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Alteração 1Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Assinala que a pandemia de 
COVID 19 revelou, da forma mais 
inequívoca possível, o papel vital 
desempenhado por cadeias mundiais 
operacionais de abastecimento de produtos 
médicos e, em particular, medicamentos;  
salienta que um sistema comercial aberto e 
baseado em regras é fundamental para 
assegurar a disponibilidade mundial de 
medicamentos;

1. Assinala que a pandemia de 
COVID-19 revelou, da forma mais 
inequívoca possível, o papel vital 
desempenhado por cadeias mundiais 
operacionais de abastecimento de produtos 
médicos e, em particular, medicamentos e 
tratamentos; salienta que um sistema 
comercial aberto, transparente e baseado 
em regras é fundamental para assegurar a 
disponibilidade mundial de medicamentos 
e garantir a sua fácil distribuição e 
utilização;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Assinala que a pandemia de 
COVID 19 revelou, da forma mais 
inequívoca possível, o papel vital 
desempenhado por cadeias mundiais 
operacionais de abastecimento de produtos 
médicos e, em particular, medicamentos; 
salienta que um sistema comercial aberto e 
baseado em regras é fundamental para 
assegurar a disponibilidade mundial de 
medicamentos;

1. Assinala que a pandemia de 
COVID 19 revelou, da forma mais 
inequívoca possível, o papel vital 
desempenhado por cadeias mundiais 
operacionais de abastecimento de produtos 
médicos e, em particular, medicamentos; 
salienta que o estabelecimento de um 
sistema comercial aberto e baseado em 
regras é fundamental para assegurar a 
disponibilidade mundial de medicamentos 
e evitar uma nova situação de 
vulnerabilidade em caso de emergências 
futuras;

Or. en
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Alteração 3
Raphaël Glucksmann

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Assinala que a pandemia de 
COVID 19 revelou, da forma mais 
inequívoca possível, o papel vital 
desempenhado por cadeias mundiais 
operacionais de abastecimento de produtos 
médicos e, em particular, medicamentos; 
salienta que um sistema comercial aberto 
e baseado em regras é fundamental para 
assegurar a disponibilidade mundial de 
medicamentos;

1. Assinala que a pandemia de 
COVID-19 revelou, da forma mais 
inequívoca possível, o papel vital 
desempenhado por cadeias operacionais de 
abastecimento de produtos médicos e, em 
particular, medicamentos;

Or. en

Alteração 4
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Assinala que a pandemia de 
COVID 19 revelou, da forma mais 
inequívoca possível, o papel vital 
desempenhado por cadeias mundiais 
operacionais de abastecimento de produtos 
médicos e, em particular, medicamentos; 
salienta que um sistema comercial aberto e 
baseado em regras é fundamental para 
assegurar a disponibilidade mundial de 
medicamentos;

1. Assinala que a pandemia de 
COVID 19 revelou, da forma mais 
inequívoca possível, o papel vital 
desempenhado por cadeias mundiais 
operacionais de abastecimento de produtos 
médicos e, em particular, medicamentos; 
salienta que um sistema comercial aberto, 
livre, justo, multilateral e baseado em 
regras é fundamental para assegurar a 
disponibilidade mundial de medicamentos;

Or. en

Alteração 5
Seán Kelly
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Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Assinala que a pandemia de 
COVID 19 revelou, da forma mais 
inequívoca possível, o papel vital 
desempenhado por cadeias mundiais 
operacionais de abastecimento de produtos 
médicos e, em particular, medicamentos; 
salienta que um sistema comercial aberto e 
baseado em regras é fundamental para 
assegurar a disponibilidade mundial de 
medicamentos;

1. Assinala que a pandemia de 
COVID 19 revelou, da forma mais 
inequívoca possível, o papel vital 
desempenhado por cadeias mundiais 
operacionais de abastecimento de produtos 
médicos e, em particular, medicamentos; 
salienta que um sistema comercial aberto, 
com força executória e baseado em regras 
é fundamental para assegurar a 
disponibilidade mundial de medicamentos;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Assinala que a pandemia de 
COVID 19 revelou, da forma mais 
inequívoca possível, o papel vital 
desempenhado por cadeias mundiais 
operacionais de abastecimento de produtos 
médicos e, em particular, medicamentos; 
salienta que um sistema comercial aberto e 
baseado em regras é fundamental para 
assegurar a disponibilidade mundial de 
medicamentos;

1. Assinala que a pandemia de 
COVID 19 revelou, da forma mais 
inequívoca possível, o papel vital 
desempenhado por cadeias mundiais 
operacionais de abastecimento de produtos 
médicos e, em particular, medicamentos; 
salienta que um sistema comercial justo, 
aberto e baseado em regras é fundamental 
para assegurar a disponibilidade mundial 
de medicamentos;

Or. en

Alteração 7
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

1-A. Recorda a necessidade de reforçar 
as capacidades de produção de 
medicamentos na Europa, garantindo a 
disponibilidade adequada de produtos 
farmacêuticos necessários e limitando os 
estrangulamentos na entrega;

Or. en

Alteração 8
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que atribuam recursos 
destinados a apoiar a reconversão de 
fábricas de produtos químicos na UE para 
a produção de substâncias farmacêuticas 
ativas, a fim de diminuir a dependência 
em relação a países terceiros;

Or. en

Alteração 9
Andrey Kovatchev

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 
países para as suas importações de 
substâncias farmacêuticas ativas e de 
matérias primas químicas;   salienta que 
esta dependência excessiva pode 
representar um risco, caso limitações da 

2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 
países para as suas importações de 
substâncias farmacêuticas ativas e de 
matérias primas químicas; salienta que esta 
dependência excessiva pode representar 
um risco, caso limitações da capacidade de 
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capacidade de produção, excesso de 
procura ou medidas protecionistas 
ameacem o bom funcionamento das 
cadeias de abastecimento globais e 
comprometam, potencialmente, a 
disponibilidade de medicamentos na UE;  
insta a Comissão a apresentar uma 
estratégia a longo prazo centrada na 
garantia da autonomia estratégica da UE no 
domínio da saúde;

produção, excesso de procura ou medidas 
protecionistas, como as restrições à 
exportação, ameacem o bom 
funcionamento das cadeias de 
abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de 
medicamentos na UE; observa que estas 
medidas protecionistas podem ser 
contraproducentes e pôr em causa a 
capacidade de produção a nível mundial; 
sublinha que a manutenção de um 
ambiente comercial e de investimento 
estável e previsível é a melhor forma de 
alavancar a capacidade de produção 
mundial quando se verifica um aumento 
da procura de medicamentos; insta a 
Comissão a apresentar uma estratégia a 
longo prazo centrada na garantia da 
autonomia estratégica da UE no domínio 
da saúde, nomeadamente através de 
medidas concretas para apoiar a 
diversificação, a segurança do 
abastecimento e a produção doméstica de 
produtos críticos;

Or. en

Alteração 10
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 
países para as suas importações de 
substâncias farmacêuticas ativas e de 
matérias primas químicas; salienta que esta 
dependência excessiva pode representar 
um risco, caso limitações da capacidade de 
produção, excesso de procura ou medidas 
protecionistas ameacem o bom 
funcionamento das cadeias de 
abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de 

