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Poprawka 1
Tiziana Beghin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że pandemia COVID-19 
pokazała w możliwie najbardziej brutalny 
sposób, jak ważne jest dobre 
funkcjonowanie globalnych łańcuchów 
dostaw produktów medycznych, w 
szczególności leków; podkreśla, że otwarty 
system handlowy oparty na zasadach ma 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
globalnej dostępności leków;

1. zauważa, że pandemia COVID-19 
pokazała w możliwie najbardziej brutalny 
sposób, jak ważne jest dobre 
funkcjonowanie globalnych łańcuchów 
dostaw produktów medycznych, w 
szczególności leków i metod leczenia; 
podkreśla, że otwarty system handlowy 
oparty na przejrzystych zasadach ma 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
globalnej dostępności leków oraz 
ułatwienia ich dystrybucji i 
wykorzystania;

Or. en

Poprawka 2
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że pandemia COVID-19 
pokazała w możliwie najbardziej brutalny 
sposób, jak ważne jest dobre 
funkcjonowanie globalnych łańcuchów 
dostaw produktów medycznych, w 
szczególności leków; podkreśla, że otwarty 
system handlowy oparty na zasadach ma 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
globalnej dostępności leków;

1. zauważa, że pandemia COVID-19 
pokazała w możliwie najbardziej brutalny 
sposób, jak ważne jest dobre 
funkcjonowanie globalnych łańcuchów 
dostaw produktów medycznych, w 
szczególności leków; podkreśla, że otwarty 
system handlowy oparty na zasadach ma 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
globalnej dostępności leków i zadbania o 
to, byśmy w nagłych wypadkach w 
przyszłości nie byli narażeni na podobne 
niedobory;

Or. en
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Poprawka 3
Raphaël Glucksmann

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że pandemia COVID-19 
pokazała w możliwie najbardziej brutalny 
sposób, jak ważne jest dobre 
funkcjonowanie globalnych łańcuchów 
dostaw produktów medycznych, w 
szczególności leków; podkreśla, że otwarty 
system handlowy oparty na zasadach ma 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
globalnej dostępności leków;

1. zauważa, że pandemia COVID-19 
pokazała w możliwie najbardziej brutalny 
sposób, jak ważne jest dobre 
funkcjonowanie globalnych łańcuchów 
dostaw produktów medycznych, w 
szczególności leków;

Or. en

Poprawka 4
Enikő Győri

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że pandemia COVID-19 
pokazała w możliwie najbardziej brutalny 
sposób, jak ważne jest dobre 
funkcjonowanie globalnych łańcuchów 
dostaw produktów medycznych, w 
szczególności leków; podkreśla, że otwarty 
system handlowy oparty na zasadach ma 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
globalnej dostępności leków;

1. zauważa, że pandemia COVID-19 
pokazała w możliwie najbardziej brutalny 
sposób, jak ważne jest dobre 
funkcjonowanie globalnych łańcuchów 
dostaw produktów medycznych, w 
szczególności leków; podkreśla, że 
otwarty, wielostronny i sprawiedliwy 
system handlowy oparty na swobodzie i 
zasadach ma zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia globalnej dostępności leków;

Or. en

Poprawka 5
Seán Kelly

Projekt opinii
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Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że pandemia COVID-19 
pokazała w możliwie najbardziej brutalny 
sposób, jak ważne jest dobre 
funkcjonowanie globalnych łańcuchów 
dostaw produktów medycznych, w 
szczególności leków; podkreśla, że otwarty 
system handlowy oparty na zasadach ma 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
globalnej dostępności leków;

1. zauważa, że pandemia COVID-19 
pokazała w możliwie najbardziej brutalny 
sposób, jak ważne jest dobre 
funkcjonowanie globalnych łańcuchów 
dostaw produktów medycznych, w 
szczególności leków; podkreśla, że otwarty 
system handlowy oparty na zasadach, 
których przestrzeganie można 
egzekwować, ma zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia globalnej dostępności leków;

Or. en

Poprawka 6
Agnes Jongerius, Biljana Borzan, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, 
Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że pandemia COVID-19 
pokazała w możliwie najbardziej brutalny 
sposób, jak ważne jest dobre 
funkcjonowanie globalnych łańcuchów 
dostaw produktów medycznych, w 
szczególności leków; podkreśla, że otwarty 
system handlowy oparty na zasadach ma 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
globalnej dostępności leków;

1. zauważa, że pandemia COVID-19 
pokazała w możliwie najbardziej brutalny 
sposób, jak ważne jest dobre 
funkcjonowanie globalnych łańcuchów 
dostaw produktów medycznych, w 
szczególności leków; podkreśla, że 
sprawiedliwy, otwarty system handlowy 
oparty na zasadach ma zasadnicze 
znaczenie dla zapewnienia globalnej 
dostępności leków;

Or. en

Poprawka 7
Tiziana Beghin

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina potrzebę podwyższenia 
zdolności produkcyjnych leków w 
Europie, by zapewnić ich adekwatną do 
potrzeb dostępność i wyeliminować wąskie 
gardła w systemie dostaw;

Or. en

Poprawka 8
Tiziana Beghin

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich do przeznaczenia zasobów 
na wsparcie przekształcania fabryk 
chemicznych w UE w zakłady 
produkujące farmaceutyczne substancje 
czynne, by ograniczyć zależność od krajów 
trzecich;

Or. en

Poprawka 9
Andrey Kovatchev

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przyznaje, że znaczna części 
importu farmaceutycznych składników 
czynnych i surowców chemicznych UE jest 
zależna od małej liczby grupy krajów; 
podkreśla, że to nadmierne uzależnienie 
może stwarzać ryzyko w przypadku gdy 
ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne zagrażają 

2. przyznaje, że znaczna część 
importu farmaceutycznych składników 
czynnych i surowców chemicznych UE jest 
zależna od niewielkiej grupy krajów; 
podkreśla, że to nadmierne uzależnienie 
może stwarzać ryzyko, w przypadku gdy 
ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne – takie jak 
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prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 
autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
zdrowia;

ograniczenia eksportowe – zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; zauważa, że tego 
typu środki protekcjonistyczne 
prawdopodobnie przyniosą odwrotny 
skutek i podkopią globalne zdolności 
produkcyjne jako takie; podkreśla, że 
utrzymanie stabilnych i przewidywalnych 
warunków handlowych i inwestycyjnych 
jest najlepszym sposobem zwiększenia 
globalnych zdolności produkcyjnych, w 
przypadku nagłego zwiększenia popytu na 
leki; wzywa Komisję, aby przedstawiła 
długoterminową strategię ukierunkowaną 
na zapewnienie otwartej autonomii 
strategicznej UE w dziedzinie zdrowia, w 
tym w drodze konkretnych środków 
wspierających dywersyfikację, 
bezpieczeństwo dostaw i krajowe 
wytwarzanie produktów o największym 
znaczeniu;

Or. en

Poprawka 10
Tiziana Beghin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przyznaje, że znaczna części 
importu farmaceutycznych składników 
czynnych i surowców chemicznych UE jest 
zależna od małej liczby grupy krajów; 
podkreśla, że to nadmierne uzależnienie 
może stwarzać ryzyko w przypadku gdy 
ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 

