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Amendamentul 1
Tiziana Beghin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă că pandemia de COVID-19 
a scos la iveală în cel mai stringent mod cu 
putință rolul esențial jucat de lanțurile de 
aprovizionare globale funcționale pentru 
produse medicale, în special pentru 
medicamente; subliniază că un sistem 
comercial deschis și bazat pe norme este 
esențial pentru asigurarea disponibilității 
generale a medicamentelor;

1. observă că pandemia de COVID-19 
a scos la iveală în cel mai stringent mod cu 
putință rolul esențial jucat de lanțurile de 
aprovizionare globale funcționale pentru 
produse medicale, în special pentru 
medicamente și tratamente; subliniază că 
un sistem comercial deschis, transparent și 
bazat pe norme este esențial pentru 
asigurarea disponibilității generale a 
medicamentelor și pentru a garanta că 
acestea vor fi distribuite și folosite cu 
ușurință;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă că pandemia de COVID-19 
a scos la iveală în cel mai stringent mod cu 
putință rolul esențial jucat de lanțurile de 
aprovizionare globale funcționale pentru 
produse medicale, în special pentru 
medicamente; subliniază că un sistem 
comercial deschis și bazat pe norme este 
esențial pentru asigurarea disponibilității 
generale a medicamentelor;

1. observă că pandemia de COVID-19 
a scos la iveală în cel mai stringent mod cu 
putință rolul esențial jucat de lanțurile de 
aprovizionare globale funcționale pentru 
produse medicale, în special pentru 
medicamente; subliniază că punerea în 
aplicare a unui sistem comercial deschis, 
transparent și bazat pe norme este esențial 
pentru asigurarea disponibilității generale a 
medicamentelor și a faptului că în 
viitoarele situații de urgență nu vom mai 
fi vulnerabili;

Or. en
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Amendamentul 3
Raphaël Glucksmann

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă că pandemia de COVID-19 
a scos la iveală în cel mai stringent mod cu 
putință rolul esențial jucat de lanțurile de 
aprovizionare globale funcționale pentru 
produse medicale, în special pentru 
medicamente; subliniază că un sistem 
comercial deschis și bazat pe norme este 
esențial pentru asigurarea disponibilității 
generale a medicamentelor;

1. observă că pandemia de COVID-19 
a scos la iveală în cel mai stringent mod cu 
putință rolul esențial jucat de lanțurile de 
aprovizionare globale funcționale pentru 
produse medicale, în special pentru 
medicamente;

Or. en

Amendamentul 4
Enikő Győri

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă că pandemia de COVID-19 
a scos la iveală în cel mai stringent mod cu 
putință rolul esențial jucat de lanțurile de 
aprovizionare globale funcționale pentru 
produse medicale, în special pentru 
medicamente; subliniază că un sistem 
comercial deschis și bazat pe norme este 
esențial pentru asigurarea disponibilității 
generale a medicamentelor;

1. observă că pandemia de COVID-19 
a scos la iveală în cel mai stringent mod cu 
putință rolul esențial jucat de lanțurile de 
aprovizionare globale funcționale pentru 
produse medicale, în special pentru 
medicamente; subliniază că un sistem 
comercial multilateral deschis, liber, 
echitabil și bazat pe norme este esențial 
pentru asigurarea disponibilității generale a 
medicamentelor;

Or. en

Amendamentul 5
Seán Kelly

Proiect de aviz
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Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă că pandemia de COVID-19 
a scos la iveală în cel mai stringent mod cu 
putință rolul esențial jucat de lanțurile de 
aprovizionare globale funcționale pentru 
produse medicale, în special pentru 
medicamente; subliniază că un sistem 
comercial deschis și bazat pe norme este 
esențial pentru asigurarea disponibilității 
generale a medicamentelor;

1. observă că pandemia de COVID-19 
a scos la iveală în cel mai stringent mod cu 
putință rolul esențial jucat de lanțurile de 
aprovizionare globale funcționale pentru 
produse medicale, în special pentru 
medicamente; subliniază că un sistem 
comercial deschis, cu caracter executoriu 
și bazat pe norme este esențial pentru 
asigurarea disponibilității generale a 
medicamentelor;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă că pandemia de COVID-19 
a scos la iveală în cel mai stringent mod cu 
putință rolul esențial jucat de lanțurile de 
aprovizionare globale funcționale pentru 
produse medicale, în special pentru 
medicamente; subliniază că un sistem 
comercial deschis și bazat pe norme este 
esențial pentru asigurarea disponibilității 
generale a medicamentelor;

1. observă că pandemia de COVID-19 
a scos la iveală în cel mai stringent mod cu 
putință rolul esențial jucat de lanțurile de 
aprovizionare globale funcționale pentru 
produse medicale, în special pentru 
medicamente; subliniază că un sistem 
comercial echitabil, deschis și bazat pe 
norme este esențial pentru asigurarea 
disponibilității generale a medicamentelor;

Or. en

Amendamentul 7
Tiziana Beghin

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că este necesar să se 
crească capacitățile de producție a 
medicamentelor în Europa, asigurând 
faptul că produsele farmaceutice necesare 
sunt disponibile în cantități suficiente și 
limitând blocajele la livrare;

Or. en

Amendamentul 8
Tiziana Beghin

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. cere Comisiei și statelor membre 
să aloce resurse pentru a sprijini 
transformarea uzinelor chimice din UE în 
uzine de producție de principii active, 
pentru ca dependența de țări terțe să 
scadă;

Or. en

Amendamentul 9
Andrey Kovatchev

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de ingrediente 
farmaceutice active și de materii prime 
chimice; subliniază că această dependență 
excesivă poate reprezenta un risc atunci 
când limitările capacității de producție, 
cererea excesivă sau măsurile 
protecționiste amenință buna funcționare a 

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de principii active și de 
materii prime chimice; subliniază că 
această dependență excesivă poate 
reprezenta un risc atunci când limitările 
capacității de producție, cererea excesivă 
sau măsurile protecționiste, cum ar fi 
restricțiile la export, amenință buna 
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lanțurilor de aprovizionare globale și pot 
afecta disponibilitatea medicamentelor în 
UE; invită Comisia să prezinte o strategie 
pe termen lung axată pe asigurarea 
autonomiei strategice a UE în domeniul 
sănătății;

funcționare a lanțurilor de aprovizionare 
globale și pot afecta disponibilitatea 
medicamentelor în UE; observă că astfel 
de măsuri protecționiste sunt susceptibile 
să se întoarcă împotriva inițiatorilor lor și 
să submineze capacitatea de producție 
globală în ansamblu; subliniază că 
menținerea unui mediu stabil și previzibil 
pentru comerț și investiții este cel mai bun 
mod de a stimula capacitatea de producție 
globală atunci când există o creștere 
bruscă a cererii de medicamente; invită 
Comisia să prezinte o strategie pe termen 
lung axată pe asigurarea autonomiei 
strategice deschise a UE în domeniul 
sănătății, inclusiv prin măsuri concrete 
care susțin diversificarea, securitatea 
aprovizionării și producerea pe plan 
intern a produselor critice;

Or. en

Amendamentul 10
Tiziana Beghin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de ingrediente 
farmaceutice active și de materii prime 
chimice; subliniază că această dependență 
excesivă poate reprezenta un risc atunci 
când limitările capacității de producție, 
cererea excesivă sau măsurile 
protecționiste amenință buna funcționare a 
lanțurilor de aprovizionare globale și pot 
afecta disponibilitatea medicamentelor în 
UE; invită Comisia să prezinte o strategie 
pe termen lung axată pe asigurarea 
autonomiei strategice a UE în domeniul 
sănătății;