2. Reconhece a falta de 
independência das cadeias de 
abastecimento de medicamentos na União 
e sublinha a dependência, em grande 
medida, de um número limitado de países 
para as suas importações de substâncias 
farmacêuticas ativas e de matérias primas 
químicas; salienta que esta dependência 
excessiva pode representar um risco, caso 
limitações da capacidade de produção, a 
segurança, o excesso de procura ou 
medidas protecionistas ameacem o bom 
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medicamentos na UE; insta a Comissão a 
apresentar uma estratégia a longo prazo 
centrada na garantia da autonomia 
estratégica da UE no domínio da saúde;

funcionamento das cadeias de 
abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de 
medicamentos na UE; insta a Comissão a 
apresentar uma estratégia a longo prazo 
centrada na garantia da autonomia 
estratégica da UE no domínio da saúde, 
bem como instrumentos fiáveis que 
permitam verificar e melhorar a 
qualidade, a segurança, a origem e o 
cumprimento do quadro regulamentar da 
UE e evitar a contrafação;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 
países para as suas importações de 
substâncias farmacêuticas ativas e de 
matérias primas químicas; salienta que esta 
dependência excessiva pode representar 
um risco, caso limitações da capacidade de 
produção, excesso de procura ou medidas 
protecionistas ameacem o bom 
funcionamento das cadeias de 
abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de 
medicamentos na UE; insta a Comissão a 
apresentar uma estratégia a longo prazo 
centrada na garantia da autonomia 
estratégica da UE no domínio da saúde;

2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 
países para as suas importações de 
substâncias farmacêuticas ativas e de 
matérias primas químicas; salienta que esta 
dependência excessiva pode representar 
um risco, caso limitações da capacidade de 
produção, excesso de procura ou medidas 
protecionistas ameacem o bom 
funcionamento das cadeias de 
abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de 
medicamentos na UE; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a adotarem as 
políticas e medidas legislativas 
necessárias e a preverem incentivos para 
estimular a produção de princípios ativos 
e medicamentos na Europa, a fim de 
garantir o abastecimento permanente e 
diminuir a dependência em relação a 
países terceiros;

Or. en
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Alteração 12
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 
países para as suas importações de 
substâncias farmacêuticas ativas e de 
matérias primas químicas; salienta que esta 
dependência excessiva pode representar 
um risco, caso limitações da capacidade de 
produção, excesso de procura ou medidas 
protecionistas ameacem o bom 
funcionamento das cadeias de 
abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de 
medicamentos na UE; insta a Comissão a 
apresentar uma estratégia a longo prazo 
centrada na garantia da autonomia 
estratégica da UE no domínio da saúde;

2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 
países para as suas importações de 
substâncias farmacêuticas ativas e de 
matérias primas químicas; salienta que a 
falta de autonomia estratégica e a elevada 
dependência da União Europeia num 
setor fundamental como a saúde e a 
produção de medicamentos é a expressão 
concreta do comércio livre exacerbado, tal 
como promovido pela Comissão Europeia 
há décadas; salienta que esta dependência 
excessiva pode representar um risco, caso 
limitações da capacidade de produção, 
excesso de procura ou medidas 
protecionistas ameacem o bom 
funcionamento das cadeias de 
abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de 
medicamentos na UE; insta a Comissão a 
apresentar uma estratégia a longo prazo 
centrada na garantia da autonomia 
estratégica da UE no domínio da saúde;

Or. en

Alteração 13
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 
países para as suas importações de 

2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 
países para as suas importações de 
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substâncias farmacêuticas ativas e de 
matérias primas químicas; salienta que esta 
dependência excessiva pode representar 
um risco, caso limitações da capacidade de 
produção, excesso de procura ou medidas 
protecionistas ameacem o bom 
funcionamento das cadeias de 
abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de 
medicamentos na UE; insta a Comissão a 
apresentar uma estratégia a longo prazo 
centrada na garantia da autonomia 
estratégica da UE no domínio da saúde;

substâncias farmacêuticas ativas e de 
matérias primas químicas; salienta que esta 
dependência excessiva pode representar 
um risco, caso limitações da capacidade de 
produção, excesso de procura ou medidas 
protecionistas ameacem o bom 
funcionamento das cadeias de 
abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de 
medicamentos na UE; insta a Comissão a 
apresentar uma estratégia a longo prazo 
centrada na garantia da autonomia 
estratégica da UE no domínio da saúde; 
solicita uma autorização europeia ou 
nacional prévia para todos os projetos de 
externalização da produção de produtos 
farmacêuticos ou de produtos 
relacionados com a saúde para fora da 
UE;

Or. en

Alteração 14
Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 
países para as suas importações de 
substâncias farmacêuticas ativas e de 
matérias primas químicas; salienta que esta 
dependência excessiva pode representar 
um risco, caso limitações da capacidade de 
produção, excesso de procura ou medidas 
protecionistas ameacem o bom 
funcionamento das cadeias de 
abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de 
medicamentos na UE; insta a Comissão a 
apresentar uma estratégia a longo prazo 
centrada na garantia da autonomia 
estratégica da UE no domínio da saúde;

2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 
países para as suas importações de 
substâncias farmacêuticas ativas e de 
matérias primas químicas; salienta que esta 
dependência excessiva pode representar 
um risco, caso limitações da capacidade de 
produção, excesso de procura ou medidas 
protecionistas, incluindo as restrições à 
exportação dentro e fora da UE, ameacem 
o bom funcionamento das cadeias de 
abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de 
medicamentos na UE; insta a Comissão a 
apresentar uma estratégia a longo prazo 
centrada na garantia da autonomia 
estratégica da UE no domínio da saúde, 
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com base também em todos os fatores que 
afetam negativamente a disponibilidade 
de medicamentos;

Or. en

Alteração 15
Seán Kelly

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 
países para as suas importações de 
substâncias farmacêuticas ativas e de 
matérias primas químicas; salienta que esta 
dependência excessiva pode representar 
um risco, caso limitações da capacidade de 
produção, excesso de procura ou medidas 
protecionistas ameacem o bom 
funcionamento das cadeias de 
abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de 
medicamentos na UE; insta a Comissão a 
apresentar uma estratégia a longo prazo 
centrada na garantia da autonomia 
estratégica da UE no domínio da saúde;

2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 
países para as suas importações de 
substâncias farmacêuticas ativas e de 
matérias primas químicas; salienta que esta 
dependência excessiva pode representar 
um risco, caso limitações da capacidade de 
produção, excesso de procura ou medidas 
protecionistas ameacem o bom 
funcionamento das cadeias de 
abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de 
medicamentos na UE; insta a Comissão a 
apresentar uma estratégia a longo prazo 
centrada na garantia da autonomia 
estratégica da UE no domínio da saúde, 
que inclua a procura de novos parceiros 
comerciais tendo em vista a diversificação 
das cadeias de abastecimento;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração
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2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 
países para as suas importações de 
substâncias farmacêuticas ativas e de 
matérias primas químicas; salienta que esta 
dependência excessiva pode representar 
um risco, caso limitações da capacidade de 
produção, excesso de procura ou medidas 
protecionistas ameacem o bom 
funcionamento das cadeias de 
abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de 
medicamentos na UE; insta a Comissão a 
apresentar uma estratégia a longo prazo 
centrada na garantia da autonomia 
estratégica da UE no domínio da saúde;