2. uznaje brak niezależności 
łańcuchów dostaw produktów medycznych 
w Unii Europejskiej, który przekłada się 
na uzależnienie znacznej  części importu 
farmaceutycznych składników czynnych i 
surowców chemicznych do UE od 
niewielkiej grupy krajów, takich jak Chiny 
czy Indie;  podkreśla, że to nadmierne 
uzależnienie może stwarzać ryzyko, w 
przypadku gdy ograniczenia w zakresie 
zdolności produkcyjnych i bezpieczeństwa, 
nadmierny popyt lub środki 
protekcjonistyczne zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
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autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
zdrowia;

łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 
autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
zdrowia i wiarygodnych narzędzi 
sprawdzania i zwiększania jakości, 
bezpieczeństwa i zgodności oraz 
weryfikacji pochodzenia produktów 
medycznych w przepisach UE, jak również 
narzędzia pozwalające uniknąć 
fałszowania produktów medycznych;

Or. en

Poprawka 11
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przyznaje, że znaczna części 
importu farmaceutycznych składników 
czynnych i surowców chemicznych UE jest 
zależna od małej liczby grupy krajów; 
podkreśla, że to nadmierne uzależnienie 
może stwarzać ryzyko w przypadku gdy 
ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 
autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
zdrowia;

2. przyznaje, że znaczna części 
importu farmaceutycznych składników 
czynnych i surowców chemicznych UE jest 
zależna od małej liczby grupy krajów; 
podkreśla, że to nadmierne uzależnienie 
może stwarzać ryzyko, w przypadku gdy 
ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do przyjęcia 
niezbędnych przepisów, odpowiedniej 
polityki i przewidzenia zachęt w 
odniesieniu do produkcji podstawowych 
farmaceutycznych składników czynnych i 
leków w Europie, co zagwarantuje 
dostawy w dowolnym momencie i 
zmniejszy uzależnienie od dostaw z krajów 
trzecich;

Or. en
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Poprawka 12
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przyznaje, że znaczna części 
importu farmaceutycznych składników 
czynnych i surowców chemicznych UE jest 
zależna od małej liczby grupy krajów; 
podkreśla, że to nadmierne uzależnienie 
może stwarzać ryzyko w przypadku gdy 
ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 
autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
zdrowia;

2. przyznaje, że znaczna część 
importu farmaceutycznych składników 
czynnych i surowców chemicznych UE jest 
zależna od niewielkiej grupy 
krajów; podkreśla, że brak autonomii 
strategicznej i znaczące uzależnienie Unii 
Europejskiej od podmiotów zewnętrznych 
w kluczowych sektorach, takich jak 
ochrona zdrowia i produkcja leków, jest 
dobitnym wyrazem zaostrzonej polityki 
wolnego handlu, od dziesięcioleci 
promowanej przez Komisję Europejską; 
podkreśla, że to nadmierne uzależnienie 
może stwarzać ryzyko, w przypadku gdy 
ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 
autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
zdrowia;

Or. en

Poprawka 13
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przyznaje, że znaczna części 
importu farmaceutycznych składników 

2. przyznaje, że znaczna część 
importu farmaceutycznych składników 
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czynnych i surowców chemicznych UE jest 
zależna od małej liczby grupy krajów; 
podkreśla, że to nadmierne uzależnienie 
może stwarzać ryzyko w przypadku gdy 
ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 
autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
zdrowia;

czynnych i surowców chemicznych UE jest 
zależna od niewielkiej grupy krajów; 
podkreśla, że to nadmierne uzależnienie 
może stwarzać ryzyko, w przypadku gdy 
ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 
autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
zdrowia; zwraca się do UE lub państw 
członkowskich o wcześniejsze udzielanie 
zezwolenia na wszelkie projekty 
outsourcingowe związane z ochroną 
zdrowia lub produkcją farmaceutyczną 
poza granicami UE;

Or. en

Poprawka 14
Massimiliano Salini

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przyznaje, że znaczna części 
importu farmaceutycznych składników 
czynnych i surowców chemicznych UE jest 
zależna od małej liczby grupy krajów; 
podkreśla, że to nadmierne uzależnienie 
może stwarzać ryzyko w przypadku gdy 
ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 
autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
zdrowia;

2. przyznaje, że znaczna część 
importu farmaceutycznych składników 
czynnych i surowców chemicznych UE jest 
zależna od niewielkiej grupy krajów; 
podkreśla, że to nadmierne uzależnienie 
może stwarzać ryzyko, w przypadku gdy 
ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne, w tym 
wewnętrzne i zewnętrzne ograniczenia 
eksportowe w UE, zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 
autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
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zdrowia, również w oparciu o wszystkie 
czynniki, które negatywnie wpływają na 
dostępność leków;

Or. en

Poprawka 15
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przyznaje, że znaczna części 
importu farmaceutycznych składników 
czynnych i surowców chemicznych UE jest 
zależna od małej liczby grupy krajów; 
podkreśla, że to nadmierne uzależnienie 
może stwarzać ryzyko w przypadku gdy 
ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 
autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
zdrowia;

2. przyznaje, że znaczna część 
importu farmaceutycznych składników 
czynnych i surowców chemicznych UE jest 
zależna od niewielkiej grupy krajów; 
podkreśla, że to nadmierne uzależnienie 
może stwarzać ryzyko, w przypadku gdy 
ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 
autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
zdrowia, uwzględniającą poszukiwanie 
nowych partnerów handlowych w celu 
dywersyfikacji łańcuchów dostaw;

Or. en

Poprawka 16
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, 
Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przyznaje, że znaczna części 2. przyznaje, że znaczna część 
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importu farmaceutycznych składników 
czynnych i surowców chemicznych UE jest 
zależna od małej liczby grupy krajów; 
podkreśla, że to nadmierne uzależnienie 
może stwarzać ryzyko w przypadku gdy 
ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 
autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
zdrowia;

importu farmaceutycznych składników 
czynnych i surowców chemicznych UE jest 
zależna od niewielkiej grupy krajów; 
podkreśla, że to nadmierne uzależnienie 
może stwarzać ryzyko, w przypadku gdy 
ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 
autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
zdrowia i dywersyfikację łańcuchów 
dostaw w UE;

Or. en

Poprawka 17
Barry Andrews, Nicola Danti, Dita Charanzová, Samira Rafaela, Svenja Hahn, Urmas 
Paet

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przyznaje, że znaczna części 
importu farmaceutycznych składników 
czynnych i surowców chemicznych UE jest 
zależna od małej liczby grupy krajów; 
podkreśla, że to nadmierne uzależnienie 
może stwarzać ryzyko w przypadku gdy 
ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 
autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
zdrowia;

2. przyznaje, że znaczna część 
importu farmaceutycznych składników 
czynnych i surowców chemicznych UE jest 
zależna od niewielkiej grupy krajów; 
podkreśla, że to nadmierne uzależnienie 
stwarza ryzyko, w przypadku gdy 
ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 
autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
zdrowia, uwzględniającą wytyczne w 
zakresie dywersyfikacji farmaceutycznych 
łańcuchów dostaw;
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Or. en

Poprawka 18
Enikő Győri

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przyznaje, że znaczna części 
importu farmaceutycznych składników 
czynnych i surowców chemicznych UE jest 
zależna od małej liczby grupy krajów; 
podkreśla, że to nadmierne uzależnienie 
może stwarzać ryzyko w przypadku gdy 
ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 
autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
zdrowia;

2. przyznaje, że znaczna część 
importu farmaceutycznych składników 
czynnych i surowców chemicznych UE jest 
zależna od niewielkiej grupy krajów; 
podkreśla, że to nadmierne uzależnienie 
może stwarzać ryzyko, w przypadku gdy 
ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 
autonomii strategicznej i odporności UE w 
dziedzinie zdrowia, w szczególności przez 
zadbanie o dywersyfikację łańcuchów 
dostaw;

