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Ändringsförslag 1
Tiziana Beghin

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
covid-19-pandemin mycket tydligt har 
visat den avgörande roll som fungerande 
globala leveranskedjor för medicinska 
produkter spelar, särskilt för läkemedel. 
Parlamentet betonar att ett öppet och 
regelbaserat handelssystem är avgörande 
för att säkerställa den globala tillgången till 
läkemedel.

1. Europaparlamentet noterar att 
covid-19-pandemin mycket tydligt har 
visat den avgörande roll som fungerande 
globala leveranskedjor för medicinska 
produkter spelar, särskilt för läkemedel och 
behandlingar. Parlamentet betonar att ett 
öppet, transparent och regelbaserat 
handelssystem är avgörande för att 
säkerställa den globala tillgången till 
läkemedel och för att garantera att de är 
lätta att distribuera och använda.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
covid-19-pandemin mycket tydligt har 
visat den avgörande roll som fungerande 
globala leveranskedjor för medicinska 
produkter spelar, särskilt för läkemedel. 
Parlamentet betonar att ett öppet och 
regelbaserat handelssystem är avgörande 
för att säkerställa den globala tillgången till 
läkemedel.

1. Europaparlamentet noterar att 
covid-19-pandemin mycket tydligt har 
visat den avgörande roll som fungerande 
globala leveranskedjor för medicinska 
produkter spelar, särskilt för läkemedel. 
Parlamentet betonar att genomförandet av 
ett öppet och regelbaserat handelssystem är 
avgörande för att säkerställa den globala 
tillgången till läkemedel och för att vi inte 
ska vara lika sårbara i framtida nödlägen.

Or. en

Ändringsförslag 3
Raphaël Glucksmann



PE652.313v01-00 4/40 AM\1205208SV.docx

SV

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
covid-19-pandemin mycket tydligt har 
visat den avgörande roll som fungerande 
globala leveranskedjor för medicinska 
produkter spelar, särskilt för läkemedel. 
Parlamentet betonar att ett öppet och 
regelbaserat handelssystem är avgörande 
för att säkerställa den globala tillgången 
till läkemedel.

1. Europaparlamentet noterar att 
covid-19-pandemin mycket tydligt har 
visat den avgörande roll som fungerande 
leveranskedjor för medicinska produkter 
spelar, särskilt för läkemedel.

Or. en

Ändringsförslag 4
Enikő Győri

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
covid-19-pandemin mycket tydligt har 
visat den avgörande roll som fungerande 
globala leveranskedjor för medicinska 
produkter spelar, särskilt för läkemedel. 
Parlamentet betonar att ett öppet och 
regelbaserat handelssystem är avgörande 
för att säkerställa den globala tillgången till 
läkemedel.

1. Europaparlamentet noterar att 
covid-19-pandemin mycket tydligt har 
visat den avgörande roll som fungerande 
globala leveranskedjor för medicinska 
produkter spelar, särskilt för läkemedel. 
Parlamentet betonar att ett öppet, fritt, 
rättvist och regelbaserat multilateralt 
handelssystem är avgörande för att 
säkerställa den globala tillgången till 
läkemedel.

Or. en

Ändringsförslag 5
Seán Kelly

Förslag till yttrande
Punkt 1
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
covid-19-pandemin mycket tydligt har 
visat den avgörande roll som fungerande 
globala leveranskedjor för medicinska 
produkter spelar, särskilt för läkemedel. 
Parlamentet betonar att ett öppet och 
regelbaserat handelssystem är avgörande 
för att säkerställa den globala tillgången till 
läkemedel.

1. Europaparlamentet noterar att 
covid-19-pandemin mycket tydligt har 
visat den avgörande roll som fungerande 
globala leveranskedjor för medicinska 
produkter spelar, särskilt för läkemedel. 
Parlamentet betonar att ett öppet, rättsligt 
bindande och regelbaserat handelssystem 
är avgörande för att säkerställa den globala 
tillgången till läkemedel.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
covid-19-pandemin mycket tydligt har 
visat den avgörande roll som fungerande 
globala leveranskedjor för medicinska 
produkter spelar, särskilt för läkemedel. 
Parlamentet betonar att ett öppet och 
regelbaserat handelssystem är avgörande 
för att säkerställa den globala tillgången till 
läkemedel.

1. Europaparlamentet noterar att 
covid-19-pandemin mycket tydligt har 
visat den avgörande roll som fungerande 
globala leveranskedjor för medicinska 
produkter spelar, särskilt för läkemedel. 
Parlamentet betonar att ett rättvist, öppet 
och regelbaserat handelssystem är 
avgörande för att säkerställa den globala 
tillgången till läkemedel.

Or. en

Ändringsförslag 7
Tiziana Beghin

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påminner om 
behovet att öka kapaciteten för 
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läkemedelsframställning i Europa för att 
se till att det finns en adekvat tillgång till 
de läkemedel som behövs och för att 
begränsa flaskhalsar i leveranskedjorna.

Or. en

Ändringsförslag 8
Tiziana Beghin

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
anslå resurser till stöd för omställning av 
kemisk industri i EU för framställning av 
aktiva farmaceutiska substanser för att 
minska beroendet av tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 9
Andrey Kovatchev

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder för en stor del av sin import av 
aktiva farmaceutiska substanser och 
kemiska råvaror. Parlamentet betonar att 
detta alltför stora beroende kan utgöra en 
risk när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor 
efterfrågan eller protektionistiska åtgärder 
hotar de globala leveranskedjornas 
korrekta funktion och potentiellt kan 
undergräva tillgången till läkemedel i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder för en stor del av sin import av 
aktiva farmaceutiska substanser och 
kemiska råvaror. Parlamentet betonar att 
detta alltför stora beroende kan utgöra en 
risk när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor 
efterfrågan eller protektionistiska åtgärder 
som exempelvis exportrestriktioner hotar 
de globala leveranskedjornas korrekta 
funktion och potentiellt kan undergräva 
tillgången till läkemedel i EU. Parlamentet 
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lägga fram en långsiktig strategi som är 
inriktad på att säkerställa EU:s öppna 
strategiska autonomi på hälsoområdet.

konstaterar att sådana protektionistiska 
åtgärder sannolikt kommer att slå tillbaka 
och undergräva den globala 
produktionskapaciteten som helhet. 
Parlamentet betonar att upprätthållandet 
av en stabil och förutsebar handels- och 
investeringsmiljö är det bästa sättet att 
främja den globala 
tillverkningskapaciteten när efterfrågan 
på läkemedel stiger kraftigt. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att lägga fram en 
långsiktig strategi som är inriktad på att 
säkerställa EU:s öppna strategiska 
autonomi på hälsoområdet, bland annat 
genom konkreta åtgärder som ger stöd till 
diversifiering, försörjningstrygghet och 
inhemsk produktion av avgörande 
produkter.

