ir būtiski jaunu 
zāļu un terapijas līdzekļu izstrādei; 
uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka elastības 
mehānismus, kas paredzēti Līgumā par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS līgumā), var 
izmantot, lai ārkārtējos apstākļos novērstu 
iespējamo piedāvājuma trūkumu;

3. uzsver, ka ES ir viena no pasaulē 
vadošajiem farmaceitisko produktu 
eksportētājiem; atzīmē, ka ir jāpanāk, lai ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) 
būtu nodrošināta intelektuālā īpašuma 
tiesību īstenošana, jo tas ir būtiski jaunu 
zāļu un terapijas līdzekļu izstrādei; taču 
uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka Līgums 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS līgums) būtu 
jāpārskata, lai panāktu, ka tas nodrošina 
pirmās nepieciešamības zāļu pieejamību 
jaunattīstības valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ES ir viena no pasaulē 3. uzsver, ka ES ir viena no pasaulē 
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vadošajiem farmaceitisko produktu 
eksportētājiem; atzīmē, ka ir jāpanāk, lai ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) 
būtu nodrošināta intelektuālā īpašuma 
tiesību īstenošana, jo tas ir būtiski jaunu 
zāļu un terapijas līdzekļu izstrādei; 
uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka elastības 
mehānismus, kas paredzēti Līgumā par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS līgumā), var 
izmantot, lai ārkārtējos apstākļos novērstu 
iespējamo piedāvājuma trūkumu;

vadošajiem farmaceitisko produktu 
eksportētājiem; atzīmē, ka ir jāpanāk, lai ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) 
būtu nodrošināta intelektuālā īpašuma 
tiesību īstenošana, jo tas ir būtiski jaunu 
zāļu un terapijas līdzekļu izstrādei; 
uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka elastības 
mehānismus, kas paredzēti Līgumā par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS līgumā), var 
izmantot, lai ārkārtējos apstākļos novērstu 
iespējamo piedāvājuma trūkumu; prasa 
paziņot PTO par to, ka Eiropas līmenī ir 
noteikts ar sabiedrības veselību saistīts 
izņēmums, un iestrādāt šo izņēmumu 
visos — gan jau noslēgtajos, gan vēl 
topošajos — tirdzniecības nolīgumos, tā 
nodrošinot, ka saglabājas nulles tarifs 
farmaceitiskajiem produktiem, bet pusēm 
tomēr ir ļauts sniegt valsts atbalstu ar 
veselību un zālēm saistītajai pašmāju 
nozarei; pieprasa regulējumu, ar kuru ir 
noteikts, ka visi strīdi par veselībai 
svarīgiem jautājumiem, kas turpmāk 
varētu rasties mūsu BTN partneriem, ir 
diskvalificējami;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ES ir viena no pasaulē 
vadošajiem farmaceitisko produktu 
eksportētājiem; atzīmē, ka ir jāpanāk, lai ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) 
būtu nodrošināta intelektuālā īpašuma 
tiesību īstenošana, jo tas ir būtiski jaunu 
zāļu un terapijas līdzekļu izstrādei; 
uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka elastības 

3. uzsver, ka ES ir viena no pasaulē 
vadošajiem farmaceitisko produktu 
eksportētājiem; atzīmē, ka ir jāpanāk, lai ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) 
būtu nodrošināta intelektuālā īpašuma 
tiesību īstenošana, jo tas ir būtiski jaunu 
zāļu un terapijas līdzekļu izstrādei; 
uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka elastības 
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mehānismus, kas paredzēti Līgumā par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS līgumā), var 
izmantot, lai ārkārtējos apstākļos novērstu 
iespējamo piedāvājuma trūkumu;

mehānismus, kas paredzēti Līgumā par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS līgumā), var 
izmantot, lai ārkārtējos apstākļos novērstu 
iespējamo piedāvājuma trūkumu un 
risinātu patlaban aktuālās problēmas 
saistībā ar piespiedu licencēšanas 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Emmanouil Fragkos, Geert Bourgeois

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ES ir viena no pasaulē 
vadošajiem farmaceitisko produktu 
eksportētājiem; atzīmē, ka ir jāpanāk, lai ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) 
būtu nodrošināta intelektuālā īpašuma 
tiesību īstenošana, jo tas ir būtiski jaunu 
zāļu un terapijas līdzekļu izstrādei; 
uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka elastības 
mehānismus, kas paredzēti Līgumā par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS līgumā), var 
izmantot, lai ārkārtējos apstākļos novērstu 
iespējamo piedāvājuma trūkumu;

3. uzsver, ka ES ir viena no pasaulē 
vadošajiem farmaceitisko produktu 
eksportētājiem un viens no šajā jomā 
intensīvākās pētniecības reģioniem 
pasaulē; atzīmē, ka ir jāpanāk, lai ar brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) 
būtu nodrošināta intelektuālā īpašuma 
tiesību īstenošana, jo tas ir būtiski jaunu 
zāļu un terapijas līdzekļu izstrādei; 
uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka elastības 
mehānismus, kas paredzēti Līgumā par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS līgumā), var 
izmantot, lai ārkārtējos apstākļos novērstu 
iespējamo piedāvājuma trūkumu;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Andrey Kovatchev