Or. en

Poprawka 19
Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przyznaje, że znaczna części 
importu farmaceutycznych składników 
czynnych i surowców chemicznych UE jest 
zależna od małej liczby grupy krajów; 
podkreśla, że to nadmierne uzależnienie 
może stwarzać ryzyko w przypadku gdy 

2. ubolewa nad faktem, że znaczna 
część importu farmaceutycznych 
składników czynnych i surowców 
chemicznych UE jest zależna od 
niewielkiej grupy krajów; podkreśla, że to 
nadmierne uzależnienie w czasach kryzysu 
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ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 
autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
zdrowia;

stwarza ryzyko, w przypadku gdy 
ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 
autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
zdrowia, wzmacniającą europejską 
produkcję podstawowych leków;

Or. en

Poprawka 20
Emmanouil Fragkos, Geert Bourgeois

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przyznaje, że znaczna części 
importu farmaceutycznych składników 
czynnych i surowców chemicznych UE jest 
zależna od małej liczby grupy krajów; 
podkreśla, że to nadmierne uzależnienie 
może stwarzać ryzyko w przypadku gdy 
ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 
autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
zdrowia;

2. przyznaje, że znaczna część 
importu środków medycznych, których 
produkcja nie wymaga wykorzystania 
zaawansowanych technologii, 
farmaceutycznych składników czynnych i 
surowców chemicznych UE jest zależna od 
niewielkiej grupy krajów; podkreśla, że to 
nadmierne uzależnienie może stwarzać 
ryzyko, w przypadku gdy ograniczenia w 
zakresie zdolności produkcyjnych, 
nadmierny popyt lub środki 
protekcjonistyczne zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 
autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
zdrowia;

Or. en
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Poprawka 21
Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przyznaje, że znaczna części 
importu farmaceutycznych składników 
czynnych i surowców chemicznych UE jest 
zależna od małej liczby grupy krajów; 
podkreśla, że to nadmierne uzależnienie 
może stwarzać ryzyko w przypadku gdy 
ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 
autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
zdrowia;

2. przyznaje, że znaczna część 
importu farmaceutycznych składników 
czynnych i surowców chemicznych UE jest 
zależna od niewielkiej grupy krajów, 
przede wszystkim Chin i Indii; podkreśla, 
że to nadmierne uzależnienie może 
stwarzać ryzyko, w przypadku gdy 
ograniczenia w zakresie zdolności 
produkcyjnych, nadmierny popyt lub 
środki protekcjonistyczne zagrażają 
prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych 
łańcuchów dostaw i mogą osłabiać 
dostępność leków w UE; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła długoterminową strategię 
ukierunkowaną na zapewnienie otwartej 
autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
zdrowia;

Or. en

Poprawka 22
Agnes Jongerius, Biljana Borzan, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, 
Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że całkowita repatriacja 
łańcuchów dostaw środków medycznych 
nie jest możliwa w gospodarce globalnej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
współpracy z partnerami UE – WHO i 
WTO na rzecz ustanowienia 
międzynarodowych ram, które mogą 
zapobiec załamaniu łańcuchów dostaw, 
między innymi w drodze stworzenia 
światowego wykazu podstawowych 
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produktów leczniczych w sytuacjach 
nagłych, by ograniczyć konieczność 
uciekania się do środków 
protekcjonistycznych;

Or. en

Poprawka 23
Massimiliano Salini

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. nalega na to, by środki 
zaproponowane przez Komisję w przyszłej 
strategii farmaceutycznej gwarantowały, 
że Europa będzie odgrywać wiodącą rolę 
jako „wynalazca i światowy lider”, tak jak 
podkreśliła przewodnicząca Ursula von 
der Leyen w piśmie określającym zakres 
zadań, skierowanym do komisarz Stelli 
Kyriakides, gdzie uznaje, że przyjęcie 
dowolnej polityki, której celem będzie 
sprowadzenie produkcji leków i 
składników czynnych z powrotem do 
Europy, należy rozpocząć od wzmocnienia 
badań naukowych;

Or. en

Poprawka 24
Andrey Kovatchev

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przygotowania dogłębnej 
charakterystyki i analizy globalnych 
łańcuchów dostaw leków; żąda podjęcia 
działań naprawczych, jeżeli taka analiza 
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ujawni zasadnicze słabości i ryzyko 
zakłócenia dostaw;

Or. en

Poprawka 25
Barry Andrews, Nicola Danti, Samira Rafaela, Svenja Hahn, Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że UE jest wiodącym 
światowym eksporterem produktów 
farmaceutycznych; zauważa, że ochrona i 
egzekwowanie praw własności 
intelektualnej w ramach umów o wolnym 
handlu i w ramach WTO mają zasadnicze 
znaczenie dla opracowywania nowych 
leków i metod leczenia; podkreśla, że 
elastyczność przewidziana w porozumieniu 
TRIPS może zostać wykorzystana do 
rozwiązania problemu potencjalnych 
niedoborów w dostawach w wyjątkowych 
okolicznościach;

3. podkreśla, że UE jest wiodącym 
światowym eksporterem produktów 
farmaceutycznych; zauważa, że ochrona i 
egzekwowanie dobrze wyważonych praw 
własności intelektualnej w ramach umów o 
wolnym handlu i w ramach WTO powinny 
służyć opracowywaniu nowych leków i 
metod leczenia; podkreśla, że elastyczność 
przewidziana w porozumieniu TRIPS 
może zostać wykorzystana do rozwiązania 
problemu potencjalnych niedoborów w 
dostawach w wyjątkowych 
okolicznościach; podkreśla, że kryzysy w 
zakresie zdrowia publicznego powinny 
stanowić uzasadnioną podstawę 
uruchomienia takich elastycznych 
środków; jak również zauważa, że kraje 
rozwijające się mogą być zmuszone do 
opierania się na tych elastycznych 
środkach, by adekwatnie odpowiedzieć na 
kryzys związany z koronawirusem;

Or. en

Poprawka 26
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka
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3. podkreśla, że UE jest wiodącym 
światowym eksporterem produktów 
farmaceutycznych; zauważa, że ochrona i 
egzekwowanie praw własności 
intelektualnej w ramach umów o wolnym 
handlu i w ramach WTO mają zasadnicze 
znaczenie dla opracowywania nowych 
leków i metod leczenia; podkreśla, że 
elastyczność przewidziana w porozumieniu 
TRIPS może zostać wykorzystana do 
rozwiązania problemu potencjalnych 
niedoborów w dostawach w wyjątkowych 
okolicznościach;

3. podkreśla, że UE jest wiodącym 
światowym eksporterem produktów 
farmaceutycznych; zauważa, że należy 
utrzymać równowagę między zachęcaniem 
do innowacji, zadbaniem o dostęp do 
leków a ochroną zdrowia publicznego; 
podkreśla, że elastyczność przewidziana w 
porozumieniu TRIPS powinna zostać 
wykorzystana do rozwiązania problemu 
potencjalnych niedoborów w dostawach w 
wyjątkowych okolicznościach;

Or. en

Poprawka 27
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że UE jest wiodącym 
światowym eksporterem produktów 
farmaceutycznych; zauważa, że ochrona i 
egzekwowanie praw własności 
intelektualnej w ramach umów o wolnym 
handlu i w ramach WTO mają zasadnicze 
znaczenie dla opracowywania nowych 
leków i metod leczenia; podkreśla, że 
elastyczność przewidziana w 
porozumieniu TRIPS może zostać 
wykorzystana do rozwiązania problemu 
potencjalnych niedoborów w dostawach w 
wyjątkowych okolicznościach;