Or. en

Ändringsförslag 10
Tiziana Beghin

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder för en stor del av sin import av 
aktiva farmaceutiska substanser och 
kemiska råvaror. Parlamentet betonar att 
detta alltför stora beroende kan utgöra en 
risk när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor 
efterfrågan eller protektionistiska åtgärder 
hotar de globala leveranskedjornas 
korrekta funktion och potentiellt kan 
undergräva tillgången till läkemedel i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram en långsiktig strategi som är 
inriktad på att säkerställa EU:s öppna 
strategiska autonomi på hälsoområdet.

2. Europaparlamentet konstaterar 
bristen på oberoende leveranskedjor för 
medicinska produkter inom unionen som 
lett till att unionen är beroende av ett 
begränsat antal länder, exempelvis Kina 
och Indien, för en stor del av sin import av 
aktiva farmaceutiska substanser och 
kemiska råvaror. Parlamentet betonar att 
detta alltför stora beroende kan utgöra en 
risk när begränsningar av 
produktionskapaciteten, säkerhetsproblem, 
alltför stor efterfrågan eller 
protektionistiska åtgärder hotar de globala 
leveranskedjornas korrekta funktion och 
potentiellt kan undergräva tillgången till 
läkemedel i EU. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en långsiktig 
strategi som är inriktad på att säkerställa 
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EU:s öppna strategiska autonomi på 
hälsoområdet och på att skapa tillförlitliga 
verktyg för att kontrollera och öka 
produkternas kvalitet, säkerhet, ursprung 
och överensstämmelse med EU:s 
regelverk och undvika förfalskningar.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder för en stor del av sin import av 
aktiva farmaceutiska substanser och 
kemiska råvaror. Parlamentet betonar att 
detta alltför stora beroende kan utgöra en 
risk när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor 
efterfrågan eller protektionistiska åtgärder 
hotar de globala leveranskedjornas 
korrekta funktion och potentiellt kan 
undergräva tillgången till läkemedel i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram en långsiktig strategi som är 
inriktad på att säkerställa EU:s öppna 
strategiska autonomi på hälsoområdet.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder för en stor del av sin import av 
aktiva farmaceutiska substanser och 
kemiska råvaror. Parlamentet betonar att 
detta alltför stora beroende kan utgöra en 
risk när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor 
efterfrågan eller protektionistiska åtgärder 
hotar de globala leveranskedjornas 
korrekta funktion och potentiellt kan 
undergräva tillgången till läkemedel i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att vidta de 
lagstiftningsåtgärder, politiska åtgärder 
och incitamentsåtgärder som krävs för att 
stimulera produktion av viktiga aktiva 
farmaceutiska substanser och läkemedel i 
Europa för att garantera konstant 
försörjning och minska beroendet av 
import från tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 12
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
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Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder för en stor del av sin import av 
aktiva farmaceutiska substanser och 
kemiska råvaror. Parlamentet betonar att 
detta alltför stora beroende kan utgöra en 
risk när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor 
efterfrågan eller protektionistiska åtgärder 
hotar de globala leveranskedjornas 
korrekta funktion och potentiellt kan 
undergräva tillgången till läkemedel i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram en långsiktig strategi som är 
inriktad på att säkerställa EU:s öppna 
strategiska autonomi på hälsoområdet.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder för en stor del av sin import av 
aktiva farmaceutiska substanser och 
kemiska råvaror. Parlamentet påpekar att 
bristen på strategisk autonomi och 
Europeiska unionens stora beroende 
inom en så central sektor som hälsa och 
läkemedelsframställning är en konkret 
yttring av den överdrivna frihandel som 
kommissionen förespråkat i årtionden. 
Parlamentet betonar att detta alltför stora 
beroende kan utgöra en risk när 
begränsningar av produktionskapaciteten, 
alltför stor efterfrågan eller 
protektionistiska åtgärder hotar de globala 
leveranskedjornas korrekta funktion och 
potentiellt kan undergräva tillgången till 
läkemedel i EU. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en långsiktig 
strategi som är inriktad på att säkerställa 
EU:s öppna strategiska autonomi på 
hälsoområdet.

Or. en

Ändringsförslag 13
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder för en stor del av sin import av 
aktiva farmaceutiska substanser och 
kemiska råvaror. Parlamentet betonar att 
detta alltför stora beroende kan utgöra en 
risk när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor 
efterfrågan eller protektionistiska åtgärder 

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder för en stor del av sin import av 
aktiva farmaceutiska substanser och 
kemiska råvaror. Parlamentet betonar att 
detta alltför stora beroende kan utgöra en 
risk när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor 
efterfrågan eller protektionistiska åtgärder 
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hotar de globala leveranskedjornas 
korrekta funktion och potentiellt kan 
undergräva tillgången till läkemedel i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram en långsiktig strategi som är 
inriktad på att säkerställa EU:s öppna 
strategiska autonomi på hälsoområdet.

hotar de globala leveranskedjornas 
korrekta funktion och potentiellt kan 
undergräva tillgången till läkemedel i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram en långsiktig strategi som är 
inriktad på att säkerställa EU:s öppna 
strategiska autonomi på hälsoområdet. 
Parlamentet efterlyser ett krav på 
godkännande av EU eller 
medlemsstaterna före utlokalisering av 
hälsorelaterad eller farmaceutisk 
produktion till länder utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 14
Massimiliano Salini

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder för en stor del av sin import av 
aktiva farmaceutiska substanser och 
kemiska råvaror. Parlamentet betonar att 
detta alltför stora beroende kan utgöra en 
risk när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor 
efterfrågan eller protektionistiska åtgärder 
hotar de globala leveranskedjornas 
korrekta funktion och potentiellt kan 
undergräva tillgången till läkemedel i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram en långsiktig strategi som är 
inriktad på att säkerställa EU:s öppna 
strategiska autonomi på hälsoområdet.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder för en stor del av sin import av 
aktiva farmaceutiska substanser och 
kemiska råvaror. Parlamentet betonar att 
detta alltför stora beroende kan utgöra en 
risk när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor 
efterfrågan eller protektionistiska åtgärder, 
inbegripet exportrestriktioner inom och 
utanför EU, hotar de globala 
leveranskedjornas korrekta funktion och 
potentiellt kan undergräva tillgången till 
läkemedel i EU. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en långsiktig 
strategi som är inriktad på att säkerställa 
EU:s öppna strategiska autonomi på 
hälsoområdet, bland annat på grundval av 
alla faktorer som kan påverka tillgången 
till läkemedel negativt.