2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 
países para as suas importações de 
substâncias farmacêuticas ativas e de 
matérias primas químicas; salienta que esta 
dependência excessiva pode representar 
um risco, caso limitações da capacidade de 
produção, excesso de procura ou medidas 
protecionistas ameacem o bom 
funcionamento das cadeias de 
abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de 
medicamentos na UE; insta a Comissão a 
apresentar uma estratégia a longo prazo 
centrada na garantia da autonomia 
estratégica da UE no domínio da saúde e 
na diversificação das cadeias de 
abastecimento;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 
países para as suas importações de 
substâncias farmacêuticas ativas e de 
matérias primas químicas; salienta que esta 
dependência excessiva pode representar 
um risco, caso limitações da capacidade de 
produção, excesso de procura ou medidas 
protecionistas ameacem o bom 
funcionamento das cadeias de 
abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de 
medicamentos na UE; insta a Comissão a 
apresentar uma estratégia a longo prazo 
centrada na garantia da autonomia 
estratégica da UE no domínio da saúde;

2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 
países para as suas importações de 
substâncias farmacêuticas ativas e de 
matérias primas químicas; salienta que esta 
dependência excessiva representa um 
risco, caso limitações da capacidade de 
produção, excesso de procura ou medidas 
protecionistas ameacem o bom 
funcionamento das cadeias de 
abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de 
medicamentos na UE; insta a Comissão a 
apresentar uma estratégia a longo prazo 
centrada na garantia da autonomia 
estratégica da UE no domínio da saúde, 
que inclua orientações para a 
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diversificação das cadeias de 
abastecimento de medicamentos;

Or. en

Alteração 18
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 
países para as suas importações de 
substâncias farmacêuticas ativas e de 
matérias primas químicas; salienta que esta 
dependência excessiva pode representar 
um risco, caso limitações da capacidade de 
produção, excesso de procura ou medidas 
protecionistas ameacem o bom 
funcionamento das cadeias de 
abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de 
medicamentos na UE; insta a Comissão a 
apresentar uma estratégia a longo prazo 
centrada na garantia da autonomia 
estratégica da UE no domínio da saúde;

2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 
países para as suas importações de 
substâncias farmacêuticas ativas e de 
matérias primas químicas; salienta que esta 
dependência excessiva pode representar 
um risco, caso limitações da capacidade de 
produção, excesso de procura ou medidas 
protecionistas ameacem o bom 
funcionamento das cadeias de 
abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de 
medicamentos na UE; insta a Comissão a 
apresentar uma estratégia a longo prazo 
centrada na garantia da resiliência e da 
autonomia estratégica da UE no domínio 
da saúde, em particular assegurando a 
diversificação das cadeias de 
abastecimento;

Or. en

Alteração 19
Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 

2. Lamenta que a UE dependa, em 
grande medida, de um número limitado de 
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países para as suas importações de 
substâncias farmacêuticas ativas e de 
matérias primas químicas; salienta que esta 
dependência excessiva pode representar 
um risco, caso limitações da capacidade de 
produção, excesso de procura ou medidas 
protecionistas ameacem o bom 
funcionamento das cadeias de 
abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de 
medicamentos na UE; insta a Comissão a 
apresentar uma estratégia a longo prazo 
centrada na garantia da autonomia 
estratégica da UE no domínio da saúde;

países para as suas importações de 
substâncias farmacêuticas ativas e de 
matérias primas químicas; salienta que esta 
dependência excessiva representa um risco 
em tempos de crise, caso limitações da 
capacidade de produção, excesso de 
procura ou medidas protecionistas 
ameacem o bom funcionamento das 
cadeias de abastecimento globais e 
comprometam, potencialmente, a 
disponibilidade de medicamentos na UE; 
insta a Comissão a apresentar uma 
estratégia a longo prazo centrada na 
garantia da autonomia estratégica da UE no 
domínio da saúde, através do reforço da 
produção europeia de medicamentos 
essenciais;

Or. en

Alteração 20
Emmanouil Fragkos, Geert Bourgeois

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 
países para as suas importações de 
substâncias farmacêuticas ativas e de 
matérias primas químicas; salienta que esta 
dependência excessiva pode representar 
um risco, caso limitações da capacidade de 
produção, excesso de procura ou medidas 
protecionistas ameacem o bom 
funcionamento das cadeias de 
abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de 
medicamentos na UE; insta a Comissão a 
apresentar uma estratégia a longo prazo 
centrada na garantia da autonomia 
estratégica da UE no domínio da saúde;

2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 
países para as suas importações de 
materiais médicos de baixo teor 
tecnológico, de substâncias farmacêuticas 
ativas e de matérias primas químicas; 
salienta que esta dependência excessiva 
pode representar um risco, caso limitações 
da capacidade de produção, excesso de 
procura ou medidas protecionistas 
ameacem o bom funcionamento das 
cadeias de abastecimento globais e 
comprometam, potencialmente, a 
disponibilidade de medicamentos na UE; 
insta a Comissão a apresentar uma 
estratégia a longo prazo centrada na 
garantia da autonomia estratégica da UE no 
domínio da saúde;
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Or. en

Alteração 21
Urmas Paet

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 
países para as suas importações de 
substâncias farmacêuticas ativas e de 
matérias primas químicas; salienta que esta 
dependência excessiva pode representar 
um risco, caso limitações da capacidade de 
produção, excesso de procura ou medidas 
protecionistas ameacem o bom 
funcionamento das cadeias de 
abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de 
medicamentos na UE; insta a Comissão a 
apresentar uma estratégia a longo prazo 
centrada na garantia da autonomia 
estratégica da UE no domínio da saúde;

2. Reconhece que a UE depende, em 
grande medida, de um número limitado de 
países, sobretudo da China e da Índia, 
para as suas importações de substâncias 
farmacêuticas ativas e de matérias primas 
químicas; salienta que esta dependência 
excessiva pode representar um risco, caso 
limitações da capacidade de produção, 
excesso de procura ou medidas 
protecionistas ameacem o bom 
funcionamento das cadeias de 
abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de 
medicamentos na UE; insta a Comissão a 
apresentar uma estratégia a longo prazo 
centrada na garantia da autonomia 
estratégica da UE no domínio da saúde;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Sublinha que, numa economia 
mundializada, não é possível repatriar 
completamente as cadeias de 
aprovisionamento de medicamentos; insta 
a Comissão e os Estados Membros a 
cooperarem com os parceiros da UE, a 
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OMS e a OMC para estabelecer um 
quadro internacional que possa impedir a 
rutura das cadeias de abastecimento, por 
exemplo através da criação de um 
catálogo global de produtos essenciais no 
domínio da saúde em situações de 
emergência, a fim de limitar o recurso a 
medidas protecionistas;

Or. en

Alteração 23
Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Insiste em que as medidas 
propostas na futura Estratégia no 
domínio farmacêutico da Comissão devem 
assegurar o papel central da Europa 
enquanto «líder mundial e inovador», tal 
como sublinhado na carta de missão da 
Presidente da Comissão, Ursula von der 
Leyen, à Comissária Stella Kyriakides, 
que reconhece que qualquer política da 
UE destinada a trazer de volta para a 
Europa a produção de medicamentos e de 
princípios ativos deve começar com o 
reforço da investigação;