3. podkreśla, że UE jest wiodącym 
światowym eksporterem produktów 
farmaceutycznych; zauważa, że ochrona i 
egzekwowanie praw własności 
intelektualnej w ramach umów o wolnym 
handlu i w ramach WTO mają zasadnicze 
znaczenie dla opracowywania nowych 
leków i metod leczenia; podkreśla 
jednakże, że porozumienie TRIPS 
powinno być poddane przeglądowi, by 
zapewnić krajom rozwijającym się dostęp 
do podstawowych leków;

Or. en

Poprawka 28
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że UE jest wiodącym 
światowym eksporterem produktów 
farmaceutycznych; zauważa, że ochrona i 
egzekwowanie praw własności 
intelektualnej w ramach umów o wolnym 
handlu i w ramach WTO mają zasadnicze 
znaczenie dla opracowywania nowych 
leków i metod leczenia; podkreśla, że 
elastyczność przewidziana w porozumieniu 
TRIPS może zostać wykorzystana do 
rozwiązania problemu potencjalnych 
niedoborów w dostawach w wyjątkowych 
okolicznościach;

3. podkreśla, że UE jest wiodącym 
światowym eksporterem produktów 
farmaceutycznych; zauważa, że ochrona i 
egzekwowanie praw własności 
intelektualnej w ramach umów o wolnym 
handlu i w ramach WTO mają zasadnicze 
znaczenie dla opracowywania nowych 
leków i metod leczenia; podkreśla, że 
elastyczność przewidziana w porozumieniu 
TRIPS może zostać wykorzystana do 
rozwiązania problemu potencjalnych 
niedoborów w dostawach w wyjątkowych 
okolicznościach; wnioskuje o to, by WTO 
było informowane o wyjątkowej sytuacji w 
zakresie zdrowia publicznego w Europie i 
aby wszystkie obecne i zawierane w 
przyszłości umowy handlowe zawierały 
klauzulę nadzwyczajną, utrzymującą 
zerowe stawki taryfowe na produkty 
farmaceutyczne, jednocześnie 
umożliwiającą stronom umów udzielanie 
pomocy państwa krajowemu sektorowi 
ochrony zdrowia i krajowej branży 
farmaceutycznej; zwraca się z prośbą o 
przyjęcie uregulowań oddalających 
wszelkie przyszłe spory wnoszone przez 
strony umów o wolnym handlu w zakresie 
zdrowia;

Or. en

Poprawka 29
Tiziana Beghin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że UE jest wiodącym 
światowym eksporterem produktów 
farmaceutycznych; zauważa, że ochrona i 
egzekwowanie praw własności 
intelektualnej w ramach umów o wolnym 

3. podkreśla, że UE jest wiodącym 
światowym eksporterem produktów 
farmaceutycznych; zauważa, że ochrona i 
egzekwowanie praw własności 
intelektualnej w ramach umów o wolnym 
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handlu i w ramach WTO mają zasadnicze 
znaczenie dla opracowywania nowych 
leków i metod leczenia; podkreśla, że 
elastyczność przewidziana w porozumieniu 
TRIPS może zostać wykorzystana do 
rozwiązania problemu potencjalnych 
niedoborów w dostawach w wyjątkowych 
okolicznościach;

handlu i w ramach WTO mają zasadnicze 
znaczenie dla opracowywania nowych 
leków i metod leczenia; podkreśla, że 
elastyczność przewidziana w porozumieniu 
TRIPS może zostać wykorzystana do 
rozwiązania problemu potencjalnych 
niedoborów w dostawach w wyjątkowych 
okolicznościach i bieżących problemów 
związanych z korzystaniem z 
obowiązkowych licencji;

Or. en

Poprawka 30
Emmanouil Fragkos, Geert Bourgeois

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że UE jest wiodącym 
światowym eksporterem produktów 
farmaceutycznych; zauważa, że ochrona i 
egzekwowanie praw własności 
intelektualnej w ramach umów o wolnym 
handlu i w ramach WTO mają zasadnicze 
znaczenie dla opracowywania nowych 
leków i metod leczenia; podkreśla, że 
elastyczność przewidziana w porozumieniu 
TRIPS może zostać wykorzystana do 
rozwiązania problemu potencjalnych 
niedoborów w dostawach w wyjątkowych 
okolicznościach;

3. podkreśla, że UE jest wiodącym, 
światowym eksporterem produktów 
farmaceutycznych i jednym z regionów na 
świecie, gdzie prowadzi się najwięcej 
badań w tej dziedzinie; zauważa, że 
ochrona i egzekwowanie praw własności 
intelektualnej w ramach umów o wolnym 
handlu i w ramach WTO mają zasadnicze 
znaczenie dla opracowywania nowych 
leków i metod leczenia; podkreśla, że 
elastyczność przewidziana w porozumieniu 
TRIPS może zostać wykorzystana do 
rozwiązania problemu potencjalnych 
niedoborów w dostawach w wyjątkowych 
okolicznościach;

Or. en

Poprawka 31
Andrey Kovatchev

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że UE jest wiodącym 
światowym eksporterem produktów 
farmaceutycznych; zauważa, że ochrona i 
egzekwowanie praw własności 
intelektualnej w ramach umów o wolnym 
handlu i w ramach WTO mają zasadnicze 
znaczenie dla opracowywania nowych 
leków i metod leczenia; podkreśla, że 
elastyczność przewidziana w porozumieniu 
TRIPS może zostać wykorzystana do 
rozwiązania problemu potencjalnych 
niedoborów w dostawach w wyjątkowych 
okolicznościach;

3. podkreśla, że UE jest wiodącym 
światowym eksporterem produktów 
farmaceutycznych; zauważa, że ochrona i 
egzekwowanie praw własności 
intelektualnej w ramach umów o wolnym 
handlu i w ramach WTO mają zasadnicze 
znaczenie dla opracowywania nowych 
leków i metod leczenia oraz utrzymania 
światowej przewagi konkurencyjnej UE w 
dziedzinie innowacji; podkreśla, że 
elastyczność przewidziana w porozumieniu 
TRIPS może zostać wykorzystana do 
rozwiązania problemu potencjalnych 
niedoborów w dostawach w wyjątkowych 
okolicznościach;

Or. en

Poprawka 32
Massimiliano Salini

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że UE jest wiodącym 
światowym eksporterem produktów 
farmaceutycznych; zauważa, że ochrona i 
egzekwowanie praw własności 
intelektualnej w ramach umów o wolnym 
handlu i w ramach WTO mają zasadnicze 
znaczenie dla opracowywania nowych 
leków i metod leczenia; podkreśla, że 
elastyczność przewidziana w porozumieniu 
TRIPS może zostać wykorzystana do 
rozwiązania problemu potencjalnych 
niedoborów w dostawach w wyjątkowych 
okolicznościach;

3. podkreśla, że UE jest wiodącym 
światowym eksporterem produktów 
farmaceutycznych; zauważa, że ochrona i 
egzekwowanie praw własności 
intelektualnej w ramach umów o wolnym 
handlu i w ramach WTO mają zasadnicze 
znaczenie dla opracowywania nowych 
leków i metod leczenia oraz dla 
konkurencyjności UE w dziedzinie 
innowacji; podkreśla, że elastyczność 
przewidziana w porozumieniu TRIPS 
może zostać wykorzystana do rozwiązania 
problemu potencjalnych niedoborów w 
dostawach w wyjątkowych 
okolicznościach;