2. recunoaște că lanțurile de 
aprovizionare cu produse medicale din 
Uniune nu sunt independente, fapt ce stă 
la baza dependenței de un număr mic de 
țări precum China și India pentru o mare 
parte din importurile sale de principii 
active și de materii prime chimice; 
subliniază că această dependență excesivă 
poate reprezenta un risc atunci când 
limitările capacității de producție, 
siguranța, cererea excesivă sau măsurile 
protecționiste amenință buna funcționare a 
lanțurilor de aprovizionare globale și pot 
afecta disponibilitatea medicamentelor în 
UE; invită Comisia să prezinte o strategie 
pe termen lung axată pe asigurarea 
autonomiei strategice deschise a UE în 
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domeniul sănătății și a unor instrumente 
fiabile, pentru a verifica și a îmbunătăți 
calitatea, siguranța, originea și 
conformitatea cu cadrul de reglementare 
al UE, precum și pentru a evita 
contrafacerea;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de ingrediente 
farmaceutice active și de materii prime 
chimice; subliniază că această dependență 
excesivă poate reprezenta un risc atunci 
când limitările capacității de producție, 
cererea excesivă sau măsurile 
protecționiste amenință buna funcționare a 
lanțurilor de aprovizionare globale și pot 
afecta disponibilitatea medicamentelor în 
UE; invită Comisia să prezinte o strategie 
pe termen lung axată pe asigurarea 
autonomiei strategice a UE în domeniul 
sănătății;

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de principii active și de 
materii prime chimice; subliniază că 
această dependență excesivă poate 
reprezenta un risc atunci când limitările 
capacității de producție, cererea excesivă 
sau măsurile protecționiste amenință buna 
funcționare a lanțurilor de aprovizionare 
globale și pot afecta disponibilitatea 
medicamentelor în UE; invită Comisia și 
statele membre să adopte măsurile 
legislative, politicile și stimulentele 
necesare pentru a încuraja producția de 
principii active și de medicamente 
esențiale în Europa, pentru a garanta 
aprovizionarea în orice moment și pentru 
a reduce dependența de țări terțe în 
materie de aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 12
Emmanuel Maurel

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de ingrediente 
farmaceutice active și de materii prime 
chimice; subliniază că această dependență 
excesivă poate reprezenta un risc atunci 
când limitările capacității de producție, 
cererea excesivă sau măsurile 
protecționiste amenință buna funcționare a 
lanțurilor de aprovizionare globale și pot 
afecta disponibilitatea medicamentelor în 
UE; invită Comisia să prezinte o strategie 
pe termen lung axată pe asigurarea 
autonomiei strategice a UE în domeniul 
sănătății;

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de principii active și de 
materii prime chimice; evidențiază că 
faptul că Uniunea Europeană nu are 
autonomie strategică și că este foarte 
dependentă într-un domeniu esențial 
precum sănătatea și producția de 
medicamente constituie expresia concretă 
a liberului schimb dus la extrem, așa cum 
îl promovează Comisia Europeană de zeci 
de ani; subliniază că această dependență 
excesivă poate reprezenta un risc atunci 
când limitările capacității de producție, 
cererea excesivă sau măsurile 
protecționiste amenință buna funcționare a 
lanțurilor de aprovizionare globale și pot 
afecta disponibilitatea medicamentelor în 
UE; invită Comisia să prezinte o strategie 
pe termen lung axată pe asigurarea 
autonomiei strategice deschise a UE în 
domeniul sănătății;

Or. en

Amendamentul 13
Emmanuel Maurel

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de ingrediente 
farmaceutice active și de materii prime 
chimice; subliniază că această dependență 
excesivă poate reprezenta un risc atunci 
când limitările capacității de producție, 
cererea excesivă sau măsurile 
protecționiste amenință buna funcționare a 
lanțurilor de aprovizionare globale și pot 
afecta disponibilitatea medicamentelor în 
UE; invită Comisia să prezinte o strategie 

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de principii active și de 
materii prime chimice; subliniază că 
această dependență excesivă poate 
reprezenta un risc atunci când limitările 
capacității de producție, cererea excesivă 
sau măsurile protecționiste amenință buna 
funcționare a lanțurilor de aprovizionare 
globale și pot afecta disponibilitatea 
medicamentelor în UE; invită Comisia să 
prezinte o strategie pe termen lung axată pe 
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pe termen lung axată pe asigurarea 
autonomiei strategice a UE în domeniul 
sănătății;

asigurarea autonomiei strategice deschise a 
UE în domeniul sănătății; solicită ca 
pentru fiecare proiect de externalizare a 
producției farmaceutice sau a producției 
în domeniul sănătății în afara UE să 
existe o autorizare prealabilă la nivel 
european sau național;

Or. en

Amendamentul 14
Massimiliano Salini

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de ingrediente 
farmaceutice active și de materii prime 
chimice; subliniază că această dependență 
excesivă poate reprezenta un risc atunci 
când limitările capacității de producție, 
cererea excesivă sau măsurile 
protecționiste amenință buna funcționare a 
lanțurilor de aprovizionare globale și pot 
afecta disponibilitatea medicamentelor în 
UE; invită Comisia să prezinte o strategie 
pe termen lung axată pe asigurarea 
autonomiei strategice a UE în domeniul 
sănătății;

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de principii active și de 
materii prime chimice; subliniază că 
această dependență excesivă poate 
reprezenta un risc atunci când limitările 
capacității de producție, cererea excesivă 
sau măsurile protecționiste, inclusiv 
restricțiile la export din UE sau din afara 
ei, amenință buna funcționare a lanțurilor 
de aprovizionare globale și pot afecta 
disponibilitatea medicamentelor în UE; 
invită Comisia să prezinte o strategie pe 
termen lung axată pe asigurarea autonomiei 
strategice deschise a UE în domeniul 
sănătății, inclusiv pe baza tuturor 
factorilor care influențează în mod nefast 
disponibilitatea medicamentelor;

Or. en

Amendamentul 15
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de ingrediente 
farmaceutice active și de materii prime 
chimice; subliniază că această dependență 
excesivă poate reprezenta un risc atunci 
când limitările capacității de producție, 
cererea excesivă sau măsurile 
protecționiste amenință buna funcționare a 
lanțurilor de aprovizionare globale și pot 
afecta disponibilitatea medicamentelor în 
UE; invită Comisia să prezinte o strategie 
pe termen lung axată pe asigurarea 
autonomiei strategice a UE în domeniul 
sănătății;

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de principii active și de 
materii prime chimice; subliniază că 
această dependență excesivă poate 
reprezenta un risc atunci când limitările 
capacității de producție, cererea excesivă 
sau măsurile protecționiste amenință buna 
funcționare a lanțurilor de aprovizionare 
globale și pot afecta disponibilitatea 
medicamentelor în UE; invită Comisia să 
prezinte o strategie pe termen lung axată pe 
asigurarea autonomiei strategice deschise a 
UE în domeniul sănătății, care să 
presupună căutarea de noi parteneri 
comerciali, pentru diversificarea 
lanțurilor de aprovizionare;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de ingrediente 
farmaceutice active și de materii prime 
chimice; subliniază că această dependență 
excesivă poate reprezenta un risc atunci 
când limitările capacității de producție, 
cererea excesivă sau măsurile 
protecționiste amenință buna funcționare a 
lanțurilor de aprovizionare globale și pot 
afecta disponibilitatea medicamentelor în 
UE; invită Comisia să prezinte o strategie 
pe termen lung axată pe asigurarea 
autonomiei strategice a UE în domeniul 
sănătății;