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ES ir viena no pasaulē 
vadošajiem farmaceitisko produktu 
eksportētājiem; atzīmē, ka ir jāpanāk, lai ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) 
būtu nodrošināta intelektuālā īpašuma 
tiesību īstenošana, jo tas ir būtiski jaunu 
zāļu un terapijas līdzekļu izstrādei; 
uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka elastības 
mehānismus, kas paredzēti Līgumā par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS līgumā), var 
izmantot, lai ārkārtējos apstākļos novērstu 
iespējamo piedāvājuma trūkumu;

3. uzsver, ka ES ir viena no pasaulē 
vadošajiem farmaceitisko produktu 
eksportētājiem; atzīmē, ka ir jāpanāk, lai ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) 
būtu nodrošināta intelektuālā īpašuma 
tiesību īstenošana, jo tas ir būtiski gan 
jaunu zāļu un terapijas līdzekļu izstrādei, 
gan iespējai inovācijā saglabāt ES 
konkurences priekšrocības pasaules 
mērogā; uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 
elastības mehānismus, kas paredzēti 
Līgumā par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS līgumā), var 
izmantot, lai ārkārtējos apstākļos novērstu 
iespējamo piedāvājuma trūkumu;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ES ir viena no pasaulē 
vadošajiem farmaceitisko produktu 
eksportētājiem; atzīmē, ka ir jāpanāk, lai ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) 
būtu nodrošināta intelektuālā īpašuma 
tiesību īstenošana, jo tas ir būtiski jaunu 
zāļu un terapijas līdzekļu izstrādei; 
uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka elastības 
mehānismus, kas paredzēti Līgumā par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS līgumā), var 
izmantot, lai ārkārtējos apstākļos novērstu 
iespējamo piedāvājuma trūkumu;

3. uzsver, ka ES ir viena no pasaulē 
vadošajiem farmaceitisko produktu 
eksportētājiem; atzīmē, ka ir jāpanāk, lai ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) 
būtu nodrošināta intelektuālā īpašuma 
tiesību īstenošana, jo tas ir būtiski gan 
jaunu zāļu un terapijas līdzekļu izstrādei, 
gan konkurētspējīgai ES pozīcijai 
inovācijā; uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 
elastības mehānismus, kas paredzēti 
Līgumā par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS līgumā), var 
izmantot, lai ārkārtējos apstākļos novērstu 
iespējamo piedāvājuma trūkumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ES ir viena no pasaulē 
vadošajiem farmaceitisko produktu 
eksportētājiem; atzīmē, ka ir jāpanāk, lai ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) 
būtu nodrošināta intelektuālā īpašuma 
tiesību īstenošana, jo tas ir būtiski jaunu 
zāļu un terapijas līdzekļu izstrādei; 
uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka elastības 
mehānismus, kas paredzēti Līgumā par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS līgumā), var 
izmantot, lai ārkārtējos apstākļos novērstu 
iespējamo piedāvājuma trūkumu;

3. uzsver, ka ES ir viena no pasaulē 
vadošajiem farmaceitisko produktu 
eksportētājiem; atzīmē, ka ir jāpanāk, lai ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) 
būtu nodrošināta intelektuālā īpašuma 
tiesību īstenošana, jo tas ir būtiski jaunu 
zāļu un terapijas līdzekļu izstrādei; 
uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka elastības 
mehānismi, kas paredzēti Līgumā par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS līgumā), būtu 
jāizmanto, lai ārkārtējos apstākļos novērstu 
iespējamo piedāvājuma trūkumu;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, 
Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a konstatē, ka jaunākajos ES 
tirdzniecības nolīgumos ir iestrādāti 
skaidri noteikumi par intelektuālā 
īpašuma tiesību komercaspektiem, un 
attiecīgajos noteikumos kopumā ir atzīts, 
ka vajadzīga piespiedu licencēšana 
saskaņā ar TRIPS līgumu; tomēr atsevišķi 
noteikumi, piemēram, par datu 
ekskluzivitāti spēcīgākai pacientu 
aizsardzībai un par tirdzniecības 
noslēpumu aizsardzību, varētu būt par 
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iemeslu tam, ka daudzām valstīm ir 
grūtāk aktivizēt šādas klauzulas ar pilnu 
spēku; aicina Komisiju iesniegt 
Parlamentam vērtējumu, kurā analizēts, 
kāda nozīme šādā situācijā varētu būt ES 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem un 
TRIPS līgumam, un cita starpā arī 
izklāstīts, vai Komisija apsver iespēju 
sagatavot pamatnostādnes, kas varētu 
veicināt brīvprātīgu licencēšanu pretstatā 
tūlītējai piespiedu licencēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Enikő Győri