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że UE jest wiodącym 
światowym eksporterem produktów 
farmaceutycznych; zauważa, że ochrona i 
egzekwowanie praw własności 
intelektualnej w ramach umów o wolnym 
handlu i w ramach WTO mają zasadnicze 
znaczenie dla opracowywania nowych 
leków i metod leczenia; podkreśla, że 
elastyczność przewidziana w porozumieniu 
TRIPS może zostać wykorzystana do 
rozwiązania problemu potencjalnych 
niedoborów w dostawach w wyjątkowych 
okolicznościach;

3. podkreśla, że UE jest wiodącym 
światowym eksporterem produktów 
farmaceutycznych; zauważa, że ochrona i 
egzekwowanie praw własności 
intelektualnej w ramach umów o wolnym 
handlu i w ramach WTO mają zasadnicze 
znaczenie dla opracowywania nowych 
leków i metod leczenia; podkreśla, że 
elastyczność przewidziana w porozumieniu 
TRIPS powinna zostać wykorzystana do 
rozwiązania problemu potencjalnych 
niedoborów w dostawach w wyjątkowych 
okolicznościach;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uznaje, że niedawno zawarte przez 
UE umowy o wolnym handlu obejmują 
jasne zasady dotyczące handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej, 
które – co do zasady – zakładają wydanie 
obowiązkowych licencji na mocy 
porozumienia TRIPS; jednakże istnieje 
prawdopodobieństwo, że przepisy takie jak 
wzmocniona ochrona patentowa, 
zakładająca wyłączność danych oraz 
ochrona tajemnicy handlowej mogłyby 
utrudnić wielu krajom skorzystanie w 
pełni z takich zapisów; wzywa Komisję 
Europejską do przedstawienia 
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Parlamentowi Europejskiemu oceny tego, 
jaką rolę mogą odegrać w tym kontekście 
zawarte przez UE umowy o wolnym 
handlu i porozumienie TRIPS, w tym czy 
Komisja rozważa przyjęcie wytycznych, w 
których zachęcano by raczej do licencji 
dobrowolnych, nie zaś obowiązkowych;

Or. en

Poprawka 35
Enikő Győri

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do 
zagwarantowania, że pilne środki przyjęte, 
by walczyć ze skutkami pandemii COVID-
19 będą odpowiednio ukierunkowane, 
proporcjonalne, przejrzyste, tymczasowe i 
spójne z zasadami WHO;

Or. en

Poprawka 36
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że szeroka sieć umów o 
wolnym handlu wraz z funkcjonującym 
wielostronnym systemem handlu stanowi 
najlepszy sposób zapewnienia dostępności 
licznych źródeł produkcji podstawowych 
leków oraz zbieżności standardów 
regulacyjnych na poziomie światowym;

4. podkreśla, że szeroka sieć umów o 
wolnym handlu wraz z funkcjonującym 
wielostronnym systemem handlu stanowi 
najlepszy sposób zapewnienia dostępności 
licznych źródeł produkcji podstawowych 
leków oraz zbieżności standardów 
regulacyjnych na poziomie światowym; 
podkreśla, że istotne jest, by w przyszłej 
umowie między Zjednoczonym 
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Królestwem a UE umożliwiono obu 
stronom odpowiadanie na pojawiające się 
zagrożenia dla zdrowia publicznego, przy 
jednoczesnym zadbaniu o dostawy leków i 
produktów medycznych w najlepszy 
możliwy sposób;

Or. en

Poprawka 37
Roman Haider

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że szeroka sieć umów o 
wolnym handlu wraz z funkcjonującym 
wielostronnym systemem handlu stanowi 
najlepszy sposób zapewnienia dostępności 
licznych źródeł produkcji podstawowych 
leków oraz zbieżności standardów 
regulacyjnych na poziomie światowym;

4. podkreśla, że szeroka sieć umów o 
wolnym handlu wraz z funkcjonującym 
wielostronnym systemem handlu stanowi 
jeden z istotnych sposobów zapewnienia 
dostępności licznych źródeł produkcji 
podstawowych leków oraz zbieżności 
standardów regulacyjnych na poziomie 
światowym; innym sposobem na 
zapewnienie UE strategicznej autonomii 
w ochronie zdrowia jest uwzględnienie 
produkcji farmaceutycznej niektórych 
produktów, jak penicylina, którą obecnie 
wytwarza w UE tylko Novartis w Kundl w 
Austrii, w programie IPCEI (ważne 
projekty stanowiące przedmiot wspólnego 
europejskiego zainteresowania);

Or. en

Poprawka 38
Andrey Kovatchev

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że szeroka sieć umów o 4. podkreśla, że szeroka sieć umów o 
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wolnym handlu wraz z funkcjonującym 
wielostronnym systemem handlu stanowi 
najlepszy sposób zapewnienia dostępności 
licznych źródeł produkcji podstawowych 
leków oraz zbieżności standardów 
regulacyjnych na poziomie światowym;

wolnym handlu wraz z funkcjonującym 
wielostronnym systemem handlu stanowi 
najlepszy sposób zapewnienia dostępności 
licznych źródeł produkcji podstawowych 
leków oraz zbieżności standardów 
regulacyjnych na poziomie światowym; 
przypomina, że różnice w ramach 
prawnych i normach dla produktów 
medycznych mogą przekładać się na 
bariery handlowe; zachęca do przyjęcia 
norm międzynarodowych, by zadbać o 
jakość i bezpieczeństwo importowanych 
ukończonych produktów leczniczych i 
półproduktów oraz do uwzględnienia 
stanowczych przepisów w zakresie 
współpracy regulacyjnej w zawieranych 
przez UE umowach dwustronnych, co 
pozwoli zadbać o to, by wszystkie produkty 
lecznicze przeznaczone na rynek 
europejski spełniały właściwe normy 
jakości;

Or. en

Poprawka 39
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że szeroka sieć umów o 
wolnym handlu wraz z funkcjonującym 
wielostronnym systemem handlu stanowi 
najlepszy sposób zapewnienia dostępności 
licznych źródeł produkcji podstawowych 
leków oraz zbieżności standardów 
regulacyjnych na poziomie światowym;

4. z zadowoleniem przyjmuje 
oświadczenia Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
w zakresie repatriacji strategicznych 
łańcuchów dostaw; zauważa, że 
funkcjonujący wielostronny system  
handlu, zapewniający dostępność licznych 
źródeł produkcji podstawowych leków 
może stanowić uzupełnienie produkcji 
europejskiej;

Or. en
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Poprawka 40
Massimiliano Salini

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że szeroka sieć umów o 
wolnym handlu wraz z funkcjonującym 
wielostronnym systemem handlu stanowi 
najlepszy sposób zapewnienia dostępności 
licznych źródeł produkcji podstawowych 
leków oraz zbieżności standardów 
regulacyjnych na poziomie światowym;

4. podkreśla, że szeroka sieć umów o 
wolnym handlu, biorących pod uwagę 
kwestie własności intelektualnej, wraz z 
funkcjonującym wielostronnym systemem 
handlu stanowią najlepszy sposób 
zapewnienia dostępności licznych źródeł 
produkcji podstawowych leków oraz 
zbieżności standardów regulacyjnych na 
poziomie światowym w celu utrzymania w 
Europie i na świecie surowych ram 
innowacyjnych, które będą w stanie 
przetrwać przyszłe kryzysy w zakresie 
ochrony zdrowia;