Or. en

Alteração 24
Andrey Kovatchev

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a realizarem uma 
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cartografia e uma análise aprofundada 
das cadeias de abastecimentos globais de 
medicamentos; solicita a tomada de 
medidas corretivas caso esta cartografia 
demonstre a existência de 
vulnerabilidades substanciais e de riscos 
de rutura do abastecimento;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que a UE é um dos 
principais exportadores mundiais de 
produtos farmacêuticos; observa que a 
proteção e a aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual no quadro dos 
acordos de comércio livre (ACL) e da 
OMC são cruciais para o desenvolvimento 
de novos medicamentos e tratamentos; 
sublinha que a flexibilidade prevista no 
Acordo TRIPS pode ser utilizada para 
fazer face a potenciais situações de 
escassez de aprovisionamento em 
circunstâncias excecionais; 

3. Salienta que a UE é um dos 
principais exportadores mundiais de 
produtos farmacêuticos; observa que a 
proteção e a aplicação de direitos de 
propriedade intelectual equilibrados no 
quadro dos acordos de comércio livre 
(ACL) e da OMC devem favorecer o 
desenvolvimento de novos medicamentos e 
tratamentos; sublinha que a flexibilidade 
prevista no Acordo TRIPS pode ser 
utilizada para fazer face a potenciais 
situações de escassez de aprovisionamento 
em circunstâncias excecionais; realça que 
as crises de saúde pública devem 
constituir motivos legítimos para a 
ativação de tal flexibilidade; regista que 
os países em desenvolvimento poderão ter 
que recorrer a esta flexibilidade, a fim de 
reagirem de forma adequada à crise da 
covid-19;

Or. en

Alteração 26
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projeto de parecer
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N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que a UE é um dos 
principais exportadores mundiais de 
produtos farmacêuticos; observa que a 
proteção e a aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual no quadro dos 
acordos de comércio livre (ACL) e da 
OMC são cruciais para o desenvolvimento 
de novos medicamentos e tratamentos; 
sublinha que a flexibilidade prevista no 
Acordo TRIPS pode ser utilizada para 
fazer face a potenciais situações de 
escassez de aprovisionamento em 
circunstâncias excecionais; 

3. Salienta que a UE é um dos 
principais exportadores mundiais de 
produtos farmacêuticos; observa que deve 
ser alcançado um equilíbrio entre o 
incentivo à inovação, a garantia do acesso 
a medicamentos e a proteção da saúde 
pública; sublinha que a flexibilidade 
prevista no Acordo TRIPS deve ser 
utilizada para fazer face a potenciais 
situações de escassez de aprovisionamento 
em circunstâncias excecionais;

Or. en

Alteração 27
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que a UE é um dos 
principais exportadores mundiais de 
produtos farmacêuticos; observa que a 
proteção e a aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual no quadro dos 
acordos de comércio livre (ACL) e da 
OMC são cruciais para o desenvolvimento 
de novos medicamentos e tratamentos; 
sublinha que a flexibilidade prevista no 
Acordo TRIPS pode ser utilizada para 
fazer face a potenciais situações de 
escassez de aprovisionamento em 
circunstâncias excecionais; 

3. Salienta que a UE é um dos 
principais exportadores mundiais de 
produtos farmacêuticos; observa que a 
proteção e a aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual no quadro dos 
acordos de comércio livre (ACL) e da 
OMC são cruciais para o desenvolvimento 
de novos medicamentos e tratamentos; 
sublinha, no entanto, que o Acordo TRIPS 
deve ser revisto por forma a garantir que 
prevê o acesso dos países em 
desenvolvimento a medicamentos 
essenciais;

Or. en

Alteração 28
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Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que a UE é um dos 
principais exportadores mundiais de 
produtos farmacêuticos; observa que a 
proteção e a aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual no quadro dos 
acordos de comércio livre (ACL) e da 
OMC são cruciais para o desenvolvimento 
de novos medicamentos e tratamentos; 
sublinha que a flexibilidade prevista no 
Acordo TRIPS pode ser utilizada para 
fazer face a potenciais situações de 
escassez de aprovisionamento em 
circunstâncias excecionais;

3. Salienta que a UE é um dos 
principais exportadores mundiais de 
produtos farmacêuticos; observa que a 
proteção e a aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual no quadro dos 
acordos de comércio livre (ACL) e da 
OMC são cruciais para o desenvolvimento 
de novos medicamentos e tratamentos; 
sublinha que a flexibilidade prevista no 
Acordo TRIPS pode ser utilizada para 
fazer face a potenciais situações de 
escassez de aprovisionamento em 
circunstâncias excecionais; pede que seja 
notificada à OMS uma exceção de saúde 
europeia, a ser incluída em todos os 
acordos comerciais existentes e futuros, 
que preveja direitos aduaneiros nulos 
para os produtos farmacêuticos, embora 
permitindo às partes a concessão de 
auxílios estatais ao seu setor nacional da 
saúde e farmacêutico; solicita um 
regulamento que proíba qualquer futuro 
litígio suscitado pelos nossos parceiros de 
ACL em matéria de saúde;

Or. en

Alteração 29
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que a UE é um dos 
principais exportadores mundiais de 
produtos farmacêuticos; observa que a 
proteção e a aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual no quadro dos 

3. Salienta que a UE é um dos 
principais exportadores mundiais de 
produtos farmacêuticos; observa que a 
proteção e a aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual no quadro dos 
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acordos de comércio livre (ACL) e da 
OMC são cruciais para o desenvolvimento 
de novos medicamentos e tratamentos; 
sublinha que a flexibilidade prevista no 
Acordo TRIPS pode ser utilizada para 
fazer face a potenciais situações de 
escassez de aprovisionamento em 
circunstâncias excecionais;

acordos de comércio livre (ACL) e da 
OMC são cruciais para o desenvolvimento 
de novos medicamentos e tratamentos; 
sublinha que a flexibilidade prevista no 
Acordo TRIPS pode ser utilizada para 
fazer face a potenciais situações de 
escassez de aprovisionamento em 
circunstâncias excecionais e resolver os 
problemas atuais relacionados com a 
concessão de licenças obrigatórias;

Or. en

Alteração 30
Emmanouil Fragkos, Geert Bourgeois

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que a UE é um dos 
principais exportadores mundiais de 
produtos farmacêuticos; observa que a 
proteção e a aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual no quadro dos 
acordos de comércio livre (ACL) e da 
OMC são cruciais para o desenvolvimento 
de novos medicamentos e tratamentos; 
sublinha que a flexibilidade prevista no 
Acordo TRIPS pode ser utilizada para 
fazer face a potenciais situações de 
escassez de aprovisionamento em 
circunstâncias excecionais;

3. Salienta que a UE é um dos 
principais exportadores mundiais de 
produtos farmacêuticos e uma das regiões 
do mundo onde as atividades de 
investigação são mais intensivas; observa 
que a proteção e a aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual no quadro dos 
acordos de comércio livre (ACL) e da 
OMC são cruciais para o desenvolvimento 
de novos medicamentos e tratamentos; 
sublinha que a flexibilidade prevista no 
Acordo TRIPS pode ser utilizada para 
fazer face a potenciais situações de 
escassez de aprovisionamento em 
circunstâncias excecionais;

Or. en

Alteração 31
Andrey Kovatchev

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que a UE é um dos 
principais exportadores mundiais de 
produtos farmacêuticos; observa que a 
proteção e a aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual no quadro dos 
acordos de comércio livre (ACL) e da 
OMC são cruciais para o desenvolvimento 
de novos medicamentos e tratamentos; 
sublinha que a flexibilidade prevista no 
Acordo TRIPS pode ser utilizada para 
fazer face a potenciais situações de 
escassez de aprovisionamento em 
circunstâncias excecionais;