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de principii active și de 
materii prime chimice; subliniază că 
această dependență excesivă poate 
reprezenta un risc atunci când limitările 
capacității de producție, cererea excesivă 
sau măsurile protecționiste amenință buna 
funcționare a lanțurilor de aprovizionare 
globale și pot afecta disponibilitatea 
medicamentelor în UE; invită Comisia să 
prezinte o strategie pe termen lung axată pe 
asigurarea autonomiei strategice deschise a 
UE în domeniul sănătății și pe 
diversificarea lanțurilor sale de 
aprovizionare;
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Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de ingrediente 
farmaceutice active și de materii prime 
chimice; subliniază că această dependență 
excesivă poate reprezenta un risc atunci 
când limitările capacității de producție, 
cererea excesivă sau măsurile 
protecționiste amenință buna funcționare a 
lanțurilor de aprovizionare globale și pot 
afecta disponibilitatea medicamentelor în 
UE; invită Comisia să prezinte o strategie 
pe termen lung axată pe asigurarea 
autonomiei strategice a UE în domeniul 
sănătății;

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de principii active și de 
materii prime chimice; subliniază că 
această dependență excesivă reprezintă un 
risc atunci când limitările capacității de 
producție, cererea excesivă sau măsurile 
protecționiste amenință buna funcționare a 
lanțurilor de aprovizionare globale și pot 
afecta disponibilitatea medicamentelor în 
UE; invită Comisia să prezinte o strategie 
pe termen lung axată pe asigurarea 
autonomiei strategice deschise a UE în 
domeniul sănătății, care cuprinde orientări 
referitoare la diversificarea lanțurilor de 
aprovizionare cu produse farmaceutice;

Or. en

Amendamentul 18
Enikő Győri

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de ingrediente 
farmaceutice active și de materii prime 
chimice; subliniază că această dependență 
excesivă poate reprezenta un risc atunci 
când limitările capacității de producție, 

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de principii active și de 
materii prime chimice; subliniază că 
această dependență excesivă poate 
reprezenta un risc atunci când limitările 
capacității de producție, cererea excesivă 
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cererea excesivă sau măsurile 
protecționiste amenință buna funcționare a 
lanțurilor de aprovizionare globale și pot 
afecta disponibilitatea medicamentelor în 
UE; invită Comisia să prezinte o strategie 
pe termen lung axată pe asigurarea 
autonomiei strategice a UE în domeniul 
sănătății;

sau măsurile protecționiste amenință buna 
funcționare a lanțurilor de aprovizionare 
globale și pot afecta disponibilitatea 
medicamentelor în UE; invită Comisia să 
prezinte o strategie pe termen lung axată pe 
asigurarea autonomiei strategice deschise 
și a rezilienței UE în domeniul sănătății, în 
special prin asigurarea diversificării 
lanțurilor de aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 19
Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de ingrediente 
farmaceutice active și de materii prime 
chimice; subliniază că această dependență 
excesivă poate reprezenta un risc atunci 
când limitările capacității de producție, 
cererea excesivă sau măsurile 
protecționiste amenință buna funcționare a 
lanțurilor de aprovizionare globale și pot 
afecta disponibilitatea medicamentelor în 
UE; invită Comisia să prezinte o strategie 
pe termen lung axată pe asigurarea 
autonomiei strategice a UE în domeniul 
sănătății;

2. regretă că UE depinde de un număr 
mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de principii active și de 
materii prime chimice; subliniază că 
această dependență excesivă reprezintă un 
risc pe timp de criză, atunci când limitările 
capacității de producție, cererea excesivă 
sau măsurile protecționiste amenință buna 
funcționare a lanțurilor de aprovizionare 
globale și pot afecta disponibilitatea 
medicamentelor în UE; invită Comisia să 
prezinte o strategie pe termen lung axată pe 
asigurarea autonomiei strategice deschise a 
UE în domeniul sănătății, consolidând 
producția europeană de medicamente 
esențiale;

Or. en

Amendamentul 20
Emmanouil Fragkos, Geert Bourgeois

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de ingrediente 
farmaceutice active și de materii prime 
chimice; subliniază că această dependență 
excesivă poate reprezenta un risc atunci 
când limitările capacității de producție, 
cererea excesivă sau măsurile 
protecționiste amenință buna funcționare a 
lanțurilor de aprovizionare globale și pot 
afecta disponibilitatea medicamentelor în 
UE; invită Comisia să prezinte o strategie 
pe termen lung axată pe asigurarea 
autonomiei strategice a UE în domeniul 
sănătății;

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de consumabile medicale 
cu tehnologie puțină, de principii active și 
de materii prime chimice; subliniază că 
această dependență excesivă poate 
reprezenta un risc atunci când limitările 
capacității de producție, cererea excesivă 
sau măsurile protecționiste amenință buna 
funcționare a lanțurilor de aprovizionare 
globale și pot afecta disponibilitatea 
medicamentelor în UE; invită Comisia să 
prezinte o strategie pe termen lung axată pe 
asigurarea autonomiei strategice a UE în 
domeniul sănătății;

Or. en

Amendamentul 21
Urmas Paet

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări pentru o mare parte din 
importurile sale de ingrediente 
farmaceutice active și de materii prime 
chimice; subliniază că această dependență 
excesivă poate reprezenta un risc atunci 
când limitările capacității de producție, 
cererea excesivă sau măsurile 
protecționiste amenință buna funcționare a 
lanțurilor de aprovizionare globale și pot 
afecta disponibilitatea medicamentelor în 
UE; invită Comisia să prezinte o strategie 
pe termen lung axată pe asigurarea 
autonomiei strategice a UE în domeniul 
sănătății;

2. recunoaște că UE depinde de un 
număr mic de țări, în principal de China și 
India, pentru o mare parte din importurile 
sale de principii active și de materii prime 
chimice; subliniază că această dependență 
excesivă poate reprezenta un risc atunci 
când limitările capacității de producție, 
cererea excesivă sau măsurile 
protecționiste amenință buna funcționare a 
lanțurilor de aprovizionare globale și pot 
afecta disponibilitatea medicamentelor în 
UE; invită Comisia să prezinte o strategie 
pe termen lung axată pe asigurarea 
autonomiei strategice a UE în domeniul 
sănătății;

Or. en
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Amendamentul 22
Agnes Jongerius, Biljana Borzan, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, 
Costas Mavrides

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că într-o economie 
globală nu este posibilă o repatriere 
completă a lanțurilor de aprovizionare 
medicală; îndeamnă Comisia și statele 
membre să colaboreze cu partenerii UE, 
OMS și OMC la stabilirea unui cadru 
internațional care să poată împiedica 
întreruperea lanțurilor de aprovizionare, 
de exemplu, prin elaborarea unui catalog 
mondial al produselor medicale de 
urgență esențiale, pentru a limita 
aplicarea unor măsuri protecționiste;

Or. en

Amendamentul 23
Massimiliano Salini

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. insistă ca măsurile propuse în 
viitoarea strategie farmaceutică a 
Comisiei să asigure Europei un rol 
principal de „inovator și lider mondial”, 
așa cum s-a subliniat în scrisoarea de 
misiune adresată de Președinta Von der 
Leyen comisarei Stella Kyriakides, în care 
recunoaște că orice politică a UE ce 
urmărește să readucă în Europa 
producția de medicamente și de principii 
active trebuie să înceapă prin 
consolidarea cercetării;

Or. en
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Amendamentul 24
Andrey Kovatchev