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzinīgi vērtē Komisijas 
apņemšanos obligāti panākt, lai ārkārtas 
pasākumi Covid-19 seku novēršanai būtu 
mērķtiecīgi, samērīgi, pārredzami, lai tie 
būtu pagaidu rakstura un atbilstu PTO 
noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka plašs BTN tīkls līdz ar 
funkcionējošu daudzpusēju tirdzniecības 
sistēmu ir labākais veids, kā garantēt, lai 
būtu pieejami vairāki pirmās 
nepieciešamības zāļu ražošanas avoti un lai 
panāktu regulējuma standartu konverģenci 

4. uzsver, ka plašs BTN tīkls līdz ar 
funkcionējošu daudzpusēju tirdzniecības 
sistēmu ir labākais veids, kā garantēt, lai 
būtu pieejami vairāki pirmās 
nepieciešamības zāļu ražošanas avoti un lai 
panāktu regulējuma standartu konverģenci 
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visā pasaulē; visā pasaulē; uzsver, ka ar topošo 
Apvienotās Karalistes un ES līgumu ir 
svarīgi nodrošināt iespēju abām pusēm 
reaģēt uz jauniem veselības 
apdraudējumiem un turklāt pēc iespējas 
labāk nodrošināt zāļu un medicīnisko 
izstrādājumu piegādi;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Roman Haider

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka plašs BTN tīkls līdz ar 
funkcionējošu daudzpusēju tirdzniecības 
sistēmu ir labākais veids, kā garantēt, lai 
būtu pieejami vairāki pirmās 
nepieciešamības zāļu ražošanas avoti un lai 
panāktu regulējuma standartu konverģenci 
visā pasaulē;

4. uzsver, ka plašs BTN tīkls līdz ar 
funkcionējošu daudzpusēju tirdzniecības 
sistēmu ir viens no vērā ņemamiem 
veidiem, kā garantēt, lai būtu pieejami 
vairāki pirmās nepieciešamības zāļu 
ražošanas avoti un lai panāktu regulējuma 
standartu konverģenci visā pasaulē; vēl 
viens veids, kā garantēt ES stratēģisko 
autonomiju veselības nozarē, ir — 
plānojot svarīgus projektus visas Eiropas 
interesēs (IPCEI), iekļaut tajos konkrētu 
produktu ražošanu pašmāju 
farmaceitiskajās rūpnīcās, piemēram, 
penicilīna ražošanu, ko Eiropas Savienībā 
patlaban ražo tikai uzņēmums „Novartis” 
Kundlā (Austrijā);

Or. en

Grozījums Nr. 38
Andrey Kovatchev

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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4. uzsver, ka plašs BTN tīkls līdz ar 
funkcionējošu daudzpusēju tirdzniecības 
sistēmu ir labākais veids, kā garantēt, lai 
būtu pieejami vairāki pirmās 
nepieciešamības zāļu ražošanas avoti un lai 
panāktu regulējuma standartu konverģenci 
visā pasaulē;

4. uzsver, ka plašs BTN tīkls līdz ar 
funkcionējošu daudzpusēju tirdzniecības 
sistēmu ir labākais veids, kā garantēt, lai 
būtu pieejami vairāki pirmās 
nepieciešamības zāļu ražošanas avoti un lai 
panāktu regulējuma standartu konverģenci 
visā pasaulē; atgādina, ka atšķirīgas zāļu 
regulējuma sistēmas un standarti var būt 
par šķērsli tirdzniecībai; mudina pieņemt 
starptautiskus standartus, kas garantētu, 
ka importētas gatavās zāles vai zāļu 
sagataves ir kvalitatīvas un drošas, un ES 
divpusējos tirdzniecības nolīgumos 
iestrādāt stingrus un saistošus 
noteikumus par sadarbību, tā nodrošinot, 
ka visas zāles, kuras paredzētas Eiropas 
tirgum, atbilst attiecīgajiem kvalitātes 
standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka plašs BTN tīkls līdz ar 
funkcionējošu daudzpusēju tirdzniecības 
sistēmu ir labākais veids, kā garantēt, lai 
būtu pieejami vairāki pirmās 
nepieciešamības zāļu ražošanas avoti un 
lai panāktu regulējuma standartu 
konverģenci visā pasaulē;

4. atzinīgi vērtē iekšējā tirgus 
komisāra paziņojumus par stratēģiski 
nozīmīgu piegādes ķēžu repatriēšanu; 
atzīmē, ka funkcionējoša daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma, kura garantē, ka ir 
pieejami vairāki pirmās nepieciešamības 
zāļu ražošanas avoti, varētu būt elements, 
kas papildina Eiropas ražošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka plašs BTN tīkls līdz ar 
funkcionējošu daudzpusēju tirdzniecības 
sistēmu ir labākais veids, kā garantēt, lai 
būtu pieejami vairāki pirmās 
nepieciešamības zāļu ražošanas avoti un lai 
panāktu regulējuma standartu konverģenci 
visā pasaulē;