Or. en

Poprawka 41
Tiziana Beghin

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że szeroka sieć umów o 
wolnym handlu wraz z funkcjonującym 
wielostronnym systemem handlu stanowi 
najlepszy sposób zapewnienia dostępności 
licznych źródeł produkcji podstawowych 
leków oraz zbieżności standardów 
regulacyjnych na poziomie światowym;

4. podkreśla, że funkcjonujący 
wielostronny system handlu stanowi 
najlepszy sposób zapewnienia dostępności 
licznych źródeł produkcji podstawowych 
leków oraz łatwej kontroli wszelkich 
fałszerstw w celu zachowania pełnej 
zgodności ze standardami regulacyjnymi 
w Europie i na poziomie światowym;

Or. en

Poprawka 42
Barry Andrews, Nicola Danti, Dita Charanzová, Samira Rafaela, Svenja Hahn, Urmas 
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Paet

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że szeroka sieć umów o 
wolnym handlu wraz z funkcjonującym 
wielostronnym systemem handlu stanowi 
najlepszy sposób zapewnienia dostępności 
licznych źródeł produkcji podstawowych 
leków oraz zbieżności standardów 
regulacyjnych na poziomie światowym;

4. podkreśla, że szeroka sieć umów o 
wolnym handlu wraz z w pełni 
funkcjonującym wielostronnym systemem 
handlu, którego sercem będzie Światowa 
Organizacja Handlu i prawidłowo 
działający Organ Apelacyjny, stanowi 
najlepszy sposób zapewnienia dostępności 
licznych źródeł produkcji podstawowych 
leków oraz zbieżności standardów 
regulacyjnych na poziomie światowym;

Or. en

Poprawka 43
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że szeroka sieć umów o 
wolnym handlu wraz z funkcjonującym 
wielostronnym systemem handlu stanowi 
najlepszy sposób zapewnienia dostępności 
licznych źródeł produkcji podstawowych 
leków oraz zbieżności standardów 
regulacyjnych na poziomie światowym;

4. podkreśla, że pozostawienie 
wszystkich opcji otwartymi, by zadbać o 
adekwatną dostępność potrzebnych 
produktów farmaceutycznych, w tym przez 
autoryzację importu leków 
produkowanych za granicą, 
obwarowanego obowiązkowymi 
licencjami jest najlepszym sposobem 
zapewnienia dostępności licznych źródeł 
produkcji podstawowych leków oraz 
zbieżności standardów regulacyjnych na 
poziomie światowym; wzywa UE do 
przyjęcia odstępstw od europejskich 
przepisów w zakresie wyłączności danych i 
wyłączności rynkowej, tak by państwa 
członkowskie mogły skutecznie korzystać z 
obowiązkowych licencji;

Or. en
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Poprawka 44
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że szeroka sieć umów o 
wolnym handlu wraz z funkcjonującym 
wielostronnym systemem handlu stanowi 
najlepszy sposób zapewnienia dostępności 
licznych źródeł produkcji podstawowych 
leków oraz zbieżności standardów 
regulacyjnych na poziomie światowym;

4. podkreśla, że szeroka sieć 
sprawiedliwych i prawidłowo wdrażanych 
umów o wolnym handlu wraz z 
funkcjonującym wielostronnym systemem 
handlu stanowi najlepszy sposób 
zapewnienia dostępności licznych źródeł 
produkcji podstawowych leków oraz 
zbieżności standardów regulacyjnych na 
poziomie światowym;

Or. en

Poprawka 45
Enikő Győri

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę szerszej 
inicjatywy na rzecz handlu i ochrony 
zdrowia w ramach WTO, której celem 
byłyby poprawa współpracy i stworzenie 
wytycznych, by zadbać o skoordynowaną 
odpowiedź w przypadku niedoboru 
podstawowych zasobów medycznych;

Or. en

Poprawka 46
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. zdecydowanie zachęca wszystkie 
kraje do przystąpienia do porozumienia 
WTO w sprawie zniesienia ceł na produkty 
farmaceutyczne; wzywa do rozszerzenia 
jego zakresu na wszystkie produkty 
farmaceutyczne i lecznicze; podkreśla, że 
działania odwetowe w sporach handlowych 
nie powinny dotyczyć produktów 
medycznych;

5. przyjmuje do wiadomości 
niedawne propozycje, by rozszerzyć zakres 
porozumienia WTO w sprawie zniesienia 
ceł na produkty farmaceutyczne; wzywa do 
tego, by w ramach przyszłych negocjacji 
respektować prawo wszystkich państw do 
przyjmowania własnej polityki, co przełoży 
się na ich autonomię strategiczną i dostęp 
ich obywateli do produktów 
farmaceutycznych i leczniczych; 
podkreśla, że działania odwetowe w 
sporach handlowych nie powinny dotyczyć 
produktów medycznych;

Or. en

Poprawka 47
Andrey Kovatchev

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zdecydowanie zachęca wszystkie 
kraje do przystąpienia do porozumienia 
WTO w sprawie zniesienia ceł na produkty 
farmaceutyczne; wzywa do rozszerzenia 
jego zakresu na wszystkie produkty 
farmaceutyczne i lecznicze; podkreśla, że 
działania odwetowe w sporach handlowych 
nie powinny dotyczyć produktów 
medycznych;

5. zdecydowanie zachęca wszystkie 
kraje do przystąpienia do porozumienia 
WTO w sprawie zniesienia ceł na produkty 
farmaceutyczne; wzywa do rozszerzenia 
jego zakresu na wszystkie produkty 
farmaceutyczne i lecznicze; podkreśla, że 
działania odwetowe w sporach handlowych 
nie powinny dotyczyć produktów 
medycznych i leków, w tym półproduktów;

Or. en

Poprawka 48
Massimiliano Salini

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. zdecydowanie zachęca wszystkie 
kraje do przystąpienia do porozumienia 
WTO w sprawie zniesienia ceł na produkty 
farmaceutyczne; wzywa do rozszerzenia 
jego zakresu na wszystkie produkty 
farmaceutyczne i lecznicze; podkreśla, że 
działania odwetowe w sporach handlowych 
nie powinny dotyczyć produktów 
medycznych;

5. zdecydowanie zachęca wszystkie 
kraje do przystąpienia do porozumienia 
WTO w sprawie zniesienia ceł na produkty 
farmaceutyczne; wzywa do rozszerzenia 
jego zakresu na wszystkie produkty 
farmaceutyczne i lecznicze; podkreśla, że 
działania odwetowe w sporach handlowych 
nie powinny dotyczyć produktów 
medycznych i farmaceutycznych, w tym 
półproduktów;

Or. en

Poprawka 49
Tiziana Beghin

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zdecydowanie zachęca wszystkie 
kraje do przystąpienia do porozumienia 
WTO w sprawie zniesienia ceł na produkty 
farmaceutyczne; wzywa do rozszerzenia 
jego zakresu na wszystkie produkty 
farmaceutyczne i lecznicze; podkreśla, że 
działania odwetowe w sporach handlowych 
nie powinny dotyczyć produktów 
medycznych;

5. zdecydowanie zachęca wszystkie 
kraje do przystąpienia do porozumienia 
WTO w sprawie zniesienia ceł na produkty 
farmaceutyczne; wzywa do rozszerzenia 
jego zakresu na wszystkie produkty 
farmaceutyczne i lecznicze; podkreśla, że 
działania odwetowe w sporach handlowych 
nie powinny dotyczyć produktów 
medycznych, a produkty te powinny być 
łatwo dostępne;