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. îndeamnă Comisia și statele 
membre să realizeze o cartografiere și o 
analiză aprofundată a lanțurilor de 
aprovizionare globale cu medicamente; 
cere ca, dacă o astfel de cartografiere 
scoate la iveală vulnerabilități 
substanțiale și riscuri de întrerupere a 
aprovizionării, să se ia măsuri de 
remediere;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că UE este unul dintre 
marii exportatori mondiali de produse 
farmaceutice; remarcă faptul că protecția și 
aplicarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în acordurile de liber schimb 
(ALS) și în cadrul OMC sunt esențiale 
pentru dezvoltarea de noi medicamente și 
tratamente; subliniază că flexibilitatea 
prevăzută în Acordul TRIPS poate fi 
utilizată pentru a acoperi eventualele 
deficite de aprovizionare în circumstanțe 
excepționale;

3. subliniază că UE este unul dintre 
marii exportatori mondiali de produse 
farmaceutice; remarcă faptul că protecția și 
aplicarea drepturilor de proprietate 
intelectuală echilibrate în acordurile de 
liber schimb (ALS) și în cadrul OMC ar 
trebui să servească dezvoltării de noi 
medicamente și tratamente; subliniază că 
mecanismele de flexibilitate prevăzute în 
Acordul TRIPS pot fi utilizate pentru a 
acoperi eventualele deficite de 
aprovizionare în circumstanțe excepționale; 
subliniază că crizele de sănătate publică 
ar trebui să constituie motive legitime 
pentru activarea acestor mecanisme de 
flexibilitate; observă, de asemenea, că 
țările în curs de dezvoltare ar putea avea 
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nevoie să se bazeze pe aceste mecanisme 
de flexibilitate pentru a răspunde adecvat 
crizei declanșate de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 26
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că UE este unul dintre 
marii exportatori mondiali de produse 
farmaceutice; remarcă faptul că protecția și 
aplicarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în acordurile de liber schimb 
(ALS) și în cadrul OMC sunt esențiale 
pentru dezvoltarea de noi medicamente și 
tratamente; subliniază că flexibilitatea 
prevăzută în Acordul TRIPS poate fi 
utilizată pentru a acoperi eventualele 
deficite de aprovizionare în circumstanțe 
excepționale;

3. subliniază că UE este unul dintre 
marii exportatori mondiali de produse 
farmaceutice; remarcă faptul că trebuie 
găsit un echilibru între încurajarea 
inovării, asigurarea accesului la 
medicamente și protejarea sănătății 
publice; subliniază că mecanismele de 
flexibilitate prevăzute în Acordul TRIPS 
ar trebui să fie utilizate pentru a acoperi 
eventualele deficite de aprovizionare în 
circumstanțe excepționale;

Or. en

Amendamentul 27
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că UE este unul dintre 
marii exportatori mondiali de produse 
farmaceutice; remarcă faptul că protecția și 
aplicarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în acordurile de liber schimb 
(ALS) și în cadrul OMC sunt esențiale 
pentru dezvoltarea de noi medicamente și 
tratamente; subliniază că flexibilitatea 

3. subliniază că UE este unul dintre 
marii exportatori mondiali de produse 
farmaceutice; remarcă faptul că protecția și 
aplicarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în acordurile de liber schimb 
(ALS) și în cadrul OMC sunt esențiale 
pentru dezvoltarea de noi medicamente și 
tratamente; subliniază totuși că Acordul 
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prevăzută în Acordul TRIPS poate fi 
utilizată pentru a acoperi eventualele 
deficite de aprovizionare în circumstanțe 
excepționale;

TRIPS ar trebui revizuit pentru a se 
asigura că acordă țărilor în curs de 
dezvoltare acces la medicamentele 
esențiale;

Or. en

Amendamentul 28
Emmanuel Maurel

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că UE este unul dintre 
marii exportatori mondiali de produse 
farmaceutice; remarcă faptul că protecția și 
aplicarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în acordurile de liber schimb 
(ALS) și în cadrul OMC sunt esențiale 
pentru dezvoltarea de noi medicamente și 
tratamente; subliniază că flexibilitatea 
prevăzută în Acordul TRIPS poate fi 
utilizată pentru a acoperi eventualele 
deficite de aprovizionare în circumstanțe 
excepționale;

3. subliniază că UE este unul dintre 
marii exportatori mondiali de produse 
farmaceutice; remarcă faptul că protecția și 
aplicarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în acordurile de liber schimb 
(ALS) și în cadrul OMC sunt esențiale 
pentru dezvoltarea de noi medicamente și 
tratamente; subliniază că mecanismele de 
flexibilitate prevăzute în Acordul TRIPS 
pot fi utilizate pentru a acoperi eventualele 
deficite de aprovizionare în circumstanțe 
excepționale; cere să se notifice OMC și să 
se integreze în toate acordurile 
comerciale, încheiate sau viitoare, o 
excepție europeană în domeniul sănătății, 
potrivit căreia să se limiteze la zero taxele 
vamale pentru produsele farmaceutice, 
dar să se poată acorda ajutor de stat 
sectoarelor sănătății și sectoarelor 
farmaceutice naționale; solicită un 
regulament prin care să se interzică orice 
viitor litigiu inițiat de partenerii noștri din 
cadrul acordurilor de liber schimb în 
domeniul sănătății;

Or. en

Amendamentul 29
Tiziana Beghin
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că UE este unul dintre 
marii exportatori mondiali de produse 
farmaceutice; remarcă faptul că protecția și 
aplicarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în acordurile de liber schimb 
(ALS) și în cadrul OMC sunt esențiale 
pentru dezvoltarea de noi medicamente și 
tratamente; subliniază că flexibilitatea 
prevăzută în Acordul TRIPS poate fi 
utilizată pentru a acoperi eventualele 
deficite de aprovizionare în circumstanțe 
excepționale;

3. subliniază că UE este unul dintre 
marii exportatori mondiali de produse 
farmaceutice; remarcă faptul că protecția și 
aplicarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în acordurile de liber schimb 
(ALS) și în cadrul OMC sunt esențiale 
pentru dezvoltarea de noi medicamente și 
tratamente; subliniază că mecanismele de 
flexibilitate prevăzute în Acordul TRIPS 
pot fi utilizate pentru a acoperi eventualele 
deficite de aprovizionare în circumstanțe 
excepționale și a rezolva problemele 
actuale privind utilizarea licențelor 
obligatorii;

Or. en

Amendamentul 30
Emmanouil Fragkos, Geert Bourgeois

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că UE este unul dintre 
marii exportatori mondiali de produse 
farmaceutice; remarcă faptul că protecția și 
aplicarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în acordurile de liber schimb 
(ALS) și în cadrul OMC sunt esențiale 
pentru dezvoltarea de noi medicamente și 
tratamente; subliniază că flexibilitatea 
prevăzută în Acordul TRIPS poate fi 
utilizată pentru a acoperi eventualele 
deficite de aprovizionare în circumstanțe 
excepționale;

3. subliniază că UE este unul dintre 
marii exportatori mondiali de produse 
farmaceutice și una dintre regiunile din 
această parte a lumii cu cea mai intensă 
activitate de cercetare; remarcă faptul că 
protecția și aplicarea drepturilor de 
proprietate intelectuală în acordurile de 
liber schimb (ALS) și în cadrul OMC sunt 
esențiale pentru dezvoltarea de noi 
medicamente și tratamente; subliniază că 
mecanismele de flexibilitate prevăzute în 
Acordul TRIPS pot fi utilizate pentru a 
acoperi eventualele deficite de 
aprovizionare în circumstanțe excepționale;