3. Salienta que a UE é um dos 
principais exportadores mundiais de 
produtos farmacêuticos; observa que a 
proteção e a aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual no quadro dos 
acordos de comércio livre (ACL) e da 
OMC são cruciais para o desenvolvimento 
de novos medicamentos e tratamentos e 
para manter a vantagem concorrencial da 
UE a nível global no domínio da 
inovação; sublinha que a flexibilidade 
prevista no Acordo TRIPS pode ser 
utilizada para fazer face a potenciais 
situações de escassez de aprovisionamento 
em circunstâncias excecionais;

Or. en

Alteração 32
Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que a UE é um dos 
principais exportadores mundiais de 
produtos farmacêuticos; observa que a 
proteção e a aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual no quadro dos 
acordos de comércio livre (ACL) e da 
OMC são cruciais para o desenvolvimento 
de novos medicamentos e tratamentos; 
sublinha que a flexibilidade prevista no 
Acordo TRIPS pode ser utilizada para 
fazer face a potenciais situações de 
escassez de aprovisionamento em 
circunstâncias excecionais;

3. Salienta que a UE é um dos 
principais exportadores mundiais de 
produtos farmacêuticos; observa que a 
proteção e a aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual no quadro dos 
acordos de comércio livre (ACL) e da 
OMC são cruciais para o desenvolvimento 
de novos medicamentos e tratamentos e 
para a posição concorrencial da UE no 
domínio da inovação; sublinha que a 
flexibilidade prevista no Acordo TRIPS 
pode ser utilizada para fazer face a 
potenciais situações de escassez de 
aprovisionamento em circunstâncias 
excecionais;

Or. en



PE652.213v01-00 22/40 AM\1205208PT.docx

PT

Alteração 33
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que a UE é um dos 
principais exportadores mundiais de 
produtos farmacêuticos; observa que a 
proteção e a aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual no quadro dos 
acordos de comércio livre (ACL) e da 
OMC são cruciais para o desenvolvimento 
de novos medicamentos e tratamentos; 
sublinha que a flexibilidade prevista no 
Acordo TRIPS pode ser utilizada para 
fazer face a potenciais situações de 
escassez de aprovisionamento em 
circunstâncias excecionais;

3. Salienta que a UE é um dos 
principais exportadores mundiais de 
produtos farmacêuticos; observa que a 
proteção e a aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual no quadro dos 
acordos de comércio livre (ACL) e da 
OMC são cruciais para o desenvolvimento 
de novos medicamentos e tratamentos; 
sublinha que a flexibilidade prevista no 
Acordo TRIPS deve ser utilizada para fazer 
face a potenciais situações de escassez de 
aprovisionamento em circunstâncias 
excecionais;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Reconhece que os recentes 
acordos comerciais da UE incluem regras 
claras sobre os aspetos comerciais dos 
direitos de propriedade intelectual, que 
geralmente reconhecem a emissão de 
licenças obrigatórias em conformidade 
com o Acordo TRIPS; salienta, no 
entanto, que disposições como a 
exclusividade dos dados, o reforço da 
proteção das patentes e a proteção dos 
segredos comerciais podem tornar mais 
difícil para muitos países invocar 
plenamente essas cláusulas; solicita à 
Comissão que forneça ao Parlamento 
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uma avaliação sobre o papel que os 
acordos de comércio livre da UE e os 
TRIPS podem desempenhar nesta 
situação, incluindo a questão de saber se 
a Comissão está a ponderar a 
possibilidade de incentivar a concessão 
voluntária de licenças em detrimento da 
concessão imediata de licenças 
obrigatórias;

Or. en

Alteração 35
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Congratula-se com o compromisso 
da Comissão de assegurar que as medidas 
de emergência destinadas a combater os 
efeitos da covid-19 sejam orientadas para 
objetivos específicos, proporcionadas, 
transparentes, temporárias e coerentes 
com as regras da OMC;

Or. en

Alteração 36
Danuta Maria Hübner

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que uma vasta rede de 
ACL, juntamente com um sistema de 
comércio multilateral funcional, constitui a 
melhor forma de garantir a disponibilidade 
de múltiplas fontes de fabrico de 
medicamentos essenciais e a convergência 
das normas regulamentares a nível 

4. Salienta que uma vasta rede de 
ACL, juntamente com um sistema de 
comércio multilateral funcional, constitui a 
melhor forma de garantir a disponibilidade 
de múltiplas fontes de fabrico de 
medicamentos essenciais e a convergência 
das normas regulamentares a nível 
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mundial; mundial; sublinha a importância de o 
futuro acordo entre o Reino Unido e a UE 
permitir a ambas as partes reagir às novas 
ameaças para a saúde e assegurar, ao 
mesmo tempo, o fornecimento de 
medicamentos e produtos médicos da 
melhor forma possível;

Or. en

Alteração 37
Roman Haider

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que uma vasta rede de 
ACL, juntamente com um sistema de 
comércio multilateral funcional, constitui a 
melhor forma de garantir a disponibilidade 
de múltiplas fontes de fabrico de 
medicamentos essenciais e a convergência 
das normas regulamentares a nível 
mundial;

4. Salienta que uma vasta rede de 
ACL, juntamente com um sistema de 
comércio multilateral funcional, é uma 
forma importante de garantir a 
disponibilidade de múltiplas fontes de 
fabrico de medicamentos essenciais e a 
convergência das normas regulamentares a 
nível mundial; outra forma de garantir a 
autonomia estratégica da UE no domínio 
da saúde consiste em incluir a produção 
farmacêutica de determinados produtos 
no programa IPCEI (projetos importantes 
de interesse europeu comum), 
nomeadamente a penicilina, cuja 
produção na UE apenas é assegurada 
atualmente pela Novartis, em Kundl, na 
Áustria;

Or. en

Alteração 38
Andrey Kovatchev

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que uma vasta rede de 
ACL, juntamente com um sistema de 
comércio multilateral funcional, constitui a 
melhor forma de garantir a disponibilidade 
de múltiplas fontes de fabrico de 
medicamentos essenciais e a convergência 
das normas regulamentares a nível 
mundial;

4. Salienta que uma vasta rede de 
ACL, juntamente com um sistema de 
comércio multilateral funcional, constitui a 
melhor forma de garantir a disponibilidade 
de múltiplas fontes de fabrico de 
medicamentos essenciais e a convergência 
das normas regulamentares a nível 
mundial; recorda que as divergências nos 
quadros regulamentares e nas normas 
aplicáveis aos medicamentos pode criar 
um obstáculo ao comércio; incentiva a 
adoção de normas internacionais para 
garantir a qualidade e a segurança dos 
medicamentos finais ou intermédios 
importados, e a inclusão de disposições 
rigorosas em matéria de cooperação 
regulamentar nos acordos comerciais 
bilaterais da UE, a fim de assegurar que 
todos os medicamentos destinados ao 
mercado europeu satisfazem as normas de 
qualidade aplicáveis;

Or. en

Alteração 39
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que uma vasta rede de 
ACL, juntamente com um sistema de 
comércio multilateral funcional, constitui 
a melhor forma de garantir a 
disponibilidade de múltiplas fontes de 
fabrico de medicamentos essenciais e a 
convergência das normas regulamentares 
a nível mundial;