Or. en
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Ändringsförslag 15
Seán Kelly

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder för en stor del av sin import av 
aktiva farmaceutiska substanser och 
kemiska råvaror. Parlamentet betonar att 
detta alltför stora beroende kan utgöra en 
risk när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor 
efterfrågan eller protektionistiska åtgärder 
hotar de globala leveranskedjornas 
korrekta funktion och potentiellt kan 
undergräva tillgången till läkemedel i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram en långsiktig strategi som är 
inriktad på att säkerställa EU:s öppna 
strategiska autonomi på hälsoområdet.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder för en stor del av sin import av 
aktiva farmaceutiska substanser och 
kemiska råvaror. Parlamentet betonar att 
detta alltför stora beroende kan utgöra en 
risk när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor 
efterfrågan eller protektionistiska åtgärder 
hotar de globala leveranskedjornas 
korrekta funktion och potentiellt kan 
undergräva tillgången till läkemedel i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram en långsiktig strategi som är 
inriktad på att säkerställa EU:s öppna 
strategiska autonomi på hälsoområdet, som 
innefattar eftersökning av nya 
handelspartner för att diversifiera 
leveranskedjorna.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder för en stor del av sin import av 
aktiva farmaceutiska substanser och 
kemiska råvaror. Parlamentet betonar att 
detta alltför stora beroende kan utgöra en 
risk när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor 

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder för en stor del av sin import av 
aktiva farmaceutiska substanser och 
kemiska råvaror. Parlamentet betonar att 
detta alltför stora beroende kan utgöra en 
risk när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor 
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efterfrågan eller protektionistiska åtgärder 
hotar de globala leveranskedjornas 
korrekta funktion och potentiellt kan 
undergräva tillgången till läkemedel i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram en långsiktig strategi som är 
inriktad på att säkerställa EU:s öppna 
strategiska autonomi på hälsoområdet.

efterfrågan eller protektionistiska åtgärder 
hotar de globala leveranskedjornas 
korrekta funktion och potentiellt kan 
undergräva tillgången till läkemedel i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram en långsiktig strategi som är 
inriktad på att säkerställa EU:s öppna 
strategiska autonomi på hälsoområdet, och 
på diversifiering av leveranskedjorna.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder för en stor del av sin import av 
aktiva farmaceutiska substanser och 
kemiska råvaror. Parlamentet betonar att 
detta alltför stora beroende kan utgöra en 
risk när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor 
efterfrågan eller protektionistiska åtgärder 
hotar de globala leveranskedjornas 
korrekta funktion och potentiellt kan 
undergräva tillgången till läkemedel i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram en långsiktig strategi som är 
inriktad på att säkerställa EU:s öppna 
strategiska autonomi på hälsoområdet.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder för en stor del av sin import av 
aktiva farmaceutiska substanser och 
kemiska råvaror. Parlamentet betonar att 
detta alltför stora beroende utgör en risk 
när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor 
efterfrågan eller protektionistiska åtgärder 
hotar de globala leveranskedjornas 
korrekta funktion och potentiellt kan 
undergräva tillgången till läkemedel i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram en långsiktig strategi som är 
inriktad på att säkerställa EU:s öppna 
strategiska autonomi på hälsoområdet, 
vilket innefattar riktlinjer för 
diversifiering av de farmaceutiska 
leveranskedjorna.

Or. en

Ändringsförslag 18
Enikő Győri
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Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder för en stor del av sin import av 
aktiva farmaceutiska substanser och 
kemiska råvaror. Parlamentet betonar att 
detta alltför stora beroende kan utgöra en 
risk när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor 
efterfrågan eller protektionistiska åtgärder 
hotar de globala leveranskedjornas 
korrekta funktion och potentiellt kan 
undergräva tillgången till läkemedel i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram en långsiktig strategi som är 
inriktad på att säkerställa EU:s öppna 
strategiska autonomi på hälsoområdet.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder för en stor del av sin import av 
aktiva farmaceutiska substanser och 
kemiska råvaror. Parlamentet betonar att 
detta alltför stora beroende kan utgöra en 
risk när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor 
efterfrågan eller protektionistiska åtgärder 
hotar de globala leveranskedjornas 
korrekta funktion och potentiellt kan 
undergräva tillgången till läkemedel i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram en långsiktig strategi som är 
inriktad på att säkerställa EU:s öppna 
strategiska autonomi och motståndskraft 
på hälsoområdet, särskilt genom att 
säkerställa diversifiering av 
leveranskedjorna.

Or. en

Ändringsförslag 19
Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder för en stor del av sin import av 
aktiva farmaceutiska substanser och 
kemiska råvaror. Parlamentet betonar att 
detta alltför stora beroende kan utgöra en 
risk när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor 
efterfrågan eller protektionistiska åtgärder 
hotar de globala leveranskedjornas 
korrekta funktion och potentiellt kan 

2. Europaparlamentet beklagar att EU 
är beroende av ett begränsat antal länder 
för en stor del av sin import av aktiva 
farmaceutiska substanser och kemiska 
råvaror. Parlamentet betonar att detta 
alltför stora beroende utgör en risk 
i kristider, när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor 
efterfrågan eller protektionistiska åtgärder 
hotar de globala leveranskedjornas 
korrekta funktion och potentiellt kan 
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undergräva tillgången till läkemedel i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram en långsiktig strategi som är 
inriktad på att säkerställa EU:s öppna 
strategiska autonomi på hälsoområdet.

undergräva tillgången till läkemedel i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram en långsiktig strategi som är 
inriktad på att säkerställa EU:s öppna 
strategiska autonomi på hälsoområdet och 
stärka den europeiska produktionen av 
viktiga läkemedel.

Or. en

Ändringsförslag 20
Emmanouil Fragkos, Geert Bourgeois

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder för en stor del av sin import av 
aktiva farmaceutiska substanser och 
kemiska råvaror. Parlamentet betonar att 
detta alltför stora beroende kan utgöra en 
risk när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor 
efterfrågan eller protektionistiska åtgärder 
hotar de globala leveranskedjornas 
korrekta funktion och potentiellt kan 
undergräva tillgången till läkemedel i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram en långsiktig strategi som är 
inriktad på att säkerställa EU:s öppna 
strategiska autonomi på hälsoområdet.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder för en stor del av sin import av 
enklare medicintekniska produkter, aktiva 
farmaceutiska substanser och kemiska 
råvaror. Parlamentet betonar att detta 
alltför stora beroende kan utgöra en risk 
när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor 
efterfrågan eller protektionistiska åtgärder 
hotar de globala leveranskedjornas 
korrekta funktion och potentiellt kan 
undergräva tillgången till läkemedel i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram en långsiktig strategi som är 
inriktad på att säkerställa EU:s öppna 
strategiska autonomi på hälsoområdet.