Or. en
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Amendamentul 31
Andrey Kovatchev

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că UE este unul dintre 
marii exportatori mondiali de produse 
farmaceutice; remarcă faptul că protecția și 
aplicarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în acordurile de liber schimb 
(ALS) și în cadrul OMC sunt esențiale 
pentru dezvoltarea de noi medicamente și 
tratamente; subliniază că flexibilitatea 
prevăzută în Acordul TRIPS poate fi 
utilizată pentru a acoperi eventualele 
deficite de aprovizionare în circumstanțe 
excepționale;

3. subliniază că UE este unul dintre 
marii exportatori mondiali de produse 
farmaceutice; remarcă faptul că protecția și 
aplicarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în acordurile de liber schimb 
(ALS) și în cadrul OMC sunt esențiale 
pentru dezvoltarea de noi medicamente și 
tratamente și pentru păstrarea avantajului 
competitiv mondial al UE în domeniul 
inovării; subliniază că mecanismele de 
flexibilitate prevăzute în Acordul TRIPS 
pot fi utilizate pentru a acoperi eventualele 
deficite de aprovizionare în circumstanțe 
excepționale;

Or. en

Amendamentul 32
Massimiliano Salini

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că UE este unul dintre 
marii exportatori mondiali de produse 
farmaceutice; remarcă faptul că protecția și 
aplicarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în acordurile de liber schimb 
(ALS) și în cadrul OMC sunt esențiale 
pentru dezvoltarea de noi medicamente și 
tratamente; subliniază că flexibilitatea 
prevăzută în Acordul TRIPS poate fi 
utilizată pentru a acoperi eventualele 
deficite de aprovizionare în circumstanțe 
excepționale;

3. subliniază că UE este unul dintre 
marii exportatori mondiali de produse 
farmaceutice; remarcă faptul că protecția și 
aplicarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în acordurile de liber schimb 
(ALS) și în cadrul OMC sunt esențiale 
pentru dezvoltarea de noi medicamente și 
tratamente și pentru poziția concurențială 
ocupată de UE în domeniul inovării; 
subliniază că mecanismele de flexibilitate 
prevăzute în Acordul TRIPS pot fi utilizate 
pentru a acoperi eventualele deficite de 
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aprovizionare în circumstanțe excepționale;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că UE este unul dintre 
marii exportatori mondiali de produse 
farmaceutice; remarcă faptul că protecția și 
aplicarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în acordurile de liber schimb 
(ALS) și în cadrul OMC sunt esențiale 
pentru dezvoltarea de noi medicamente și 
tratamente; subliniază că flexibilitatea 
prevăzută în Acordul TRIPS poate fi 
utilizată pentru a acoperi eventualele 
deficite de aprovizionare în circumstanțe 
excepționale;

3. subliniază că UE este unul dintre 
marii exportatori mondiali de produse 
farmaceutice; remarcă faptul că protecția și 
aplicarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în acordurile de liber schimb 
(ALS) și în cadrul OMC sunt esențiale 
pentru dezvoltarea de noi medicamente și 
tratamente; subliniază că mecanismele de 
flexibilitate prevăzute în Acordul TRIPS 
ar trebui să fie utilizate pentru a acoperi 
eventualele deficite de aprovizionare în 
circumstanțe excepționale;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. recunoaște că acordurile 
comerciale recente ale UE conțin norme 
clare privind aspectele comerciale ale 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
care recunosc, în general, eliberarea de 
licențe obligatorii în conformitate cu 
Acordul TRIPS; totuși, dispoziții precum 
exclusivitatea datelor, protecția 
consolidată a brevetelor și protecția 
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secretelor comerciale ar putea îngreuna 
pentru multe țări invocarea deplină a 
acestor clauze; invită Comisia să prezinte 
Parlamentului o evaluare a rolului pe 
care acordurile de liber schimb ale UE și 
Acordul TRIPS îl pot juca în această 
situație, inclusiv să precizeze dacă are în 
vedere orientări în care s-ar putea 
încuraja acordarea de licențe voluntare în 
detrimentul acordării imediate de licențe 
obligatorii;

Or. en

Amendamentul 35
Enikő Győri

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută angajamentul Comisiei ca 
măsurile de urgență împotriva pandemiei 
de COVID-19 să fie specifice, 
proporționale, transparente, temporare și 
coerente cu normele OMC;

Or. en

Amendamentul 36
Danuta Maria Hübner

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că o vastă rețea de 
acorduri de liber schimb (ALS), împreună 
cu un sistem comercial multilateral care să 
funcționeze constituie cea mai bună 
modalitate de a garanta disponibilitatea mai 
multor surse de producție pentru 
medicamentele esențiale și că standardele 

4. subliniază că o vastă rețea de 
acorduri de liber schimb (ALS), împreună 
cu un sistem comercial multilateral care să 
funcționeze constituie cea mai bună 
modalitate de a garanta disponibilitatea mai 
multor surse de producție pentru 
medicamentele esențiale și că standardele 
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de reglementare converg la nivel mondial; de reglementare converg la nivel mondial; 
subliniază că este important ca viitorul 
acord dintre Regatul Unit și UE să 
permită ambelor părți să răspundă noilor 
amenințări la adresa sănătății, asigurând 
în același timp cea mai bună 
aprovizionare cu medicamente și produse 
medicale;

Or. en

Amendamentul 37
Roman Haider

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că o vastă rețea de 
acorduri de liber schimb (ALS), împreună 
cu un sistem comercial multilateral care să 
funcționeze constituie cea mai bună 
modalitate de a garanta disponibilitatea mai 
multor surse de producție pentru 
medicamentele esențiale și că standardele 
de reglementare converg la nivel mondial;

4. subliniază că o vastă rețea de 
acorduri de liber schimb (ALS), împreună 
cu un sistem comercial multilateral care să 
funcționeze constituie o importantă 
modalitate de a garanta disponibilitatea mai 
multor surse de producție pentru 
medicamentele esențiale și că standardele 
de reglementare converg la nivel mondial; 
un alt mod de a asigura autonomia 
strategică a UE în domeniul sănătății este 
de a include producția farmaceutică a 
anumitor produse, cum ar fi penicilina, 
produsă actualmente în UE doar de 
Novartis în Kundl/Austria, în programul 
PIIEC (Proiecte importante de interes 
european comun);

Or. en

Amendamentul 38
Andrey Kovatchev

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că o vastă rețea de 
acorduri de liber schimb (ALS), împreună 
cu un sistem comercial multilateral care să 
funcționeze constituie cea mai bună 
modalitate de a garanta disponibilitatea mai 
multor surse de producție pentru 
medicamentele esențiale și că standardele 
de reglementare converg la nivel mondial;

4. subliniază că o vastă rețea de 
acorduri de liber schimb (ALS), împreună 
cu un sistem comercial multilateral care să 
funcționeze constituie cea mai bună 
modalitate de a garanta disponibilitatea mai 
multor surse de producție pentru 
medicamentele esențiale și că standardele 
de reglementare converg la nivel mondial; 
reamintește că diferențele dintre cadrele 
de reglementare și standardele pentru 
medicamente pot crea un obstacol în 
calea comerțului; încurajează adoptarea 
unor standarde internaționale pentru a 
asigura calitatea și siguranța 
medicamentelor finite sau intermediare 
importate și includerea unor dispoziții 
stricte privind cooperarea în materie de 
reglementare în acordurile comerciale 
bilaterale ale UE pentru a se asigura că 
toate medicamentele destinate pieței 
europene respectă standardele de calitate 
aplicabile;