4. uzsver, ka plašs BTN tīkls, kas 
veidots, ņemot vērā intelektuālā īpašuma 
komponentus, un funkcionējoša 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma ir 
labākais veids, kā garantēt, lai būtu 
pieejami vairāki pirmās nepieciešamības 
zāļu ražošanas avoti un lai panāktu 
regulējuma standartu konverģenci visā 
pasaulē, tā dodot iespēju gan Eiropā, gan 
visā pasaulē saglabāt spēcīgu inovācijas 
sistēmu, kura spēj izturēt turpmākas 
krīzes veselības nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka plašs BTN tīkls līdz ar 
funkcionējošu daudzpusēju tirdzniecības 
sistēmu ir labākais veids, kā garantēt, lai 
būtu pieejami vairāki pirmās 
nepieciešamības zāļu ražošanas avoti un lai 
panāktu regulējuma standartu 
konverģenci visā pasaulē;

4. uzsver, ka plašs BTN tīkls līdz ar 
funkcionējošu daudzpusēju tirdzniecības 
sistēmu ir labākais veids, kā garantēt, lai 
būtu pieejami vairāki pirmās 
nepieciešamības zāļu ražošanas avoti un lai 
tos varētu viegli pārbaudīt uz viltošanu, tā 
nodrošinot, ka regulējuma standarti ir 
pilnībā ievēroti gan Eiropā, gan visā 
pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Barry Andrews, Nicola Danti, Dita Charanzová, Samira Rafaela, Svenja Hahn, Urmas 
Paet

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka plašs BTN tīkls līdz ar 
funkcionējošu daudzpusēju tirdzniecības 
sistēmu ir labākais veids, kā garantēt, lai 
būtu pieejami vairāki pirmās 
nepieciešamības zāļu ražošanas avoti un lai 
panāktu regulējuma standartu konverģenci 
visā pasaulē;

4. uzsver, ka plašs BTN tīkls līdz ar 
pilnībā funkcionējošu daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu — kopā ar Pasaules 
Tirdzniecības Organizāciju un efektīvu 
Apelācijas institūciju, kas ir PTO 
pamatelements, — ir labākais veids, kā 
garantēt, lai būtu pieejami vairāki pirmās 
nepieciešamības zāļu ražošanas avoti un lai 
panāktu regulējuma standartu konverģenci 
visā pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka plašs BTN tīkls līdz ar 
funkcionējošu daudzpusēju tirdzniecības 
sistēmu ir labākais veids, kā garantēt, lai 
būtu pieejami vairāki pirmās 
nepieciešamības zāļu ražošanas avoti un lai 
panāktu regulējuma standartu konverģenci 
visā pasaulē;

4. uzsver — paturēt prātā visas 
iespējas, kas var nodrošināt vajadzīgo 
farmaceitisko produktu adekvātu 
pieejamību, cita starpā arī iespēju atļaut 
importēt zāles, kas ražotas ārvalstīs ar 
piespiedu licencēm, ir labākais veids, kā 
garantēt, lai būtu pieejami vairāki pirmās 
nepieciešamības zāļu ražošanas avoti un lai 
panāktu regulējuma standartu konverģenci 
visā pasaulē; aicina Eiropas Savienību 
iestrādāt izņēmuma klauzulas ES 
noteikumos par datu un tirgus 
ekskluzivitāti, lai dalībvalstis varētu 
efektīvi izmantot piespiedu licencēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
4. punkts



AM\1205208LV.docx 27/39 PE652.313v01-00

LV

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka plašs BTN tīkls līdz ar 
funkcionējošu daudzpusēju tirdzniecības 
sistēmu ir labākais veids, kā garantēt, lai 
būtu pieejami vairāki pirmās 
nepieciešamības zāļu ražošanas avoti un lai 
panāktu regulējuma standartu konverģenci 
visā pasaulē;

4. uzsver, ka plašs godīgu un labi 
īstenotu BTN tīkls līdz ar funkcionējošu 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu ir 
labākais veids, kā garantēt, lai būtu 
pieejami vairāki pirmās nepieciešamības 
zāļu ražošanas avoti un lai panāktu 
regulējuma standartu konverģenci visā 
pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Enikő Győri

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka PTO struktūrā ir 
vajadzīga plašāka tirdzniecības un 
veselības jomā īstenojama iniciatīva, ar ko 
panākt ciešāku sadarbību un izstrādāt 
attiecīgus norādījumus, tā garantējot 
saskaņotu atbildes reakciju pirmās 
nepieciešamības medicīnisko 
izstrādājumu trūkuma gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. stingri mudina visas valstis 
pievienoties PTO Nolīgumam par 
farmaceitisko produktu tarifu atcelšanu; 
prasa nolīgumu piemērot plašāk, to 

5. ņem vērā nesenos priekšlikumus 
noteikt plašāku darbības jomu PTO 
Nolīgumam par farmaceitisko produktu 
tarifu atcelšanu; prasa turpmākajās 
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attiecinot uz visiem farmaceitiskajiem 
produktiem un medicīniskajiem 
izstrādājumiem; uzsver, ka medicīniskos 
izstrādājumus nedrīkst izmantot atriebībai 
tirdzniecības strīdos;

sarunās respektēt visu valstu politikas 
telpu, tā garantējot valstīm stratēģisko 
autonomiju un nodrošinot, ka 
farmaceitiskie produkti un medicīniskie 
izstrādājumi ir pieejami attiecīgo valstu 
iedzīvotājiem; uzsver, ka medicīniskos 
izstrādājumus nedrīkst izmantot atriebībai 
tirdzniecības strīdos;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Andrey Kovatchev