Or. en

Ändringsförslag 21
Urmas Paet

Förslag till yttrande
Punkt 2
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder för en stor del av sin import av 
aktiva farmaceutiska substanser och 
kemiska råvaror. Parlamentet betonar att 
detta alltför stora beroende kan utgöra en 
risk när begränsningar av 
produktionskapaciteten, alltför stor 
efterfrågan eller protektionistiska åtgärder 
hotar de globala leveranskedjornas 
korrekta funktion och potentiellt kan 
undergräva tillgången till läkemedel i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram en långsiktig strategi som är 
inriktad på att säkerställa EU:s öppna 
strategiska autonomi på hälsoområdet.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
EU är beroende av ett begränsat antal 
länder, främst Kina och Indien, för en stor 
del av sin import av aktiva farmaceutiska 
substanser och kemiska råvaror. 
Parlamentet betonar att detta alltför stora 
beroende kan utgöra en risk när 
begränsningar av produktionskapaciteten, 
alltför stor efterfrågan eller 
protektionistiska åtgärder hotar de globala 
leveranskedjornas korrekta funktion och 
potentiellt kan undergräva tillgången till 
läkemedel i EU. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en långsiktig 
strategi som är inriktad på att säkerställa 
EU:s öppna strategiska autonomi på 
hälsoområdet.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet betonar att det 
i en global ekonomi inte är möjligt att 
flytta hela den medicinska leveranskedjan 
till EU. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
samarbeta med EU:s partner, WHO och 
WTO, för att upprätta en internationell 
ram som kan förhindra att 
leveranskedjorna kollapsar, bland annat 
genom att upprätta en global katalog över 
hälsovårdsprodukter som är viktiga 
i nödlägen, för att begränsa 
protektionistiska åtgärder under 
hälsokriser.

Or. en
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Ändringsförslag 23
Massimiliano Salini

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Parlamentet insisterar på att de 
åtgärder som föreslås i kommissionen 
kommande läkemedelsstrategi bör 
säkerställa Europas centrala roll som 
”innovatör och världsledande”, vilket 
betonas i ordförande Ursula von der 
Leyens uppdragsbeskrivning för 
kommissionsledamot Stella Kyriakides, 
eftersom en EU-politik som syftar till att 
få tillbaka produktionen av läkemedel och 
aktiva substanser till Europa måste 
inledas med att forskningen stärks.

Or. en

Ändringsförslag 24
Andrey Kovatchev

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen och 
medlemsstaterna att genomföra en 
djupgående kartläggning och analys av de 
globala leveranskedjorna för läkemedel. 
Om en sådan kartläggning avslöjar 
väsentliga sårbarheter och risk för 
leveransstörningar kräver parlamentet att 
avhjälpande åtgärder vidtas.

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

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att EU 
är en ledande global exportör av 
läkemedel. Parlamentet konstaterar att 
skyddet och efterlevnaden av immateriella 
rättigheter inom ramen för frihandelsavtal 
och WTO är avgörande för utvecklingen 
av nya läkemedel och behandlingar. 
Parlamentet understryker att den flexibilitet 
som Trips-avtalet erbjuder kan utnyttjas för 
att hantera eventuella försörjningsbrister i 
exceptionella omständigheter.

3. Europaparlamentet betonar att EU 
är en ledande global exportör av 
läkemedel. Parlamentet konstaterar att 
skyddet och efterlevnaden av välavvägda 
immateriella rättigheter inom ramen för 
frihandelsavtal och WTO bör gynna 
utvecklingen av nya läkemedel och 
behandlingar. Parlamentet understryker att 
den flexibilitet som Trips-avtalet erbjuder 
kan utnyttjas för att hantera eventuella 
försörjningsbrister i exceptionella 
omständigheter. Parlamentet betonar att 
folkhälsokriser bör utgöra laglig grund 
för aktivering av denna flexibilitet och 
konstaterar att utvecklingsländer kan 
behöva förlita sig på flexibiliteten för att 
hantera krisen med covid-19 på lämpligt 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 26
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att EU 
är en ledande global exportör av 
läkemedel. Parlamentet konstaterar att 
skyddet och efterlevnaden av immateriella 
rättigheter inom ramen för 
frihandelsavtal och WTO är avgörande 
för utvecklingen av nya läkemedel och 
behandlingar. Parlamentet understryker att 
den flexibilitet som Trips-avtalet erbjuder 
kan utnyttjas för att hantera eventuella 

3. Europaparlamentet betonar att EU 
är en ledande global exportör av 
läkemedel. Parlamentet konstaterar att det 
krävs en avvägning mellan uppmuntran 
till innovation, säkerställandet av tillgång 
till läkemedel och skydd av folkhälsan. 
Parlamentet understryker att den flexibilitet 
som Trips-avtalet erbjuder bör utnyttjas för 
att hantera eventuella försörjningsbrister 
i exceptionella omständigheter.
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försörjningsbrister i exceptionella 
omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 27
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att EU 
är en ledande global exportör av 
läkemedel. Parlamentet konstaterar att 
skyddet och efterlevnaden av immateriella 
rättigheter inom ramen för frihandelsavtal 
och WTO är avgörande för utvecklingen av 
nya läkemedel och behandlingar. 
Parlamentet understryker att den 
flexibilitet som Trips-avtalet erbjuder kan 
utnyttjas för att hantera eventuella 
försörjningsbrister i exceptionella 
omständigheter.

3. Europaparlamentet betonar att EU 
är en ledande global exportör av 
läkemedel. Parlamentet konstaterar att 
skyddet och efterlevnaden av immateriella 
rättigheter inom ramen för frihandelsavtal 
och WTO är avgörande för utvecklingen av 
nya läkemedel och behandlingar. 
Parlamentet understryker dock att Trips-
avtalet bör ses över för att säkerställa att 
det tillgodoser utvecklingsländernas 
behov av tillgång till viktiga läkemedel.

Or. en

Ändringsförslag 28
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att EU 
är en ledande global exportör av 
läkemedel. Parlamentet konstaterar att 
skyddet och efterlevnaden av immateriella 
rättigheter inom ramen för frihandelsavtal 
och WTO är avgörande för utvecklingen av 
nya läkemedel och behandlingar. 
Parlamentet understryker att den flexibilitet 
som Trips-avtalet erbjuder kan utnyttjas för 

3. Europaparlamentet betonar att EU 
är en ledande global exportör av 
läkemedel. Parlamentet konstaterar att 
skyddet och efterlevnaden av immateriella 
rättigheter inom ramen för frihandelsavtal 
och WTO är avgörande för utvecklingen av 
nya läkemedel och behandlingar. 
Parlamentet understryker att den flexibilitet 
som Trips-avtalet erbjuder kan utnyttjas för 
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att hantera eventuella försörjningsbrister 
i exceptionella omständigheter.

att hantera eventuella försörjningsbrister 
i exceptionella omständigheter. 
Parlamentet vill att ett europeiskt 
hälsoundantag anmäls till WTO och 
införs i alla befintliga och framtida 
handelsavtal, som innebär en nolltariff på 
farmaceutiska produkter och tillåter 
avtalsparterna att ge statligt stöd till sina 
nationella hälsorelaterade och 
farmaceutiska sektorer. Parlamentet 
efterlyser en förordning om avvisande av 
varje framtida tvist som kan väckas av 
våra frihandelsavtalspartner gällande 
hälsofrågor.