Or. en

Poprawka 50
Barry Andrews, Nicola Danti, Samira Rafaela, Svenja Hahn, Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zdecydowanie zachęca wszystkie 5. zdecydowanie zachęca wszystkie 
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kraje do przystąpienia do porozumienia 
WTO w sprawie zniesienia ceł na produkty 
farmaceutyczne; wzywa do rozszerzenia 
jego zakresu na wszystkie produkty 
farmaceutyczne i lecznicze; podkreśla, że 
działania odwetowe w sporach handlowych 
nie powinny dotyczyć produktów 
medycznych;

kraje do przystąpienia do porozumienia 
WTO w sprawie zniesienia ceł na produkty 
farmaceutyczne; nalega na rozszerzenie 
jego zakresu na wszystkie produkty 
farmaceutyczne i lecznicze; podkreśla, że 
działania odwetowe w sporach handlowych 
nie powinny nigdy dotyczyć produktów 
medycznych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że cały świat walczy z 
pandemią COVID-19, ponieważ nie został 
jeszcze wynaleziony i nie jest dostępny 
żaden lek, który może zwalczyć tę 
chorobę; wzywa Komisję Europejską do 
koordynacji swych działań z WTO i WHO, 
tak by wszystkie kraje, a w szczególności 
kraje rozwijające się, miały równy dostęp 
do ewentualnych przełomowych leków; 
zachęca wszystkie państwa członkowskie 
do dołożenia wysiłków, by stworzyć w 
WHO pulę praw patentowych dla 
technologii COVID-19;

Or. en

Poprawka 52
Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa również UE, by 
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jednostronnie i tymczasowo zniosła 
ograniczenia taryfowe na produkty 
lecznicze i farmaceutyczne w celu 
ułatwienia ich importu;

Or. en

Poprawka 53
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że całkowita repatriacja 
łańcuchów dostaw środków medycznych 
nie jest możliwa w gospodarce globalnej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
współpracy z partnerami UE, WHO i 
WTO na rzecz ustanowienia 
międzynarodowych ram, które mogą 
zapobiec załamaniu łańcuchów dostaw i 
ograniczeniu stosowania środków 
protekcjonistycznych podczas kryzysów 
zdrowotnych.

skreślony

Or. en

Poprawka 54
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że całkowita repatriacja 
łańcuchów dostaw produktów medycznych 
nie jest możliwa w gospodarce globalnej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
współpracy z partnerami UE, WHO i 
WTO na rzecz ustanowienia 
międzynarodowych ram, które mogą 
zapobiec załamaniu łańcuchów dostaw i 

6. podkreśla, że całkowita repatriacja 
łańcuchów dostaw produktów medycznych 
nie jest możliwa w gospodarce globalnej; 
zwraca się z prośbą o przyjęcie dyrektywy 
europejskiej pozwalającej państwom 
członkowskim narzucić, w ciągu pięciu 
lat, kontyngenty na krajową produkcję 
różnych leków (na przykład leków 
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ograniczeniu stosowania środków 
protekcjonistycznych podczas kryzysów 
zdrowotnych.

podstawowych, takich jak paracetamol czy 
antybiotyki, jak również substancji 
nieodzownych na oddziałach intensywnej 
opieki medycznej, takich jak opiaty czy 
środki znieczulające), surowców 
potrzebnych do ich produkcji, sprzętu 
medycznego i medycznej odzieży 
ochronnej;

Or. en

Poprawka 55
Roman Haider

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że całkowita repatriacja 
łańcuchów dostaw produktów medycznych 
nie jest możliwa w gospodarce globalnej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do współpracy z partnerami UE, WHO i 
WTO na rzecz ustanowienia 
międzynarodowych ram, które mogą 
zapobiec załamaniu łańcuchów dostaw i 
ograniczeniu stosowania środków 
protekcjonistycznych podczas kryzysów 
zdrowotnych.

6. podkreśla, że choć całkowita 
repatriacja łańcuchów dostaw produktów 
medycznych nie jest możliwa w 
gospodarce globalnej; stopniowa 
repatriacja strategicznej produkcji leków 
zapewnia UE zapas produktów 
medycznych – również w czasach kryzysu 
– i zwiększa jej niezależność od 
producentów zagranicznych, którzy mogą 
stosować środki protekcjonistyczne; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do współpracy z partnerami UE, WHO i 
WTO na rzecz ustanowienia 
międzynarodowych ram, które mogą 
zapobiec załamaniu łańcuchów dostaw i 
ograniczeniu stosowania środków 
protekcjonistycznych podczas kryzysów 
zdrowotnych.

Or. en

Poprawka 56
Emmanouil Fragkos, Geert Bourgeois

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że całkowita repatriacja 
łańcuchów dostaw produktów medycznych 
nie jest możliwa w gospodarce globalnej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do współpracy z partnerami UE, WHO i 
WTO na rzecz ustanowienia 
międzynarodowych ram, które mogą 
zapobiec załamaniu łańcuchów dostaw i 
ograniczeniu stosowania środków 
protekcjonistycznych podczas kryzysów 
zdrowotnych.

6. podkreśla, że całkowita repatriacja 
łańcucha dostaw produktów medycznych 
nie jest możliwa, ani pożądana, ponieważ 
globalne rynki produktów medycznych i 
światowa specjalizacja są korzystne dla 
UE; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do współpracy z partnerami 
UE, WHO i WTO na rzecz ustanowienia 
międzynarodowych ram, które mogą 
zapobiec załamaniu łańcuchów dostaw i 
ograniczeniu stosowania środków 
protekcjonistycznych podczas kryzysów 
zdrowotnych.

Or. en

Poprawka 57
Barry Andrews, Nicola Danti, Samira Rafaela, Svenja Hahn, Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że całkowita repatriacja 
łańcuchów dostaw produktów medycznych 
nie jest możliwa w gospodarce globalnej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do współpracy z partnerami UE, WHO i 
WTO na rzecz ustanowienia 
międzynarodowych ram, które mogą 
zapobiec załamaniu łańcuchów dostaw i 
ograniczeniu stosowania środków 
protekcjonistycznych podczas kryzysów 
zdrowotnych.

6. podkreśla, że całkowita repatriacja 
łańcuchów dostaw produktów medycznych 
nie jest możliwa w gospodarce globalnej, 
nie jest też pożądana; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do współpracy z 
partnerami UE, WHO i WTO na rzecz 
ustanowienia międzynarodowych ram, 
które mogą zapobiec załamaniu łańcuchów 
dostaw i ograniczeniu stosowania środków 
protekcjonistycznych podczas kryzysów; 
wzywa Komisję do zbadania możliwości 
stworzenia wspólnej, europejskiej rezerwy 
strategicznej leków, w oparciu o 
doświadczenia gromadzenia zapasów w 
ramach inicjatywy rescEU;

Or. en
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Poprawka 58
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że całkowita repatriacja 
łańcuchów dostaw produktów medycznych 
nie jest możliwa w gospodarce globalnej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do współpracy z partnerami UE, WHO i 
WTO na rzecz ustanowienia 
międzynarodowych ram, które mogą 
zapobiec załamaniu łańcuchów dostaw i 
ograniczeniu stosowania środków 
protekcjonistycznych podczas kryzysów 
zdrowotnych.

6. podkreśla, że całkowita repatriacja 
łańcuchów dostaw produktów medycznych 
nie jest możliwa w gospodarce globalnej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do współpracy z wielostronnymi 
partnerami UE, WHO i WTO na rzecz 
ustanowienia międzynarodowych ram, 
które mogą zapobiec załamaniu łańcuchów 
dostaw i ograniczeniu pojedynczych 
państw w stosowaniu środków 
protekcjonistycznych, takich jak 
ograniczenia importowe i/lub eksportowe, 
podczas kryzysów zdrowotnych.