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. stingri mudina visas valstis 
pievienoties PTO Nolīgumam par 
farmaceitisko produktu tarifu atcelšanu; 
prasa nolīgumu piemērot plašāk, to 
attiecinot uz visiem farmaceitiskajiem 
produktiem un medicīniskajiem 
izstrādājumiem; uzsver, ka medicīniskos 
izstrādājumus nedrīkst izmantot atriebībai 
tirdzniecības strīdos;

5. stingri mudina visas valstis 
pievienoties PTO Nolīgumam par 
farmaceitisko produktu tarifu atcelšanu; 
prasa nolīgumu piemērot plašāk, to 
attiecinot uz visiem farmaceitiskajiem 
produktiem un medicīniskajiem 
izstrādājumiem; uzsver, ka medicīniskos 
izstrādājumus un zāles, arī to starpposma 
izstrādājumus, nedrīkst izmantot atriebībai 
tirdzniecības strīdos;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. stingri mudina visas valstis 
pievienoties PTO Nolīgumam par 
farmaceitisko produktu tarifu atcelšanu; 
prasa nolīgumu piemērot plašāk, to 
attiecinot uz visiem farmaceitiskajiem 

5. stingri mudina visas valstis 
pievienoties PTO Nolīgumam par 
farmaceitisko produktu tarifu atcelšanu; 
prasa nolīgumu piemērot plašāk, to 
attiecinot uz visiem farmaceitiskajiem 
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produktiem un medicīniskajiem 
izstrādājumiem; uzsver, ka medicīniskos 
izstrādājumus nedrīkst izmantot atriebībai 
tirdzniecības strīdos;

produktiem un medicīniskajiem 
izstrādājumiem; uzsver, ka medicīniskos 
izstrādājumus un farmaceitiskos 
produktus, arī to starpposma 
izstrādājumus, nedrīkst izmantot atriebībai 
tirdzniecības strīdos;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. stingri mudina visas valstis 
pievienoties PTO Nolīgumam par 
farmaceitisko produktu tarifu atcelšanu; 
prasa nolīgumu piemērot plašāk, to 
attiecinot uz visiem farmaceitiskajiem 
produktiem un medicīniskajiem 
izstrādājumiem; uzsver, ka medicīniskos 
izstrādājumus nedrīkst izmantot atriebībai 
tirdzniecības strīdos;

5. stingri mudina visas valstis 
pievienoties PTO Nolīgumam par 
farmaceitisko produktu tarifu atcelšanu; 
prasa nolīgumu piemērot plašāk, to 
attiecinot uz visiem farmaceitiskajiem 
produktiem un medicīniskajiem 
izstrādājumiem; uzsver, ka medicīniskos 
izstrādājumus nedrīkst izmantot atriebībai 
tirdzniecības strīdos un ka tiem ir jābūt 
viegli pieejamiem;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Barry Andrews, Nicola Danti, Samira Rafaela, Svenja Hahn, Urmas Paet

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. stingri mudina visas valstis 
pievienoties PTO Nolīgumam par 
farmaceitisko produktu tarifu atcelšanu; 
prasa nolīgumu piemērot plašāk, to 
attiecinot uz visiem farmaceitiskajiem 
produktiem un medicīniskajiem 
izstrādājumiem; uzsver, ka medicīniskos 

5. stingri mudina visas valstis 
pievienoties PTO Nolīgumam par 
farmaceitisko produktu tarifu atcelšanu; 
mudina nolīgumu piemērot plašāk, to 
attiecinot uz visiem farmaceitiskajiem 
produktiem un medicīniskajiem 
izstrādājumiem; uzsver, ka medicīniskos 
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izstrādājumus nedrīkst izmantot atriebībai 
tirdzniecības strīdos;

izstrādājumus nekādā gadījumā nedrīkst 
izmantot atriebībai tirdzniecības strīdos;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, 
Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzīmē, ka visa pasaule cīnās ar 
Covid-19 pandēmiju, jo pagaidām vēl nav 
zāļu, ar ko šo slimību varētu uzveikt; 
aicina Komisiju sadarbībā ar PTO un 
PVO koordinēti nodrošināt, lai tad, ja tiek 
atklātas revolucionāras zāles, tās būtu 
vienādi pieejamas visām valstīm un jo 
īpaši jaunattīstības valstīm; mudina visas 
PVO dalībvalstis pielikt pūles, lai PVO 
struktūrā izveidotu kopfondu Covid-19 
tehnoloģiju patentu tiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a turklāt aicina ES vienpusēji un uz 
laiku atcelt tarifus medicīniskajiem 
izstrādājumiem un farmaceitiskajiem 
produktiem, lai tādējādi atvieglotu šo 
preču importu;