Or. en

Ändringsförslag 29
Tiziana Beghin

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att EU 
är en ledande global exportör av 
läkemedel. Parlamentet konstaterar att 
skyddet och efterlevnaden av immateriella 
rättigheter inom ramen för frihandelsavtal 
och WTO är avgörande för utvecklingen av 
nya läkemedel och behandlingar. 
Parlamentet understryker att den flexibilitet 
som Trips-avtalet erbjuder kan utnyttjas för 
att hantera eventuella försörjningsbrister 
i exceptionella omständigheter.

3. Europaparlamentet betonar att EU 
är en ledande global exportör av 
läkemedel. Parlamentet konstaterar att 
skyddet och efterlevnaden av immateriella 
rättigheter inom ramen för frihandelsavtal 
och WTO är avgörande för utvecklingen av 
nya läkemedel och behandlingar. 
Parlamentet understryker att den flexibilitet 
som Trips-avtalet erbjuder kan utnyttjas för 
att hantera eventuella försörjningsbrister 
i exceptionella omständigheter och lösa de 
aktuella problemen i samband med 
tvångslicensiering.

Or. en

Ändringsförslag 30
Emmanouil Fragkos, Geert Bourgeois

Förslag till yttrande
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Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att EU 
är en ledande global exportör av 
läkemedel. Parlamentet konstaterar att 
skyddet och efterlevnaden av immateriella 
rättigheter inom ramen för frihandelsavtal 
och WTO är avgörande för utvecklingen av 
nya läkemedel och behandlingar. 
Parlamentet understryker att den flexibilitet 
som Trips-avtalet erbjuder kan utnyttjas för 
att hantera eventuella försörjningsbrister 
i exceptionella omständigheter.

3. Europaparlamentet betonar att EU 
är en ledande global exportör av läkemedel 
och en av världens mest 
forskningsintensiva regioner på detta 
område. Parlamentet konstaterar att 
skyddet och efterlevnaden av immateriella 
rättigheter inom ramen för frihandelsavtal 
och WTO är avgörande för utvecklingen av 
nya läkemedel och behandlingar. 
Parlamentet understryker att den flexibilitet 
som Trips-avtalet erbjuder kan utnyttjas för 
att hantera eventuella försörjningsbrister 
i exceptionella omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 31
Andrey Kovatchev

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att EU 
är en ledande global exportör av 
läkemedel. Parlamentet konstaterar att 
skyddet och efterlevnaden av immateriella 
rättigheter inom ramen för frihandelsavtal 
och WTO är avgörande för utvecklingen av 
nya läkemedel och behandlingar. 
Parlamentet understryker att den flexibilitet 
som Trips-avtalet erbjuder kan utnyttjas för 
att hantera eventuella försörjningsbrister 
i exceptionella omständigheter.

3. Europaparlamentet betonar att EU 
är en ledande global exportör av 
läkemedel. Parlamentet konstaterar att 
skyddet och efterlevnaden av immateriella 
rättigheter inom ramen för frihandelsavtal 
och WTO är avgörande för utvecklingen av 
nya läkemedel och behandlingar och för 
att bibehålla EU:s globala 
konkurrensfördelar i fråga om 
innovation. Parlamentet understryker att 
den flexibilitet som Trips-avtalet erbjuder 
kan utnyttjas för att hantera eventuella 
försörjningsbrister i exceptionella 
omständigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 32
Massimiliano Salini

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att EU 
är en ledande global exportör av 
läkemedel. Parlamentet konstaterar att 
skyddet och efterlevnaden av immateriella 
rättigheter inom ramen för frihandelsavtal 
och WTO är avgörande för utvecklingen av 
nya läkemedel och behandlingar. 
Parlamentet understryker att den flexibilitet 
som Trips-avtalet erbjuder kan utnyttjas för 
att hantera eventuella försörjningsbrister 
i exceptionella omständigheter.

3. Europaparlamentet betonar att EU 
är en ledande global exportör av 
läkemedel. Parlamentet konstaterar att 
skyddet och efterlevnaden av immateriella 
rättigheter inom ramen för frihandelsavtal 
och WTO är avgörande för utvecklingen av 
nya läkemedel och behandlingar och för 
EU:s konkurrenskraftiga position i fråga 
om innovation. Parlamentet understryker 
att den flexibilitet som Trips-avtalet 
erbjuder kan utnyttjas för att hantera 
eventuella försörjningsbrister 
i exceptionella omständigheter.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att EU 
är en ledande global exportör av 
läkemedel. Parlamentet konstaterar att 
skyddet och efterlevnaden av immateriella 
rättigheter inom ramen för frihandelsavtal 
och WTO är avgörande för utvecklingen av 
nya läkemedel och behandlingar. 
Parlamentet understryker att den flexibilitet 
som Trips-avtalet erbjuder kan utnyttjas 
för att hantera eventuella 
försörjningsbrister i exceptionella 
omständigheter.

3. Europaparlamentet betonar att EU 
är en ledande global exportör av 
läkemedel. Parlamentet konstaterar att 
skyddet och efterlevnaden av immateriella 
rättigheter inom ramen för frihandelsavtal 
och WTO är avgörande för utvecklingen av 
nya läkemedel och behandlingar. 
Parlamentet understryker att den flexibilitet 
som Trips-avtalet erbjuder bör utnyttjas för 
att hantera eventuella försörjningsbrister 
i exceptionella omständigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 34
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, 
Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet konstaterar att 
EU:s handelsavtal som ingåtts på senare 
tid innefattar tydliga regler om 
kommersiella aspekter på immateriella 
rättigheter, som vanligtvis medger 
utfärdandet av tvångslicenser i enlighet 
med Trips-avtalet. Bestämmelser gällande 
exempelvis dataexklusivitet, utökat 
patientskydd och skydd av 
affärshemligheter skulle dock kunna göra 
det svårare för många länder att åberopa 
denna typ av klausul med full effekt. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
till parlamentet lämna en bedömning av 
vilken roll EU:s frihandelsavtal och Trips 
kan spela i denna situation, och klargöra 
om kommissionen överväger riktlinjer där 
frivillig licensiering uppmuntras hellre än 
omedelbar tvångslicensiering.

Or. en

Ändringsförslag 35
Enikő Győri

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att se till att de 
nödåtgärder som utformas för att 
motverka effekterna av covid-19 är 
riktade, proportionerliga, transparenta, 
tillfälliga och i överensstämmelse med 
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WTO:s regler.

Or. en

Ändringsförslag 36
Danuta Maria Hübner

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att ett 
brett nätverk av frihandelsavtal 
tillsammans med ett fungerande 
multilateralt handelssystem utgör det bästa 
sättet att garantera att det finns flera 
produktionskällor för viktiga läkemedel 
och att regleringsstandarder stämmer 
överens i hela världen.