4. saúda as declarações do 
comissário do Mercado Interno sobre a 
relocalização de cadeias de abastecimento 
estratégicas; observa que um sistema de 
comércio multilateral funcional que 
garanta a disponibilidade de múltiplas 
fontes de fabrico de medicamentos 
essenciais pode servir para complementar 
a produção europeia;

Or. en
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Alteração 40
Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que uma vasta rede de 
ACL, juntamente com um sistema de 
comércio multilateral funcional, constitui a 
melhor forma de garantir a disponibilidade 
de múltiplas fontes de fabrico de 
medicamentos essenciais e a convergência 
das normas regulamentares a nível 
mundial;

4. Salienta que uma vasta rede de 
ACL que tenha em conta as componentes 
da propriedade intelectual, juntamente 
com um sistema de comércio multilateral 
funcional, constitui a melhor forma de 
garantir a disponibilidade de múltiplas 
fontes de fabrico de medicamentos 
essenciais e a convergência das normas 
regulamentares a nível mundial, a fim de 
preservar na Europa e no mundo um 
quadro de inovação resistente apto a 
suportar futuras crises no domínio da 
saúde;

Or. en

Alteração 41
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que uma vasta rede de 
ACL, juntamente com um sistema de 
comércio multilateral funcional, constitui a 
melhor forma de garantir a disponibilidade 
de múltiplas fontes de fabrico de 
medicamentos essenciais e a convergência 
das normas regulamentares a nível 
mundial;

4. Salienta que um sistema de 
comércio multilateral funcional constitui a 
melhor forma de garantir a disponibilidade 
de múltiplas fontes de fabrico de 
medicamentos essenciais, bem como o seu 
fácil controlo, a fim de excluir uma 
eventual contrafação e cumprir 
plenamente as normas regulamentares 
europeias e a nível mundial;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que uma vasta rede de 
ACL, juntamente com um sistema de 
comércio multilateral funcional, constitui a 
melhor forma de garantir a disponibilidade 
de múltiplas fontes de fabrico de 
medicamentos essenciais e a convergência 
das normas regulamentares a nível 
mundial;

4. Salienta que uma vasta rede de 
ACL, juntamente com um sistema de 
comércio multilateral plenamente 
funcional baseado na OMC e num Órgão 
de Recurso operacional, constitui a melhor 
forma de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico de 
medicamentos essenciais e a convergência 
das normas regulamentares a nível 
mundial;

Or. en

Alteração 43
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que uma vasta rede de 
ACL, juntamente com um sistema de 
comércio multilateral funcional, constitui 
a melhor forma de garantir a 
disponibilidade de múltiplas fontes de 
fabrico de medicamentos essenciais e a 
convergência das normas regulamentares a 
nível mundial;

4. Salienta que manter todas as 
opções em aberto para garantir a 
disponibilidade dos produtos 
farmacêuticos necessários, 
nomeadamente autorizando a importação 
de medicamentos produzidos no 
estrangeiro ao abrigo de licenças 
obrigatórias, constitui a melhor forma de 
garantir a disponibilidade de múltiplas 
fontes de fabrico de medicamentos 
essenciais e a convergência das normas 
regulamentares a nível mundial; insta a 
UE a prever cláusulas de exceção nas 
regras europeias relativas à exclusividade 
de dados e de mercado, para que os 
Estados-Membros possam utilizar 
eficazmente as licenças obrigatórias;



PE652.213v01-00 28/40 AM\1205208PT.docx

PT

Or. en

Alteração 44
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que uma vasta rede de 
ACL, juntamente com um sistema de 
comércio multilateral funcional, constitui a 
melhor forma de garantir a disponibilidade 
de múltiplas fontes de fabrico de 
medicamentos essenciais e a convergência 
das normas regulamentares a nível 
mundial;

4. Salienta que uma vasta rede de 
ACL justos e bem executados, juntamente 
com um sistema de comércio multilateral 
funcional, constitui a melhor forma de 
garantir a disponibilidade de múltiplas 
fontes de fabrico de medicamentos 
essenciais e a convergência das normas 
regulamentares a nível mundial;

Or. en

Alteração 45
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4 -A. Salienta a necessidade de uma 
iniciativa comercial e de saúde mais 
abrangente no âmbito da OMC, que vise 
reforçar a cooperação e desenvolver 
orientações para assegurar uma resposta 
coordenada em caso de escassez de 
material médico essencial;

Or. en

Alteração 46
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projeto de parecer
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N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Encoraja vivamente todos os 
países a aderirem ao Acordo de supressão 
das taxas aduaneiras sobre produtos 
farmacêuticos da OMC; solicita que o seu 
âmbito de aplicação seja alargado a todos 
os produtos farmacêuticos e 
medicamentos; frisa que os medicamentos 
não devem ser abrangidos por medidas de 
retaliação impostas no quadro de litígios 
comerciais;

5. Toma nota das recentes propostas 
para largar o âmbito de aplicação do 
Acordo de supressão das taxas aduaneiras 
sobre produtos farmacêuticos da OMC; 
solicita que as futuras negociações 
respeitem o espaço político de todos os 
países, a fim de garantir a sua autonomia 
estratégica e o acesso dos seus cidadãos 
aos produtos farmacêuticos e 
medicamentos; frisa que os medicamentos 
não devem ser abrangidos por medidas de 
retaliação impostas no quadro de litígios 
comerciais;

Or. en

Alteração 47
Andrey Kovatchev

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Encoraja vivamente todos os países 
a aderirem ao Acordo de supressão das 
taxas aduaneiras sobre produtos 
farmacêuticos da OMC; solicita que o seu 
âmbito de aplicação seja alargado a todos 
os produtos farmacêuticos e 
medicamentos; frisa que os medicamentos 
não devem ser abrangidos por medidas de 
retaliação impostas no quadro de litígios 
comerciais;

5. Encoraja vivamente todos os países 
a aderirem ao Acordo de supressão das 
taxas aduaneiras sobre produtos 
farmacêuticos da OMC; solicita que o seu 
âmbito de aplicação seja alargado a todos 
os produtos farmacêuticos e 
medicamentos; frisa que os produtos 
médicos e os medicamentos, incluindo nas 
suas formas intermédias, não devem ser 
abrangidos por medidas de retaliação 
impostas no quadro de litígios comerciais;

Or. en

Alteração 48
Massimiliano Salini
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Encoraja vivamente todos os países 
a aderirem ao Acordo de supressão das 
taxas aduaneiras sobre produtos 
farmacêuticos da OMC; solicita que o seu 
âmbito de aplicação seja alargado a todos 
os produtos farmacêuticos e 
medicamentos; frisa que os medicamentos 
não devem ser abrangidos por medidas de 
retaliação impostas no quadro de litígios 
comerciais;

5. Encoraja vivamente todos os países 
a aderirem ao Acordo de supressão das 
taxas aduaneiras sobre produtos 
farmacêuticos da OMC; solicita que o seu 
âmbito de aplicação seja alargado a todos 
os produtos farmacêuticos e 
medicamentos; frisa que os medicamentos 
e os produtos farmacêuticos, incluindo 
nas suas formas intermédias, não devem 
ser abrangidos por medidas de retaliação 
impostas no quadro de litígios comerciais;

Or. en

Alteração 49
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Encoraja vivamente todos os países 
a aderirem ao Acordo de supressão das 
taxas aduaneiras sobre produtos 
farmacêuticos da OMC; solicita que o seu 
âmbito de aplicação seja alargado a todos 
os produtos farmacêuticos e 
medicamentos; frisa que os medicamentos 
não devem ser abrangidos por medidas de 
retaliação impostas no quadro de litígios 
comerciais;