Or. en

Amendamentul 39
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că o vastă rețea de 
acorduri de liber schimb (ALS), împreună 
cu un sistem comercial multilateral care să 
funcționeze constituie cea mai bună 
modalitate de a garanta disponibilitatea 
mai multor surse de producție pentru 
medicamentele esențiale și că standardele 
de reglementare converg la nivel mondial;

4. salută declarațiile comisarului 
pentru piața internă privind readucerea în 
UE a lanțurilor de aprovizionare 
strategice; constată că un sistem comercial 
multilateral care garantează 
disponibilitatea mai multor surse de 
producție pentru medicamentele esențiale 
ar putea servi drept completare la 
producția europeană;

Or. en
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Amendamentul 40
Massimiliano Salini

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că o vastă rețea de 
acorduri de liber schimb (ALS), împreună 
cu un sistem comercial multilateral care să 
funcționeze constituie cea mai bună 
modalitate de a garanta disponibilitatea mai 
multor surse de producție pentru 
medicamentele esențiale și că standardele 
de reglementare converg la nivel mondial;

4. subliniază că o vastă rețea de 
acorduri de liber schimb (ALS), care ține 
seama de aspecte de proprietate 
intelectuală, împreună cu un sistem 
comercial multilateral care să funcționeze 
constituie cea mai bună modalitate de a 
garanta disponibilitatea mai multor surse 
de producție pentru medicamentele 
esențiale și că standardele de reglementare 
converg la nivel mondial, pentru a 
menține în Europa și în lume un cadru 
strict pentru inovare, suficient de puternic 
pentru a face față viitoarelor crize din 
domeniul sănătății;

Or. en

Amendamentul 41
Tiziana Beghin

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că o vastă rețea de 
acorduri de liber schimb (ALS), împreună 
cu un sistem comercial multilateral care să 
funcționeze constituie cea mai bună 
modalitate de a garanta disponibilitatea mai 
multor surse de producție pentru 
medicamentele esențiale și că standardele 
de reglementare converg la nivel mondial;

4. subliniază că un sistem comercial 
multilateral care să funcționeze constituie 
cea mai bună modalitate de a garanta 
disponibilitatea mai multor surse de 
producție pentru medicamentele esențiale 
și ușor verificabile împotriva 
contrafacerilor pentru a respecta pe 
deplin standardele de reglementare 
europene și de la nivel mondial;

Or. en
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Amendamentul 42
Barry Andrews, Nicola Danti, Dita Charanzová, Samira Rafaela, Svenja Hahn, Urmas 
Paet

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că o vastă rețea de 
acorduri de liber schimb (ALS), împreună 
cu un sistem comercial multilateral care să 
funcționeze constituie cea mai bună 
modalitate de a garanta disponibilitatea mai 
multor surse de producție pentru 
medicamentele esențiale și că standardele 
de reglementare converg la nivel mondial;

4. subliniază că o vastă rețea de 
acorduri de liber schimb (ALS), împreună 
cu un sistem comercial multilateral care să 
funcționeze cu adevărat și având în 
centrul său Organizația Mondială a 
Comerțului și un mecanism funcțional de 
soluționare a litigiilor constituie cea mai 
bună modalitate de a garanta 
disponibilitatea mai multor surse de 
producție pentru medicamentele esențiale 
și că standardele de reglementare converg 
la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 43
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că o vastă rețea de 
acorduri de liber schimb (ALS), împreună 
cu un sistem comercial multilateral care 
să funcționeze constituie cea mai bună 
modalitate de a garanta disponibilitatea mai 
multor surse de producție pentru 
medicamentele esențiale și că standardele 
de reglementare converg la nivel mondial;

4. subliniază că menținerea tuturor 
opțiunilor disponibile pentru a asigura 
disponibilitatea adecvată a produselor 
farmaceutice necesare, inclusiv prin 
autorizarea importului de medicamente 
produse în străinătate în cadrul licențelor 
obligatorii, constituie cea mai bună 
modalitate de a garanta disponibilitatea mai 
multor surse de producție pentru 
medicamentele esențiale și că standardele 
de reglementare converg la nivel mondial; 
invită UE să prevadă derogări în normele 
europene privind exclusivitatea datelor și 
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a pieței, astfel încât statele membre să 
poată utiliza în mod eficient licențele 
obligatorii;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că o vastă rețea de 
acorduri de liber schimb (ALS), împreună 
cu un sistem comercial multilateral care să 
funcționeze constituie cea mai bună 
modalitate de a garanta disponibilitatea mai 
multor surse de producție pentru 
medicamentele esențiale și că standardele 
de reglementare converg la nivel mondial;

4. subliniază că o vastă rețea de 
acorduri de liber schimb (ALS) corecte și 
bine aplicate, împreună cu un sistem 
comercial multilateral care să funcționeze 
constituie cea mai bună modalitate de a 
garanta disponibilitatea mai multor surse 
de producție pentru medicamentele 
esențiale și că standardele de reglementare 
converg la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 45
Enikő Győri

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea unei 
inițiative mai largi în domeniul 
comerțului și al sănătății în cadrul OMC, 
care să vizeze consolidarea cooperării și 
elaborarea de orientări pentru a asigura 
un răspuns coordonat în cazul unui 
deficit de materiale medicale esențiale;

Or. en
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Amendamentul 46
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. încurajează toate țările să adere la 
Acordul OMC privind eliminarea taxelor 
vamale la produse farmaceutice; solicită 
extinderea domeniului său de aplicare la 
toate produsele farmaceutice și medicale; 
subliniază că produsele medicale ar trebui 
să fie exceptate de la represalii în litigiile 
comerciale;

5. ia act de propunerile recente de 
lărgire a Acordului OMC privind 
eliminarea taxelor vamale la produse 
farmaceutice; solicită ca viitoarele 
negocieri să respecte marja de politici a 
tuturor țărilor pentru a le asigura 
autonomia strategică și accesul 
cetățenilor lor la produsele farmaceutice și 
medicinale; subliniază că produsele 
medicale ar trebui să fie exceptate de la 
represalii în litigiile comerciale;

Or. en

Amendamentul 47
Andrey Kovatchev

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. încurajează toate țările să adere la 
Acordul OMC privind eliminarea taxelor 
vamale la produse farmaceutice; solicită 
extinderea domeniului său de aplicare la 
toate produsele farmaceutice și medicale; 
subliniază că produsele medicale ar trebui 
să fie exceptate de la represalii în litigiile 
comerciale;

5. încurajează toate țările să adere la 
Acordul OMC privind eliminarea taxelor 
vamale la produse farmaceutice; solicită 
extinderea domeniului său de aplicare la 
toate produsele farmaceutice și medicale; 
subliniază că produsele medicale și 
medicamentele, inclusiv în forme 
intermediare, ar trebui să fie exceptate de 
la represalii în litigiile comerciale;

Or. en

Amendamentul 48
Massimiliano Salini
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. încurajează toate țările să adere la 
Acordul OMC privind eliminarea taxelor 
vamale la produse farmaceutice; solicită 
extinderea domeniului său de aplicare la 
toate produsele farmaceutice și medicale; 
subliniază că produsele medicale ar trebui 
să fie exceptate de la represalii în litigiile 
comerciale;

5. încurajează toate țările să adere la 
Acordul OMC privind eliminarea taxelor 
vamale la produse farmaceutice; solicită 
extinderea domeniului său de aplicare la 
toate produsele farmaceutice și medicale; 
subliniază că produsele medicale și 
farmaceutice, inclusiv în forme 
intermediare, ar trebui să fie exceptate de 
la represalii în litigiile comerciale;