4. Europaparlamentet betonar att ett 
brett nätverk av frihandelsavtal 
tillsammans med ett fungerande 
multilateralt handelssystem utgör det bästa 
sättet att garantera att det finns flera 
produktionskällor för viktiga läkemedel 
och att regleringsstandarder stämmer 
överens i hela världen. Parlamentet 
understryker vikten av att det framtida 
avtalet mellan Förenade kungariket och 
EU ger båda sidor möjlighet att reagera 
på plötsliga hot mot folkhälsan, samtidigt 
som leverans av läkemedel och 
medicinska produkter garanteras på bästa 
möjliga sätt.

Or. en

Ändringsförslag 37
Roman Haider

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att ett 
brett nätverk av frihandelsavtal 
tillsammans med ett fungerande 
multilateralt handelssystem utgör det bästa 
sättet att garantera att det finns flera 
produktionskällor för viktiga läkemedel 
och att regleringsstandarder stämmer 

4. Europaparlamentet betonar att ett 
brett nätverk av frihandelsavtal 
tillsammans med ett fungerande 
multilateralt handelssystem är ett viktigt 
sätt att garantera att det finns flera 
produktionskällor för viktiga läkemedel 
och att regleringsstandarder stämmer 
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överens i hela världen. överens i hela världen. Ett annat sätt att 
garantera EU:s strategiska autonomi på 
hälsoområdet är att inkludera 
farmaceutisk framställning av vissa 
produkter – exempelvis penicillin som 
i EU för närvarande endast produceras av 
Novartis i Kundl i Österrike – 
i programmet för viktiga projekt av 
gemensamt europeiskt intresse (IPCEI, 
Important Projects of Common European 
Interest).

Or. en

Ändringsförslag 38
Andrey Kovatchev

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att ett 
brett nätverk av frihandelsavtal 
tillsammans med ett fungerande 
multilateralt handelssystem utgör det bästa 
sättet att garantera att det finns flera 
produktionskällor för viktiga läkemedel 
och att regleringsstandarder stämmer 
överens i hela världen.

4. Europaparlamentet betonar att ett 
brett nätverk av frihandelsavtal 
tillsammans med ett fungerande 
multilateralt handelssystem utgör det bästa 
sättet att garantera att det finns flera 
produktionskällor för viktiga läkemedel 
och att regleringsstandarder stämmer 
överens i hela världen. Parlamentet 
påminner om att skillnader i regelverk 
och standarder för läkemedel kan skapa 
handelshinder. Parlamentet uppmuntrar 
att internationella standarder antas för att 
garantera kvaliteten och säkerheten hos 
importerade slutprodukter eller 
mellanprodukter på det medicinska 
området och att bestämmelser om ett 
starkt regleringssamarbete inkluderas 
i EU:s bilaterala handelsavtal för att 
garantera att alla medicinska produkter 
som är avsedda för den europeiska 
marknaden uppfyller gällande 
kvalitetsstandarder.

Or. en
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Ändringsförslag 39
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att ett 
brett nätverk av frihandelsavtal 
tillsammans med ett fungerande 
multilateralt handelssystem utgör det bästa 
sättet att garantera att det finns flera 
produktionskällor för viktiga läkemedel 
och att regleringsstandarder stämmer 
överens i hela världen.

4. Europaparlamentet välkomnar att 
kommissionsledamoten med ansvar för 
den inre marknaden har uttalat sig om 
återflyttning av strategiska 
leveranskedjor. Parlamentet konstaterar 
att ett fungerande multilateralt 
handelssystem som kan garantera att det 
finns flera produktionskällor för viktiga 
läkemedel kan tjäna som ett komplement 
till den europeiska produktionen.

Or. en

Ändringsförslag 40
Massimiliano Salini

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att ett 
brett nätverk av frihandelsavtal 
tillsammans med ett fungerande 
multilateralt handelssystem utgör det bästa 
sättet att garantera att det finns flera 
produktionskällor för viktiga läkemedel 
och att regleringsstandarder stämmer 
överens i hela världen.

4. Europaparlamentet betonar att ett 
brett nätverk av frihandelsavtal, som även 
beaktar frågor kring 
immaterialrättigheter, tillsammans med ett 
fungerande multilateralt handelssystem 
utgör det bästa sättet att garantera att det 
finns flera produktionskällor för viktiga 
läkemedel och att regleringsstandarder 
stämmer överens i hela världen, så att man 
i Europa och världen kan bibehålla en 
stark innovationsram som kan stå emot 
framtida hälsokriser.

Or. en
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Ändringsförslag 41
Tiziana Beghin

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att ett 
brett nätverk av frihandelsavtal 
tillsammans med ett fungerande 
multilateralt handelssystem utgör det bästa 
sättet att garantera att det finns flera 
produktionskällor för viktiga läkemedel 
och att regleringsstandarder stämmer 
överens i hela världen.

4. Europaparlamentet betonar att ett 
fungerande multilateralt handelssystem 
utgör det bästa sättet att garantera att det 
finns flera produktionskällor för viktiga 
läkemedel och att dessa lätt kan 
kontrolleras mot förfalskningar för att 
fullt ut uppfylla regleringsstandarder 
i Europa och i hela världen.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att ett 
brett nätverk av frihandelsavtal 
tillsammans med ett fungerande 
multilateralt handelssystem utgör det bästa 
sättet att garantera att det finns flera 
produktionskällor för viktiga läkemedel 
och att regleringsstandarder stämmer 
överens i hela världen.

4. Europaparlamentet betonar att ett 
brett nätverk av frihandelsavtal 
tillsammans med ett fullt fungerande 
multilateralt handelssystem med 
Världshandelsorganisationen och ett 
operativt överprövningsorgan som nav 
utgör det bästa sättet att garantera att det 
finns flera produktionskällor för viktiga 
läkemedel och att regleringsstandarder 
stämmer överens i hela världen.

Or. en

Ändringsförslag 43
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Förslag till yttrande
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Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att ett 
brett nätverk av frihandelsavtal 
tillsammans med ett fungerande 
multilateralt handelssystem utgör det 
bästa sättet att garantera att det finns flera 
produktionskällor för viktiga läkemedel 
och att regleringsstandarder stämmer 
överens i hela världen.

4. Europaparlamentet betonar att det 
bästa sättet att garantera att det finns flera 
produktionskällor för viktiga läkemedel 
och att regleringsstandarder stämmer 
överens i hela världen är att hålla alla 
möjligheter öppna för att garantera en 
adekvat tillgång till de farmaceutiska 
produkter som behövs, bland annat 
genom att tillåta import av läkemedel som 
tillverkas utomlands under 
tvångslicensiering. Parlamentet 
uppmanar EU att införa 
undantagsklausuler i EU-reglerna om 
data- och marknadsexklusivitet så att 
medlemsstaterna kan använda 
tvångslicenser på ett effektivt sätt.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att ett 
brett nätverk av frihandelsavtal 
tillsammans med ett fungerande 
multilateralt handelssystem utgör det bästa 
sättet att garantera att det finns flera 
produktionskällor för viktiga läkemedel 
och att regleringsstandarder stämmer 
överens i hela världen.