5. Encoraja vivamente todos os países 
a aderirem ao Acordo de supressão das 
taxas aduaneiras sobre produtos 
farmacêuticos da OMC; solicita que o seu 
âmbito de aplicação seja alargado a todos 
os produtos farmacêuticos e 
medicamentos; frisa que os medicamentos 
não devem ser abrangidos por medidas de 
retaliação impostas no quadro de litígios 
comerciais, devendo ser facilmente 
acessíveis;

Or. en

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

Projeto de parecer
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N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Encoraja vivamente todos os países 
a aderirem ao Acordo de supressão das 
taxas aduaneiras sobre produtos 
farmacêuticos da OMC; solicita que o seu 
âmbito de aplicação seja alargado a todos 
os produtos farmacêuticos e 
medicamentos; frisa que os medicamentos 
não devem ser abrangidos por medidas de 
retaliação impostas no quadro de litígios 
comerciais;

5. Encoraja vivamente todos os países 
a aderirem ao Acordo de supressão das 
taxas aduaneiras sobre produtos 
farmacêuticos da OMC; exige que o seu 
âmbito de aplicação seja alargado a todos 
os produtos farmacêuticos e 
medicamentos; frisa que os medicamentos 
jamais devem ser abrangidos por medidas 
de retaliação impostas no quadro de litígios 
comerciais;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Observa que o mundo inteiro está 
envolvido na luta contra a pandemia de 
covid-19, uma vez que ainda não foi 
encontrado um medicamento capaz de 
combater a doença; insta a Comissão a 
coordenar a sua ação com a OMC e a 
OMS para garantir que todos os países, 
em particular os países em 
desenvolvimento, têm um acesso igual a 
eventuais medicamentos inovadores; 
incentiva todos os Estados-Membros a 
envidarem esforços no sentido de 
estabelecer um conjunto de direitos de 
patente para as tecnologias no domínio do 
combate à covid-19 no âmbito da OMS;

Or. en

Alteração 52
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Jörgen Warborn

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Insta igualmente a UE a eliminar, 
de forma unilateral e temporária, os 
direitos aduaneiros sobre produtos 
médicos e farmacêuticos, a fim de facilitar 
a sua importação;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha que, numa economia 
mundializada, não é possível repatriar 
completamente as cadeias de 
aprovisionamento de medicamentos; insta 
a Comissão e os Estados Membros a 
cooperarem com os parceiros da UE, a 
OMS e a OMC para estabelecer um 
quadro internacional que possa impedir a 
rutura das cadeias de abastecimento e 
limitar o recurso a medidas protecionistas 
durante as crises sanitárias.

Suprimido

Or. en

Alteração 54
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração
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6. Sublinha que, numa economia 
mundializada, não é possível repatriar 
completamente as cadeias de 
aprovisionamento de medicamentos; insta 
a Comissão e os Estados Membros a 
cooperarem com os parceiros da UE, a 
OMS e a OMC para estabelecer um 
quadro internacional que possa impedir a 
rutura das cadeias de abastecimento e 
limitar o recurso a medidas protecionistas 
durante as crises sanitárias.

6. Sublinha que, numa economia 
mundializada, não é possível repatriar 
completamente as cadeias de 
aprovisionamento de medicamentos; 
solicita uma diretiva europeia que permita 
aos Estados-Membros impor, no prazo de 
5 anos, quotas de produção interna de 
vários medicamentos (por exemplo, 
medicamentos essenciais, como o 
acetaminofeno ou os antibióticos, e 
substâncias necessárias em unidades de 
cuidados intensivos, como opiáceos ou 
anestésicos), matérias-primas necessárias 
para a sua produção, dispositivos médicos 
e vestuário para o pessoal médico;

Or. en

Alteração 55
Roman Haider

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha que, numa economia 
mundializada, não é possível repatriar 
completamente as cadeias de 
aprovisionamento de medicamentos; insta 
a Comissão e os Estados Membros a 
cooperarem com os parceiros da UE, a 
OMS e a OMC para estabelecer um quadro 
internacional que possa impedir a rutura 
das cadeias de abastecimento e limitar o 
recurso a medidas protecionistas durante as 
crises sanitárias.

6. Sublinha que, embora não seja 
possível, numa economia mundializada, 
repatriar completamente as cadeias de 
aprovisionamento de medicamentos, um 
repatriamento gradual da produção de 
medicamentos estratégicos permite 
assegurar a reserva de produtos médicos 
na UE, mesmo em tempos de crise, e 
reforça a independência da UE em 
relação aos produtores estrangeiros, os 
quais podem impor medidas 
protecionistas; insta a Comissão e os 
Estados Membros a cooperarem com os 
parceiros da UE, a OMS e a OMC para 
estabelecer um quadro internacional que 
possa impedir a rutura das cadeias de 
abastecimento e limitar o recurso a 
medidas protecionistas durante as crises 
sanitárias.

Or. en
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Alteração 56
Emmanouil Fragkos, Geert Bourgeois

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha que, numa economia 
mundializada, não é possível repatriar 
completamente as cadeias de 
aprovisionamento de medicamentos; insta 
a Comissão e os Estados Membros a 
cooperarem com os parceiros da UE, a 
OMS e a OMC para estabelecer um quadro 
internacional que possa impedir a rutura 
das cadeias de abastecimento e limitar o 
recurso a medidas protecionistas durante as 
crises sanitárias.

6. Sublinha que não é possível nem 
desejável repatriar completamente as 
cadeias de aprovisionamento de 
medicamentos, uma vez que a UE 
beneficia dos mercados mundiais de 
medicamentos e da especialização 
mundial; insta a Comissão e os Estados 
Membros a cooperarem com os parceiros 
da UE, a OMS e a OMC para estabelecer 
um quadro internacional que possa impedir 
a rutura das cadeias de abastecimento e 
limitar o recurso a medidas protecionistas 
durante as crises sanitárias.

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha que, numa economia 
mundializada, não é possível repatriar 
completamente as cadeias de 
aprovisionamento de medicamentos; insta 
a Comissão e os Estados Membros a 
cooperarem com os parceiros da UE, a 
OMS e a OMC para estabelecer um quadro 
internacional que possa impedir a rutura 
das cadeias de abastecimento e limitar o 
recurso a medidas protecionistas durante as 
crises sanitárias.

6. Sublinha que, numa economia 
mundializada, não é possível nem 
desejável repatriar completamente as 
cadeias de aprovisionamento de 
medicamentos; insta a Comissão e os 
Estados Membros a cooperarem com os 
parceiros da UE, a OMS e a OMC para 
estabelecer um quadro internacional que 
possa impedir a rutura das cadeias de 
abastecimento e limitar o recurso a 
medidas protecionistas durante as crises 
sanitárias; solicita à Comissão que explore 
a hipótese de criar uma reserva 
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estratégica comum europeia de 
medicamentos, à semelhança da reserva 
rescEU;

Or. en

Alteração 58
Danuta Maria Hübner

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha que, numa economia 
mundializada, não é possível repatriar 
completamente as cadeias de 
aprovisionamento de medicamentos; insta 
a Comissão e os Estados Membros a 
cooperarem com os parceiros da UE, a 
OMS e a OMC para estabelecer um quadro 
internacional que possa impedir a rutura 
das cadeias de abastecimento e limitar o 
recurso a medidas protecionistas durante as 
crises sanitárias.