Or. en

Amendamentul 49
Tiziana Beghin

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. încurajează toate țările să adere la 
Acordul OMC privind eliminarea taxelor 
vamale la produse farmaceutice; solicită 
extinderea domeniului său de aplicare la 
toate produsele farmaceutice și medicale; 
subliniază că produsele medicale ar trebui 
să fie exceptate de la represalii în litigiile 
comerciale;

5. încurajează toate țările să adere la 
Acordul OMC privind eliminarea taxelor 
vamale la produse farmaceutice; solicită 
extinderea domeniului său de aplicare la 
toate produsele farmaceutice și medicale; 
subliniază că produsele medicale ar trebui 
să fie exceptate de la represalii în litigiile 
comerciale și să fie ușor accesibile;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. încurajează toate țările să adere la 5. încurajează toate țările să adere la 
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Acordul OMC privind eliminarea taxelor 
vamale la produse farmaceutice; solicită 
extinderea domeniului său de aplicare la 
toate produsele farmaceutice și medicale; 
subliniază că produsele medicale ar trebui 
să fie exceptate de la represalii în litigiile 
comerciale;

Acordul OMC privind eliminarea taxelor 
vamale la produse farmaceutice; solicită 
insistent extinderea domeniului său de 
aplicare la toate produsele farmaceutice și 
medicale; subliniază că produsele medicale 
ar trebui să fie exceptate permanent de la 
represalii în litigiile comerciale;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. ia act de faptul că întreaga lume se 
confruntă cu pandemia de COVID-19, 
deoarece încă nu s-a găsit niciun 
medicament care să poată lupta împotriva 
bolii; invită Comisia să se coordoneze cu 
OMC și OMS ca toate țările, și în special 
țările în curs de dezvoltare, să aibă acces 
egal la orice noi medicamente împotriva 
virusului; încurajează toate statele 
membre să depună eforturi pentru a 
institui un grup de drepturi de brevet 
pentru tehnologiile împotriva COVID-19, 
în cadrul OMS;

Or. en

Amendamentul 52
Jörgen Warborn

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită, de asemenea, ca UE să 
elimine în mod unilateral și temporar 
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tarifele la produsele medicale și 
farmaceutice pentru a facilita importul 
acestor bunuri;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că într-o economie 
globală nu este posibilă o repatriere 
completă a lanțurilor de aprovizionare 
medicală; îndeamnă Comisia și statele 
membre să colaboreze cu partenerii UE, 
OMS și OMC cu privire la stabilirea unui 
cadru internațional care să poată 
împiedica întreruperea lanțurilor de 
aprovizionare și să limiteze recurgerea la 
măsuri protecționiste în timpul crizelor 
sanitare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 54
Emmanuel Maurel

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că într-o economie 
globală nu este posibilă o repatriere 
completă a lanțurilor de aprovizionare 
medicală; îndeamnă Comisia și statele 
membre să colaboreze cu partenerii UE, 
OMS și OMC cu privire la stabilirea unui 
cadru internațional care să poată 
împiedica întreruperea lanțurilor de 
aprovizionare și să limiteze recurgerea la 

6. subliniază că într-o economie 
globală nu este posibilă o repatriere 
completă a lanțurilor de aprovizionare 
medicală; solicită o directivă europeană 
care să permită statelor membre ca, în 
termen de 5 ani, să impună cote de 
producție internă la diferite medicamente 
(de exemplu medicamente de bază, cum ar 
fi acetaminofen sau antibiotice și 
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măsuri protecționiste în timpul crizelor 
sanitare.

substanțe necesare unităților de îngrijire 
intensivă, cum ar fi opiaceele sau 
anestezicele), la materiile prime necesare 
pentru producția lor, la dispozitivele 
medicale și îmbrăcămintea medicală;

Or. en

Amendamentul 55
Roman Haider

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că într-o economie 
globală nu este posibilă o repatriere 
completă a lanțurilor de aprovizionare 
medicală; îndeamnă Comisia și statele 
membre să colaboreze cu partenerii UE, 
OMS și OMC cu privire la stabilirea unui 
cadru internațional care să poată împiedica 
întreruperea lanțurilor de aprovizionare și 
să limiteze recurgerea la măsuri 
protecționiste în timpul crizelor sanitare.

6. subliniază că, dat fiind că într-o 
economie globală nu este posibilă o 
repatriere completă a lanțurilor de 
aprovizionare medicală; o repatriere 
treptată a producției de medicamente 
strategice asigură stocul de produse 
medicale în UE, inclusiv în perioade de 
criză, și întărește independența UE față de 
producătorii străini care ar putea impune 
măsuri protecționiste; îndeamnă Comisia 
și statele membre să colaboreze cu 
partenerii UE, OMS și OMC cu privire la 
stabilirea unui cadru internațional care să 
poată împiedica întreruperea lanțurilor de 
aprovizionare și să limiteze recurgerea la 
măsuri protecționiste în timpul crizelor 
sanitare.

Or. en

Amendamentul 56
Emmanouil Fragkos, Geert Bourgeois

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că într-o economie 6. subliniază că o repatriere completă 
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globală nu este posibilă o repatriere 
completă a lanțurilor de aprovizionare 
medicală; îndeamnă Comisia și statele 
membre să colaboreze cu partenerii UE, 
OMS și OMC cu privire la stabilirea unui 
cadru internațional care să poată împiedica 
întreruperea lanțurilor de aprovizionare și 
să limiteze recurgerea la măsuri 
protecționiste în timpul crizelor sanitare.

a lanțurilor de aprovizionare medicală nu 
este nici posibilă, nici de dorit, dat fiind că 
o piață medicală globală și o specializare 
la nivel global sunt în avantajul UE; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
colaboreze cu partenerii UE, OMS și OMC 
cu privire la stabilirea unui cadru 
internațional care să poată împiedica 
întreruperea lanțurilor de aprovizionare și 
să limiteze recurgerea la măsuri 
protecționiste în timpul crizelor sanitare.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că într-o economie 
globală nu este posibilă o repatriere 
completă a lanțurilor de aprovizionare 
medicală; îndeamnă Comisia și statele 
membre să colaboreze cu partenerii UE, 
OMS și OMC cu privire la stabilirea unui 
cadru internațional care să poată împiedica 
întreruperea lanțurilor de aprovizionare și 
să limiteze recurgerea la măsuri 
protecționiste în timpul crizelor sanitare.

6. subliniază că într-o economie 
globală nu este posibilă și nici dezirabilă o 
repatriere completă a lanțurilor de 
aprovizionare medicală; îndeamnă Comisia 
și statele membre să colaboreze cu 
partenerii UE, OMS și OMC cu privire la 
stabilirea unui cadru internațional care să 
poată împiedica întreruperea lanțurilor de 
aprovizionare și să limiteze recurgerea la 
măsuri protecționiste în timpul crizelor 
sanitare; invită Comisia să analizeze 
crearea unei rezerve strategice europene 
comune de medicamente, care să se 
bazeze pe inițiativa rescEU privind 
stocurile.

Or. en

Amendamentul 58
Danuta Maria Hübner

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că într-o economie 
globală nu este posibilă o repatriere 
completă a lanțurilor de aprovizionare 
medicală; îndeamnă Comisia și statele 
membre să colaboreze cu partenerii UE, 
OMS și OMC cu privire la stabilirea unui 
cadru internațional care să poată împiedica 
întreruperea lanțurilor de aprovizionare și 
să limiteze recurgerea la măsuri 
protecționiste în timpul crizelor sanitare.