Or. en

Poprawka 59
Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że całkowita repatriacja 
łańcuchów dostaw produktów medycznych 
nie jest możliwa w gospodarce globalnej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do współpracy z partnerami UE, WHO i 
WTO na rzecz ustanowienia 
międzynarodowych ram, które mogą 
zapobiec załamaniu łańcuchów dostaw i 
ograniczeniu stosowania środków 
protekcjonistycznych podczas kryzysów 
zdrowotnych.

6. podkreśla, że całkowita repatriacja 
wszystkich łańcuchów dostaw produktów 
medycznych nie jest możliwa w 
gospodarce globalnej; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do współpracy z 
partnerami UE, WHO i WTO na rzecz 
ustanowienia międzynarodowych ram, 
które mogą zapobiec załamaniu łańcuchów 
dostaw i ograniczeniu stosowania środków 
protekcjonistycznych podczas kryzysów 
zdrowotnych.

Or. en
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Poprawka 60
Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że całkowita repatriacja 
łańcuchów dostaw produktów medycznych 
nie jest możliwa w gospodarce globalnej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do współpracy z partnerami UE, WHO i 
WTO na rzecz ustanowienia 
międzynarodowych ram, które mogą 
zapobiec załamaniu łańcuchów dostaw i 
ograniczeniu stosowania środków 
protekcjonistycznych podczas kryzysów 
zdrowotnych.

6. podkreśla, że całkowita repatriacja 
łańcuchów dostaw produktów medycznych 
nie jest możliwa w gospodarce globalnej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do ściślejszej współpracy między sobą i z 
partnerami UE, WHO i WTO na rzecz 
ustanowienia międzynarodowych ram, 
które mogą zapobiec załamaniu łańcuchów 
dostaw i ograniczeniu stosowania środków 
protekcjonistycznych podczas kryzysów 
zdrowotnych.

Or. en

Poprawka 61
Enikő Győri

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że całkowita repatriacja 
łańcuchów dostaw produktów medycznych 
nie jest możliwa w gospodarce globalnej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do współpracy z partnerami UE, WHO i 
WTO na rzecz ustanowienia 
międzynarodowych ram, które mogą 
zapobiec załamaniu łańcuchów dostaw i 
ograniczeniu stosowania środków 
protekcjonistycznych podczas kryzysów 
zdrowotnych.

6. podkreśla, że całkowita repatriacja 
łańcuchów dostaw produktów medycznych 
nie jest możliwa w gospodarce globalnej i 
nie powinna być celem podejmowanych 
działań; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do współpracy z partnerami 
UE, WHO i WTO na rzecz ustanowienia 
międzynarodowych ram, które mogą 
zapobiec załamaniu łańcuchów dostaw i 
ograniczeniu stosowania środków 
protekcjonistycznych podczas kryzysów 
zdrowotnych.

Or. en
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Poprawka 62
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że całkowita repatriacja 
łańcuchów dostaw produktów medycznych 
nie jest możliwa w gospodarce globalnej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do współpracy z partnerami UE, WHO i 
WTO na rzecz ustanowienia 
międzynarodowych ram, które mogą 
zapobiec załamaniu łańcuchów dostaw i 
ograniczeniu stosowania środków 
protekcjonistycznych podczas kryzysów 
zdrowotnych.

6. podkreśla, że całkowita repatriacja 
łańcuchów dostaw produktów medycznych 
nie jest możliwa w gospodarce globalnej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do współpracy z partnerami UE, WHO i 
WTO na rzecz ustanowienia 
międzynarodowych ram, które mogą 
zapobiec załamaniu łańcuchów dostaw i 
ograniczeniu stosowania środków 
dumpingowych podczas kryzysów 
zdrowotnych.

Or. en

Poprawka 63
Tiziana Beghin

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że całkowita repatriacja 
łańcuchów dostaw produktów medycznych 
nie jest możliwa w gospodarce globalnej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do współpracy z partnerami UE, WHO i 
WTO na rzecz ustanowienia 
międzynarodowych ram, które mogą 
zapobiec załamaniu łańcuchów dostaw i 
ograniczeniu stosowania środków 
protekcjonistycznych podczas kryzysów 
zdrowotnych.

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do współpracy z partnerami 
UE, WHO i WTO na rzecz ustanowienia 
międzynarodowych ram, które mogą 
zapobiec załamaniu łańcuchów dostaw i 
ograniczeniu stosowania środków 
protekcjonistycznych podczas kryzysów 
zdrowotnych, szczególnie biorąc pod 
uwagę fakt, że w UE nie ma fabryk 
farmaceutycznych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zadbania o stałe i 
wiarygodne dostawy produktów 
leczniczych; podkreśla, że tworzenie 
produktów leczniczych musi być zgodne z 
normami międzynarodowymi w zakresie 
praw człowieka, Porozumieniem 
paryskim, zaś prawa pracownicze winny 
być szanowane zgodnie z konwencjami 
MOP; wzywa Komisję do utrzymania 
równych warunków działania  na rynku 
wewnętrznym; niezbędne jest też pilne 
przyjęcie wspólnego, europejskiego 
podejścia do wiążących przepisów w 
zakresie łańcucha dostaw;

Or. en

Poprawka 65
Andrey Kovatchev

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zadbania o szybkie i 
pełne wdrożenie – a jeśli to konieczne o 
nowelizację – rozporządzenia ws. 
mechanizmu monitorowania unijnych 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
w których należy uwzględnić ochronę 
zdrowia jako sektor o strategicznym 
znaczeniu;

Or. en
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Poprawka 66
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla znaczenie tego, by 
Komisja Europejska podjęła wszelkie 
niezbędne środki na rzecz zwalczania 
spekulacji, oszustw i nadużywania polityki 
cenowej w handlu podstawowymi 
substancjami medycznymi;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla znaczenie europejskich 
norm w zakresie bezpieczeństwa 
produktów leczniczych; wzywa Komisję do 
kontroli produktów leczniczych 
wwożonych na rynek wewnętrzny, aby 
stwierdzić, czy spełniają one europejskie 
normy bezpieczeństwa; wzywa Komisję do 
zadbania o priorytetowe traktowanie 
ochrony konsumenta w negocjacjach 
WTO w zakresie e-handlu;

Or. en

Poprawka 68
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)



PE652.313v01-00 40/40 AM\1205208PL.docx

PL

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję do przyjęcia na 
siebie wiodącej roli na poziomie 
globalnym, by zapewnić krajom 
rozwijającym się gwarantowany dostąp do 
podstawowych leków i ich dostawę, 
szczególnie w sytuacjach kryzysowych;

Or. en

Poprawka 69
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. podkreśla znaczenie zapewnienia 
uniwersalnego dostępu do szczepionek i 
metod leczenia, szczególnie w sytuacjach 
kryzysowych oraz w odniesieniu do 
nowych chorób, na które nie ma leczenia, 
takich jak COVID-19; wzywa do ścisłej 
współpracy między WHO i WTO, by 
zapewnić dostawy szczepionki, gdy 
zostanie ona już wynaleziona; 
jednocześnie wzywa Komisję Europejską 
do wzmocnienia jej mechanizmów na 
rzecz organizowania wspólnych 
przetargów na leki, by zagwarantować 
wszystkim obywatelom powszechny dostęp 
do leczenia, niezależnie od miejsca 
zamieszkania.

Or. en