4. Europaparlamentet betonar att ett 
brett nätverk av rättvisa och väl tillämpade 
frihandelsavtal tillsammans med ett 
fungerande multilateralt handelssystem 
utgör det bästa sättet att garantera att det 
finns flera produktionskällor för viktiga 
läkemedel och att regleringsstandarder 
stämmer överens i hela världen.

Or. en

Ändringsförslag 45
Enikő Győri
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Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet understryker 
behovet av ett bredare handels- och 
hälsoinitiativ inom WTO som syftar till att 
stärka samarbetet och utveckla riktlinjer 
som kan garantera en samordnad respons 
i händelse av brist på viktiga medicinska 
förnödenheter.

Or. en

Ändringsförslag 46
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
med kraft alla länder att ansluta sig till 
WTO:s avtal om tullfri behandling av 
farmaceutiska produkter. Parlamentet 
begär att dess tillämpningsområde 
utvidgas till alla farmaceutiska och 
medicinska produkter. Parlamentet betonar 
att medicinska produkter bör undantas från 
motåtgärder i handelstvister.

5. Europaparlamentet noterar att det 
nyligen lagts förslag om att utvidga 
tillämpningsområdet för WTO:s avtal om 
tullfri behandling av farmaceutiska 
produkter. Parlamentet begär att framtida 
förhandlingar ska respektera det politiska 
handlingsutrymme som alla länder har 
för att säkerställa sin strategiska 
autonomi och sina medborgares tillgång 
till farmaceutiska och medicinska 
produkter. Parlamentet betonar att 
medicinska produkter bör undantas från 
motåtgärder i handelstvister.

Or. en

Ändringsförslag 47
Andrey Kovatchev

Förslag till yttrande
Punkt 5
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft alla länder att ansluta sig till 
WTO:s avtal om tullfri behandling av 
farmaceutiska produkter. Parlamentet 
begär att dess tillämpningsområde utvidgas 
till alla farmaceutiska och medicinska 
produkter. Parlamentet betonar att 
medicinska produkter bör undantas från 
motåtgärder i handelstvister.

5. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft alla länder att ansluta sig till 
WTO:s avtal om tullfri behandling av 
farmaceutiska produkter. Parlamentet 
begär att dess tillämpningsområde utvidgas 
till alla farmaceutiska och medicinska 
produkter. Parlamentet betonar att 
medicinska produkter och läkemedel, även 
i mellanformer, bör undantas från 
motåtgärder i handelstvister.

Or. en

Ändringsförslag 48
Massimiliano Salini

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft alla länder att ansluta sig till 
WTO:s avtal om tullfri behandling av 
farmaceutiska produkter. Parlamentet 
begär att dess tillämpningsområde utvidgas 
till alla farmaceutiska och medicinska 
produkter. Parlamentet betonar att 
medicinska produkter bör undantas från 
motåtgärder i handelstvister.

5. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft alla länder att ansluta sig till 
WTO:s avtal om tullfri behandling av 
farmaceutiska produkter. Parlamentet 
begär att dess tillämpningsområde utvidgas 
till alla farmaceutiska och medicinska 
produkter. Parlamentet betonar att 
medicinska produkter och farmaceutiska 
produkter, även i mellanformer, bör 
undantas från motåtgärder i handelstvister.

Or. en

Ändringsförslag 49
Tiziana Beghin

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar med 5. Europaparlamentet uppmanar med 
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kraft alla länder att ansluta sig till 
WTO:s avtal om tullfri behandling av 
farmaceutiska produkter. Parlamentet 
begär att dess tillämpningsområde utvidgas 
till alla farmaceutiska och medicinska 
produkter. Parlamentet betonar att 
medicinska produkter bör undantas från 
motåtgärder i handelstvister.

kraft alla länder att ansluta sig till 
WTO:s avtal om tullfri behandling av 
farmaceutiska produkter. Parlamentet 
begär att dess tillämpningsområde utvidgas 
till alla farmaceutiska och medicinska 
produkter. Parlamentet betonar att 
medicinska produkter bör undantas från 
motåtgärder i handelstvister och vara 
lättillgängliga.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft alla länder att ansluta sig till 
WTO:s avtal om tullfri behandling av 
farmaceutiska produkter. Parlamentet 
begär att dess tillämpningsområde utvidgas 
till alla farmaceutiska och medicinska 
produkter. Parlamentet betonar att 
medicinska produkter bör undantas från 
motåtgärder i handelstvister.

5. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft alla länder att ansluta sig till 
WTO:s avtal om tullfri behandling av 
farmaceutiska produkter. Parlamentet 
begär enträget att dess tillämpningsområde 
utvidgas till alla farmaceutiska och 
medicinska produkter. Parlamentet betonar 
att medicinska produkter alltid bör 
undantas från motåtgärder i handelstvister.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet konstaterar att 
hela världen nu kämpar mot 
covid-19-pandemin, eftersom man ännu 
inte funnit något läkemedel mot 
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sjukdomen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i samordning med WTO 
och WHO se till att alla länder, och 
särskilt utvecklingsländerna, får lika 
tillgång till läkemedel om framsteg görs. 
Parlamentet uppmanar alla 
medlemsstater att sträva efter att inrätta 
en pool för patenträttigheter gällande 
covid-19-teknik vid WHO.

Or. en

Ändringsförslag 52
Jörgen Warborn

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
också EU att ensidigt och tillfälligt ta bort 
tullar på medicinska och farmaceutiska 
produkter för att underlätta import av 
dessa.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att det 
i en global ekonomi inte är möjligt att 
flytta hela den medicinska leveranskedjan 
till EU. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
samarbeta med EU:s partner, WHO och 
WTO, för att upprätta en internationell 
ram som kan förhindra att 
leveranskedjorna kollapsar och begränsa 

utgår
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protektionistiska åtgärder under 
hälsokriser.

Or. en

Ändringsförslag 54
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att det i 
en global ekonomi inte är möjligt att flytta 
hela den medicinska leveranskedjan till 
EU. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
samarbeta med EU:s partner, WHO och 
WTO, för att upprätta en internationell 
ram som kan förhindra att 
leveranskedjorna kollapsar och begränsa 
protektionistiska åtgärder under 
hälsokriser.

6. Europaparlamentet betonar att det i 
en global ekonomi inte är möjligt att flytta 
hela den medicinska leveranskedjan till 
EU. Parlamentet efterlyser ett EU-direktiv 
som medger att medlemsstaterna inom fem 
år fastställer tvingande kvoter för 
inhemsk produktion av olika läkemedel 
(exempelvis grundläggande substanser 
som paracetamol eller antibiotika, liksom 
substanser som behövs vid avancerad 
vård, som opiater eller anestesimedel), 
råvaror som behövs för att framställa 
dessa, medicintekniska produkter och 
skyddskläder.