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 
globālas ekonomikas apstākļos piegādes 
ķēdes medicīnā pilnībā repatriēt nav 
iespējams; mudina Komisiju un 
dalībvalstis sadarboties ar ES partneriem, 
Pasaules Veselības organizāciju (PVO) 
un PTO un kopīgi veidot starptautisku 
sistēmu, kas nepieļautu piegādes ķēžu 
šķelšanu un mazinātu protekcionisma 
pasākumu īstenošanas iespējas 
gadījumos, kad veselības jomā ir 
iestājusies krīze.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 54
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 
globālas ekonomikas apstākļos piegādes 
ķēdes medicīnā pilnībā repatriēt nav 
iespējams; mudina Komisiju un 
dalībvalstis sadarboties ar ES partneriem, 
Pasaules Veselības organizāciju (PVO) 
un PTO un kopīgi veidot starptautisku 
sistēmu, kas nepieļautu piegādes ķēžu 
šķelšanu un mazinātu protekcionisma 
pasākumu īstenošanas iespējas 
gadījumos, kad veselības jomā ir 
iestājusies krīze.

6. uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 
globālas ekonomikas apstākļos piegādes 
ķēdes medicīnā pilnībā repatriēt nav 
iespējams; pieprasa ES direktīvu, kas 
ļautu dalībvalstīm 5 gadu laikā noteikt 
obligātas kvotas dažādām vietēji ražotām 
zālēm (piemēram, tādām pirmās 
nepieciešamības zālēm kā paracetamols 
vai antibiotikas, arī vielām, kas 
nepieciešamas intensīvās terapijas 
nodaļās, tādām kā opiāti vai anestēzijas 
līdzekļi), šādu zāļu ražošanai 
vajadzīgajām izejvielām, medicīniskajām 
ierīcēm un medicīnas darbinieku 
apģērbiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 55
Roman Haider

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 
globālas ekonomikas apstākļos piegādes 
ķēdes medicīnā pilnībā repatriēt nav 
iespējams; mudina Komisiju un 
dalībvalstis sadarboties ar ES partneriem, 
Pasaules Veselības organizāciju (PVO) un 
PTO un kopīgi veidot starptautisku 
sistēmu, kas nepieļautu piegādes ķēžu 
šķelšanu un mazinātu protekcionisma 
pasākumu īstenošanas iespējas gadījumos, 
kad veselības jomā ir iestājusies krīze.

6. uzsver — tā kā globālas 
ekonomikas apstākļos piegādes ķēdes 
medicīnā pilnībā repatriēt nav iespējams, 
ar stratēģiski nozīmīgu zāļu ražošanas 
pakāpenisku repatriāciju tiek nodrošināta 
medicīnisko izstrādājumu krājuma 
veidošanās Eiropas Savienībā, arī krīzes 
periodos, un tiek stiprināta ES neatkarība 
no ārvalstu ražotājiem, kuri var ķerties pie 
protekcionisma pasākumu īstenošanas; 
mudina Komisiju un dalībvalstis 
sadarboties ar ES partneriem, Pasaules 
Veselības organizāciju (PVO) un PTO un 
kopīgi veidot starptautisku sistēmu, kas 
nepieļautu piegādes ķēžu šķelšanu un 
mazinātu protekcionisma pasākumu 
īstenošanas iespējas gadījumos, kad 
veselības jomā ir iestājusies krīze.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Emmanouil Fragkos, Geert Bourgeois

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 
globālas ekonomikas apstākļos piegādes 
ķēdes medicīnā pilnībā repatriēt nav 
iespējams; mudina Komisiju un 
dalībvalstis sadarboties ar ES partneriem, 
Pasaules Veselības organizāciju (PVO) un 

6. uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 
globālas ekonomikas apstākļos piegādes 
ķēdes medicīnā pilnībā repatriēt nav nedz 
iespējams, nedz vēlams, jo globāls 
medicīnas preču tirgus un globāla 
specializēšanās Eiropas Savienībai ir 
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PTO un kopīgi veidot starptautisku 
sistēmu, kas nepieļautu piegādes ķēžu 
šķelšanu un mazinātu protekcionisma 
pasākumu īstenošanas iespējas gadījumos, 
kad veselības jomā ir iestājusies krīze.

izdevīga; mudina Komisiju un dalībvalstis 
sadarboties ar ES partneriem, Pasaules 
Veselības organizāciju (PVO) un PTO un 
kopīgi veidot starptautisku sistēmu, kas 
nepieļautu piegādes ķēžu šķelšanu un 
mazinātu protekcionisma pasākumu 
īstenošanas iespējas gadījumos, kad 
veselības jomā ir iestājusies krīze.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Barry Andrews, Nicola Danti, Samira Rafaela, Svenja Hahn, Urmas Paet

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 
globālas ekonomikas apstākļos piegādes 
ķēdes medicīnā pilnībā repatriēt nav 
iespējams; mudina Komisiju un 
dalībvalstis sadarboties ar ES partneriem, 
Pasaules Veselības organizāciju (PVO) un 
PTO un kopīgi veidot starptautisku 
sistēmu, kas nepieļautu piegādes ķēžu 
šķelšanu un mazinātu protekcionisma 
pasākumu īstenošanas iespējas gadījumos, 
kad veselības jomā ir iestājusies krīze.

6. uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 
globālas ekonomikas apstākļos piegādes 
ķēdes medicīnā pilnībā repatriēt nav nedz 
iespējams, nedz vēlams; mudina Komisiju 
un dalībvalstis sadarboties ar ES 
partneriem, Pasaules Veselības 
organizāciju (PVO) un PTO un kopīgi 
veidot starptautisku sistēmu, kas nepieļautu 
piegādes ķēžu šķelšanu un mazinātu 
protekcionisma pasākumu īstenošanas 
iespējas gadījumos, kad veselības jomā ir 
iestājusies krīze. aicina Komisiju apsvērt 
iespēju uz rescEU krājumu iniciatīvas 
pamata veidot kopēju Eiropas stratēģisko 
zāļu rezervi;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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6. uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 
globālas ekonomikas apstākļos piegādes 
ķēdes medicīnā pilnībā repatriēt nav 
iespējams; mudina Komisiju un 
dalībvalstis sadarboties ar ES partneriem, 
Pasaules Veselības organizāciju (PVO) un 
PTO un kopīgi veidot starptautisku 
sistēmu, kas nepieļautu piegādes ķēžu 
šķelšanu un mazinātu protekcionisma 
pasākumu īstenošanas iespējas gadījumos, 
kad veselības jomā ir iestājusies krīze.

6. uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 
globālas ekonomikas apstākļos piegādes 
ķēdes medicīnā pilnībā repatriēt nav 
iespējams; mudina Komisiju un 
dalībvalstis sadarboties ar ES 
daudzpusējiem partneriem, Pasaules 
Veselības organizāciju (PVO) un PTO un 
kopīgi veidot starptautisku sistēmu, kas 
nepieļautu piegādes ķēžu šķelšanu un 
mazinātu iespējas, ka atsevišķas valstis 
ķeras pie protekcionisma pasākumu 
īstenošanas — piemēram, nosaka importa 
un/vai eksporta ierobežojumus, — 
gadījumos, kad veselības jomā ir 
iestājusies krīze.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 
globālas ekonomikas apstākļos piegādes 
ķēdes medicīnā pilnībā repatriēt nav 
iespējams; mudina Komisiju un 
dalībvalstis sadarboties ar ES partneriem, 
Pasaules Veselības organizāciju (PVO) un 
PTO un kopīgi veidot starptautisku 
sistēmu, kas nepieļautu piegādes ķēžu 
šķelšanu un mazinātu protekcionisma 
pasākumu īstenošanas iespējas gadījumos, 
kad veselības jomā ir iestājusies krīze.

6. uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 
globālas ekonomikas apstākļos visas 
piegādes ķēdes medicīnā pilnībā repatriēt 
nav iespējams; mudina Komisiju un 
dalībvalstis sadarboties ar ES partneriem, 
Pasaules Veselības organizāciju (PVO) un 
PTO un kopīgi veidot starptautisku 
sistēmu, kas nepieļautu piegādes ķēžu 
šķelšanu un mazinātu protekcionisma 
pasākumu īstenošanas iespējas gadījumos, 
kad veselības jomā ir iestājusies krīze.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Urmas Paet

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 
globālas ekonomikas apstākļos piegādes 
ķēdes medicīnā pilnībā repatriēt nav 
iespējams; mudina Komisiju un 
dalībvalstis sadarboties ar ES partneriem, 
Pasaules Veselības organizāciju (PVO) un 
PTO un kopīgi veidot starptautisku 
sistēmu, kas nepieļautu piegādes ķēžu 
šķelšanu un mazinātu protekcionisma 
pasākumu īstenošanas iespējas gadījumos, 
kad veselības jomā ir iestājusies krīze.

6. uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 
globālas ekonomikas apstākļos piegādes 
ķēdes medicīnā pilnībā repatriēt nav 
iespējams; mudina Komisiju un 
dalībvalstis ciešāk sadarboties savstarpēji, 
ar ES partneriem, Pasaules Veselības 
organizāciju (PVO) un PTO un kopīgi 
veidot starptautisku sistēmu, kas nepieļautu 
piegādes ķēžu šķelšanu un mazinātu 
protekcionisma pasākumu īstenošanas 
iespējas gadījumos, kad veselības jomā ir 
iestājusies krīze.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Enikő Győri

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 
globālas ekonomikas apstākļos piegādes 
ķēdes medicīnā pilnībā repatriēt nav 
iespējams; mudina Komisiju un 
dalībvalstis sadarboties ar ES partneriem, 
Pasaules Veselības organizāciju (PVO) un 
PTO un kopīgi veidot starptautisku 
sistēmu, kas nepieļautu piegādes ķēžu 
šķelšanu un mazinātu protekcionisma 
pasākumu īstenošanas iespējas gadījumos, 
kad veselības jomā ir iestājusies krīze.