6. Sublinha que, numa economia 
mundializada, não é possível repatriar 
completamente as cadeias de 
aprovisionamento de medicamentos; insta 
a Comissão e os Estados Membros a 
cooperarem com os parceiros multilaterais 
da UE, a OMS e a OMC para estabelecer 
um quadro internacional que possa impedir 
a rutura das cadeias de abastecimento e 
limitar o recurso a medidas protecionistas 
por parte dos Estados, nomeadamente as 
restrições à importação e/ou exportação 
durante as crises sanitárias.

Or. en

Alteração 59
Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha que, numa economia 
mundializada, não é possível repatriar 
completamente as cadeias de 
aprovisionamento de medicamentos; insta 
a Comissão e os Estados Membros a 
cooperarem com os parceiros da UE, a 
OMS e a OMC para estabelecer um quadro 

6. Sublinha que, numa economia 
mundializada, não é possível repatriar 
completamente todas as cadeias de 
aprovisionamento de medicamentos; insta 
a Comissão e os Estados Membros a 
cooperarem com os parceiros da UE, a 
OMS e a OMC para estabelecer um quadro 
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internacional que possa impedir a rutura 
das cadeias de abastecimento e limitar o 
recurso a medidas protecionistas durante as 
crises sanitárias.

internacional que possa impedir a rutura 
das cadeias de abastecimento e limitar o 
recurso a medidas protecionistas durante as 
crises sanitárias.

Or. en

Alteração 60
Urmas Paet

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha que, numa economia 
mundializada, não é possível repatriar 
completamente as cadeias de 
aprovisionamento de medicamentos; insta 
a Comissão e os Estados Membros a 
cooperarem com os parceiros da UE, a 
OMS e a OMC para estabelecer um quadro 
internacional que possa impedir a rutura 
das cadeias de abastecimento e limitar o 
recurso a medidas protecionistas durante as 
crises sanitárias.

6. Sublinha que, numa economia 
mundializada, não é possível repatriar 
completamente as cadeias de 
aprovisionamento de medicamentos; insta 
a Comissão e os Estados Membros a 
cooperarem mais estreitamente entre si e 
com os parceiros da UE, a OMS e a OMC 
para estabelecer um quadro internacional 
que possa impedir a rutura das cadeias de 
abastecimento e limitar o recurso a 
medidas protecionistas durante as crises 
sanitárias;

Or. en

Alteração 61
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha que, numa economia 
mundializada, não é possível repatriar 
completamente as cadeias de 
aprovisionamento de medicamentos; insta 
a Comissão e os Estados Membros a 
cooperarem com os parceiros da UE, a 
OMS e a OMC para estabelecer um quadro 

6. Sublinha que, numa economia 
mundializada, o repatriamento completo 
das cadeias de aprovisionamento de 
medicamentos não é possível nem deve ser 
o objetivo; insta a Comissão e os Estados 
Membros a cooperarem com os parceiros 
da UE, a OMS e a OMC para estabelecer 
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internacional que possa impedir a rutura 
das cadeias de abastecimento e limitar o 
recurso a medidas protecionistas durante as 
crises sanitárias.

um quadro internacional que possa impedir 
a rutura das cadeias de abastecimento e 
limitar o recurso a medidas protecionistas 
durante as crises sanitárias.

Or. en

Alteração 62
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha que, numa economia 
mundializada, não é possível repatriar 
completamente as cadeias de 
aprovisionamento de medicamentos; insta 
a Comissão e os Estados Membros a 
cooperarem com os parceiros da UE, a 
OMS e a OMC para estabelecer um quadro 
internacional que possa impedir a rutura 
das cadeias de abastecimento e limitar o 
recurso a medidas protecionistas durante 
as crises sanitárias.

6. Sublinha que, numa economia 
mundializada, não é possível repatriar 
completamente as cadeias de 
aprovisionamento de medicamentos; insta 
a Comissão e os Estados Membros a 
cooperarem com os parceiros da UE, a 
OMS e a OMC para estabelecer um quadro 
internacional que possa impedir a rutura 
das cadeias de abastecimento e limitar o 
recurso a medidas nocivas durante as crises 
sanitárias;

Or. en

Alteração 63
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha que, numa economia 
mundializada, não é possível repatriar 
completamente as cadeias de 
aprovisionamento de medicamentos; insta 
a Comissão e os Estados Membros a 
cooperarem com os parceiros da UE, a 
OMS e a OMC para estabelecer um quadro 
internacional que possa impedir a rutura 

6. insta a Comissão e os Estados 
Membros a cooperarem com os parceiros 
da UE, a OMS e a OMC para estabelecer 
um quadro internacional que possa impedir 
a rutura das cadeias de abastecimento e 
limitar o recurso a medidas protecionistas 
durante as crises sanitárias, especialmente 
tendo em conta a falta de instalações de 
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das cadeias de abastecimento e limitar o 
recurso a medidas protecionistas durante as 
crises sanitárias.

produção de medicamentos na UE;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a certificarem-se de 
que o fornecimento de produtos médicos é 
permanente e fiável; salienta que o 
desenvolvimento de produtos médicos tem 
de ser conforme com as normas 
internacionais em matéria de direitos 
humanos e com o Acordo de Paris, e que 
os direitos laborais devem ser respeitados 
de acordo com as convenções da OIT; 
alerta a Comissão para a necessidade 
urgente de uma abordagem europeia 
comum para adotar legislação vinculativa 
sobre as cadeias de aprovisionamento, a 
fim de manter condições de concorrência 
equitativas no mercado interno;

Or. en

Alteração 65
Andrey Kovatchev

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurarem uma 
aplicação rápida e integral — e, se 
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necessário, uma revisão — do 
Regulamento Análise dos IDE, no qual os 
cuidados de saúde devem ser incluídos 
como setor estratégico;

Or. en

Alteração 66
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Frisa a importância de a Comissão 
Europeia tomar todas as medidas 
necessárias para combater a especulação, 
a fraude e os abusos de preços no 
comércio de substâncias médicas 
essenciais;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Salienta a importância das normas 
de segurança europeias no que respeita 
aos produtos médicos; insta a Comissão a 
verificar os produtos médicos que entram 
no nosso mercado interno em 
conformidade com as normas de 
segurança europeias; exorta a Comissão a 
garantir que é dada prioridade à proteção 
dos consumidores nas negociações da 
OMC sobre o comércio eletrónico;

Or. en
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Alteração 68
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Insta a Comissão a exercer 
liderança a nível mundial para garantir o 
fornecimento de medicamentos essenciais 
aos países em desenvolvimento e o seu 
acesso aos mesmos, especialmente em 
situações de emergência;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Salienta a importância de 
assegurar o acesso universal às vacinas e 
aos tratamentos médicos, especialmente 
em casos de emergência e de novas 
doenças para as quais não existe qualquer 
tratamento, como no caso da covid-19; 
apela à estreita colaboração entre a OMS 
e a OMC para assegurar o fornecimento 
da vacina, uma vez encontrada; insta, ao 
mesmo tempo, a Comissão a reforçar os 
seus mecanismos para a aquisição 
conjunta de medicamentos, a fim de 
garantir o acesso universal a tratamentos 
para todos os cidadãos, 
independentemente do seu local de 
residência.

Or. en