6. subliniază că într-o economie 
globală nu este posibilă o repatriere 
completă a lanțurilor de aprovizionare 
medicală; îndeamnă Comisia și statele 
membre să colaboreze cu partenerii 
multilaterali ai UE, OMS și OMC cu 
privire la stabilirea unui cadru internațional 
care să poată împiedica întreruperea 
lanțurilor de aprovizionare și să limiteze 
posibilitatea statelor individuale de a 
recurge la măsuri protecționiste, cum ar fi 
restricțiile la import și/sau export în 
timpul crizelor sanitare;

Or. en

Amendamentul 59
Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că într-o economie 
globală nu este posibilă o repatriere 
completă a lanțurilor de aprovizionare 
medicală; îndeamnă Comisia și statele 
membre să colaboreze cu partenerii UE, 
OMS și OMC cu privire la stabilirea unui 
cadru internațional care să poată împiedica 
întreruperea lanțurilor de aprovizionare și 
să limiteze recurgerea la măsuri 
protecționiste în timpul crizelor sanitare.

6. subliniază că într-o economie 
globală nu este posibilă o repatriere 
completă a tuturor lanțurilor de 
aprovizionare medicală; îndeamnă Comisia 
și statele membre să colaboreze cu 
partenerii UE, OMS și OMC cu privire la 
stabilirea unui cadru internațional care să 
poată împiedica întreruperea lanțurilor de 
aprovizionare și să limiteze recurgerea la 
măsuri protecționiste în timpul crizelor 
sanitare.

Or. en

Amendamentul 60
Urmas Paet

Proiect de aviz
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Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că într-o economie 
globală nu este posibilă o repatriere 
completă a lanțurilor de aprovizionare 
medicală; îndeamnă Comisia și statele 
membre să colaboreze cu partenerii UE, 
OMS și OMC cu privire la stabilirea unui 
cadru internațional care să poată împiedica 
întreruperea lanțurilor de aprovizionare și 
să limiteze recurgerea la măsuri 
protecționiste în timpul crizelor sanitare.

6. subliniază că într-o economie 
globală nu este posibilă o repatriere 
completă a lanțurilor de aprovizionare 
medicală; îndeamnă Comisia și statele 
membre să colaboreze mai îndeaproape 
între ele, cu partenerii UE, OMS și OMC 
cu privire la stabilirea unui cadru 
internațional care să poată împiedica 
întreruperea lanțurilor de aprovizionare și 
să limiteze recurgerea la măsuri 
protecționiste în timpul crizelor sanitare;

Or. en

Amendamentul 61
Enikő Győri

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că într-o economie 
globală nu este posibilă o repatriere 
completă a lanțurilor de aprovizionare 
medicală; îndeamnă Comisia și statele 
membre să colaboreze cu partenerii UE, 
OMS și OMC cu privire la stabilirea unui 
cadru internațional care să poată împiedica 
întreruperea lanțurilor de aprovizionare și 
să limiteze recurgerea la măsuri 
protecționiste în timpul crizelor sanitare.

6. subliniază că într-o economie 
globală nu este posibilă și nici de dorit o 
repatriere completă a lanțurilor de 
aprovizionare medicală; îndeamnă Comisia 
și statele membre să colaboreze cu 
partenerii UE, OMS și OMC cu privire la 
stabilirea unui cadru internațional care să 
poată împiedica întreruperea lanțurilor de 
aprovizionare și să limiteze recurgerea la 
măsuri protecționiste în timpul crizelor 
sanitare.

Or. en

Amendamentul 62
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că într-o economie 
globală nu este posibilă o repatriere 
completă a lanțurilor de aprovizionare 
medicală; îndeamnă Comisia și statele 
membre să colaboreze cu partenerii UE, 
OMS și OMC cu privire la stabilirea unui 
cadru internațional care să poată împiedica 
întreruperea lanțurilor de aprovizionare și 
să limiteze recurgerea la măsuri 
protecționiste în timpul crizelor sanitare.

6. subliniază că într-o economie 
globală nu este posibilă o repatriere 
completă a lanțurilor de aprovizionare 
medicală; îndeamnă Comisia și statele 
membre să colaboreze cu partenerii UE, 
OMS și OMC cu privire la stabilirea unui 
cadru internațional care să poată împiedica 
întreruperea lanțurilor de aprovizionare și 
să limiteze recurgerea la măsuri 
dăunătoare în timpul crizelor sanitare;

Or. en

Amendamentul 63
Tiziana Beghin

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că într-o economie 
globală nu este posibilă o repatriere 
completă a lanțurilor de aprovizionare 
medicală; îndeamnă Comisia și statele 
membre să colaboreze cu partenerii UE, 
OMS și OMC cu privire la stabilirea unui 
cadru internațional care să poată împiedica 
întreruperea lanțurilor de aprovizionare și 
să limiteze recurgerea la măsuri 
protecționiste în timpul crizelor sanitare.

6. îndeamnă Comisia și statele 
membre să colaboreze cu partenerii UE, 
OMS și OMC cu privire la stabilirea unui 
cadru internațional care să poată împiedica 
întreruperea lanțurilor de aprovizionare și 
să limiteze recurgerea la măsuri 
protecționiste în timpul crizelor sanitare, 
mai ales ținând cont de lipsa capacităților 
de producție de medicamente în UE;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită Comisia și statele membre să 
se asigure că există o aprovizionare 
constantă și fiabilă cu produse medicale; 
subliniază că dezvoltarea produselor 
medicale trebuie să fie în conformitate cu 
standardele internaționale în materie de 
drepturile omului, în conformitate cu 
Acordul de la Paris, și că dreptul muncii 
este în conformitate cu convențiile OIM; 
aduce în atenția Comisiei faptul că, 
pentru a menține condiții de concurență 
echitabile în cadrul pieței interne, este 
nevoie urgentă de o abordare europeană 
comună în ceea ce privește legislația 
obligatorie din domeniul lanțului de 
aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 65
Andrey Kovatchev

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită Comisia și statele membre să 
asigure punerea în aplicare rapidă și 
deplină și, dacă este necesar, revizuirea 
Regulamentului privind examinarea ISD, 
în care asistența medicală ar trebui să fie 
inclusă ca sector strategic;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că este important ca 
Comisia Europeană să ia toate măsurile 
necesare pentru a combate speculația, 
frauda și abuzurile de preț în comerțul cu 
substanțe medicale esențiale;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază importanța 
standardelor europene de siguranță 
pentru produsele medicale; îndeamnă 
Comisia să verifice că produsele medicale 
care intră pe piața internă respectă 
standardele europene de siguranță; invită 
Comisia să se asigure că în negocierile 
OMC în curs privind comerțul electronic 
se acordă prioritate protecției 
consumatorilor;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită Comisia să exercite un rol 
de lider la nivel mondial în a asigura că 
țările în curs de dezvoltare au acces 
garantat la medicamente esențiale și la 
aprovizionarea cu acestea, în special în 
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situații de urgență;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. subliniază că este important să se 
asigure accesul universal la vaccinuri și 
tratamente medicale, în special în caz de 
urgență și de boli noi pentru care nu 
există niciun tratament, (cazul Covid-19); 
îndeamnă la o colaborare strânsă între 
OMS și OMC pentru a asigura accesul al 
vaccin, după descoperirea sa; totodată, 
invită Comisia să își consolideze 
mecanismele de achiziții comune de 
medicamente pentru a garanta accesul 
universal la tratament pentru toți 
cetățenii, indiferent de locul lor de 
reședință.

Or. en