6. uzsver, ka globālas ekonomikas 
apstākļos piegādes ķēdes medicīnā pilnībā 
repatriēt nav iespējams un ka uz to nemaz 
nebūtu jātiecas; mudina Komisiju un 
dalībvalstis sadarboties ar ES partneriem, 
Pasaules Veselības organizāciju (PVO) un 
PTO un kopīgi veidot starptautisku 
sistēmu, kas nepieļautu piegādes ķēžu 
šķelšanu un mazinātu protekcionisma 
pasākumu īstenošanas iespējas gadījumos, 
kad veselības jomā ir iestājusies krīze.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 
globālas ekonomikas apstākļos piegādes 
ķēdes medicīnā pilnībā repatriēt nav 
iespējams; mudina Komisiju un 
dalībvalstis sadarboties ar ES partneriem, 
Pasaules Veselības organizāciju (PVO) un 
PTO un kopīgi veidot starptautisku 
sistēmu, kas nepieļautu piegādes ķēžu 
šķelšanu un mazinātu protekcionisma 
pasākumu īstenošanas iespējas gadījumos, 
kad veselības jomā ir iestājusies krīze.

6. uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 
globālas ekonomikas apstākļos piegādes 
ķēdes medicīnā pilnībā repatriēt nav 
iespējams; mudina Komisiju un 
dalībvalstis sadarboties ar ES partneriem, 
Pasaules Veselības organizāciju (PVO) un 
PTO un kopīgi veidot starptautisku 
sistēmu, kas nepieļautu piegādes ķēžu 
šķelšanu un mazinātu kaitējošu pasākumu 
īstenošanas iespējas gadījumos, kad 
veselības jomā ir iestājusies krīze.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 
globālas ekonomikas apstākļos piegādes 
ķēdes medicīnā pilnībā repatriēt nav 
iespējams; mudina Komisiju un 
dalībvalstis sadarboties ar ES partneriem, 
Pasaules Veselības organizāciju (PVO) un 
PTO un kopīgi veidot starptautisku 
sistēmu, kas nepieļautu piegādes ķēžu 
šķelšanu un mazinātu protekcionisma 
pasākumu īstenošanas iespējas gadījumos, 
kad veselības jomā ir iestājusies krīze.

6. mudina Komisiju un dalībvalstis 
sadarboties ar ES partneriem, Pasaules 
Veselības organizāciju (PVO) un PTO un 
kopīgi veidot starptautisku sistēmu, kas 
nepieļautu piegādes ķēžu šķelšanu un 
mazinātu protekcionisma pasākumu 
īstenošanas iespējas gadījumos, kad 
veselības jomā ir iestājusies krīze, jo īpaši 
ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībā 
trūkst zāļu ražošanas rūpnīcu.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, 
Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai medicīnisko izstrādājumu 
piedāvājums būtu pastāvīgs un lai uz to 
varētu paļauties; uzsver, ka medicīnisko 
izstrādājumu tapšanas procesā ir jāievēro 
starptautiskie cilvēktiesību standarti, 
Parīzes nolīguma prasības un ir 
jānodrošina Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) konvencijām 
atbilstošas darba ņēmēju tiesības; aicina 
Komisiju izstrādāt vienotu Eiropas pieeju 
attiecībā uz saistošu likumu par piegādes 
ķēdi, jo šāda pieeja ir steidzami vajadzīga, 
lai saglabātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus iekšējā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Andrey Kovatchev

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
panākt, lai ātri un pilnībā būtu īstenota — 
un vajadzības gadījumā pārskatīta — 
regula par ārvalstu tiešo ieguldījumu 
(ĀTI) izvērtēšanu, kurā kā stratēģiski 
nozīmīga būtu jāiekļauj veselības aprūpes 
nozare.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 
Eiropas Komisijai ir svarīgi darītu visu, 
kas vajadzīgs, lai pirmās nepieciešamības 
medicīnisko vielu tirdzniecībā apkarotu 
spekulēšanu, krāpšanu un cenas 
ļaunprātīgu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, 
Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver to, cik nozīmīgi ir Eiropas 
drošuma standarti medicīniskajiem 
izstrādājumiem; mudina Komisiju 
pārbaudīt, vai medicīniskie izstrādājumi, 
kas ienāk ES iekšējā tirgū, atbilst Eiropas 
drošuma standartu prasībām; aicina 
Komisiju panākt, lai pašlaik notiekošajās 
PTO sarunās par e-komerciju par 
prioritāru kļūtu patērētāju tiesību 
aizsardzība.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina Komisiju uzņemties vadību 
pasaules līmenī, lai panāktu, ka 
jaunattīstības valstīm ir garantēta pirmās 
nepieciešamības zāļu pieejamība un 
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piegāde, sevišķi ārkārtas situācijās;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c uzsver, ka liela nozīme ir tam, lai 
būtu garantēta vakcīnu un medicīniskās 
aprūpes vispārēja pieejamība, sevišķi 
ārkārtas situācijās un jaunu slimību 
gadījumā, pret kurām nav zāļu, kā tas ir 
ar Covid-19; mudina PVO un PTO cieši 
sadarboties, lai nodrošinātu vakcīnas 
piegādi, tiklīdz tā būs izstrādāta; 
vienlaikus aicina Komisiju nostiprināt 
izstrādātos zāļu kopīgā iepirkuma 
mehānismus, lai tādējādi garantētu, ka 
zāles ir vienlīdz pieejamas visiem 
iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu 
dzīvesvietas.

Or. en