Or. en

Ändringsförslag 55
Roman Haider

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att det 
i en global ekonomi inte är möjligt att 
flytta hela den medicinska leveranskedjan 
till EU. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
samarbeta med EU:s partner, WHO och 
WTO, för att upprätta en internationell ram 

6. Europaparlamentet betonar att 
eftersom det i en global ekonomi inte är 
möjligt att flytta hela den medicinska 
leveranskedjan till EU, kommer en gradvis 
återflyttning av strategisk 
läkemedelsframställning att kunna säkra 
lagren av medicinska produkter inom EU, 
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som kan förhindra att leveranskedjorna 
kollapsar och begränsa protektionistiska 
åtgärder under hälsokriser.

även i kristider, och stärka EU:s 
oberoende av utländska producenter som 
kan införa protektionistiska åtgärder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att samarbeta med EU:s 
partner, WHO och WTO, för att upprätta 
en internationell ram som kan förhindra att 
leveranskedjorna kollapsar och begränsa 
protektionistiska åtgärder under 
hälsokriser.

Or. en

Ändringsförslag 56
Emmanouil Fragkos, Geert Bourgeois

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att det 
i en global ekonomi inte är möjligt att 
flytta hela den medicinska leveranskedjan 
till EU. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
samarbeta med EU:s partner, WHO och 
WTO, för att upprätta en internationell ram 
som kan förhindra att leveranskedjorna 
kollapsar och begränsa protektionistiska 
åtgärder under hälsokriser.

6. Europaparlamentet betonar att det 
varken är möjligt eller önskvärt att flytta 
hela den medicinska leveranskedjan till EU 
eftersom globala läkemedelsmarknader 
och global specialisering är till EU:s 
fördel. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
samarbeta med EU:s partner, WHO och 
WTO, för att upprätta en internationell ram 
som kan förhindra att leveranskedjorna 
kollapsar och begränsa protektionistiska 
åtgärder under hälsokriser.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att det 6. Europaparlamentet betonar att det 
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i en global ekonomi inte är möjligt att 
flytta hela den medicinska leveranskedjan 
till EU. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
samarbeta med EU:s partner, WHO och 
WTO, för att upprätta en internationell ram 
som kan förhindra att leveranskedjorna 
kollapsar och begränsa protektionistiska 
åtgärder under hälsokriser.

i en global ekonomi inte är möjligt att 
flytta hela den medicinska leveranskedjan 
till EU, och att det heller inte är önskvärt. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att samarbeta med EU:s 
partner, WHO och WTO, för att upprätta 
en internationell ram som kan förhindra att 
leveranskedjorna kollapsar och begränsa 
protektionistiska åtgärder under 
hälsokriser. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utreda möjligheterna 
att upprätta ett gemensamt europeiskt 
strategiskt reservlager av läkemedel, 
genom att bygga vidare på initiativet från 
rescEU om lagerhållning.

Or. en

Ändringsförslag 58
Danuta Maria Hübner

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att det i 
en global ekonomi inte är möjligt att flytta 
hela den medicinska leveranskedjan till 
EU. Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att samarbeta med 
EU:s partner, WHO och WTO, för att 
upprätta en internationell ram som kan 
förhindra att leveranskedjorna kollapsar 
och begränsa protektionistiska åtgärder 
under hälsokriser.

6. Europaparlamentet betonar att det i 
en global ekonomi inte är möjligt att flytta 
hela den medicinska leveranskedjan till 
EU. Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att samarbeta med 
EU:s multilaterala partner, WHO och 
WTO, för att upprätta en internationell ram 
som kan förhindra att leveranskedjorna 
kollapsar och begränsa enskilda staters 
protektionistiska åtgärder, såsom import- 
och exportrestriktioner, under hälsokriser.

Or. en

Ändringsförslag 59
Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq

Förslag till yttrande
Punkt 6
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att det 
i en global ekonomi inte är möjligt att 
flytta hela den medicinska leveranskedjan 
till EU. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
samarbeta med EU:s partner, WHO och 
WTO, för att upprätta en internationell ram 
som kan förhindra att leveranskedjorna 
kollapsar och begränsa protektionistiska 
åtgärder under hälsokriser.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Or. en

Ändringsförslag 60
Urmas Paet

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att det 
i en global ekonomi inte är möjligt att 
flytta hela den medicinska leveranskedjan 
till EU. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
samarbeta med EU:s partner, WHO och 
WTO, för att upprätta en internationell ram 
som kan förhindra att leveranskedjorna 
kollapsar och begränsa protektionistiska 
åtgärder under hälsokriser.

6. Europaparlamentet betonar att det 
i en global ekonomi inte är möjligt att 
flytta hela den medicinska leveranskedjan 
till EU. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
samarbeta närmare med varandra, med 
EU:s partner, WHO och WTO, för att 
upprätta en internationell ram som kan 
förhindra att leveranskedjorna kollapsar 
och begränsa protektionistiska åtgärder 
under hälsokriser.

Or. en

Ändringsförslag 61
Enikő Győri

Förslag till yttrande
Punkt 6
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att det 
i en global ekonomi inte är möjligt att 
flytta hela den medicinska leveranskedjan 
till EU. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
samarbeta med EU:s partner, WHO och 
WTO, för att upprätta en internationell ram 
som kan förhindra att leveranskedjorna 
kollapsar och begränsa protektionistiska 
åtgärder under hälsokriser.

6. Europaparlamentet betonar att det 
i en global ekonomi inte är möjligt att 
flytta hela den medicinska leveranskedjan 
till EU och att detta heller inte bör vara 
målet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
samarbeta med EU:s partner, WHO och 
WTO, för att upprätta en internationell ram 
som kan förhindra att leveranskedjorna 
kollapsar och begränsa protektionistiska 
åtgärder under hälsokriser.

Or. en

Ändringsförslag 62
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att det 
i en global ekonomi inte är möjligt att 
flytta hela den medicinska leveranskedjan 
till EU. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
samarbeta med EU:s partner, WHO och 
WTO, för att upprätta en internationell ram 
som kan förhindra att leveranskedjorna 
kollapsar och begränsa protektionistiska 
åtgärder under hälsokriser.

6. Europaparlamentet betonar att det 
i en global ekonomi inte är möjligt att 
flytta hela den medicinska leveranskedjan 
till EU. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
samarbeta med EU:s partner, WHO och 
WTO, för att upprätta en internationell ram 
som kan förhindra att leveranskedjorna 
kollapsar och begränsa skadliga åtgärder 
under hälsokriser.

Or. en

Ändringsförslag 63
Tiziana Beghin

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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6. Europaparlamentet betonar att det 
i en global ekonomi inte är möjligt att 
flytta hela den medicinska leveranskedjan 
till EU. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
samarbeta med EU:s partner, WHO och 
WTO, för att upprätta en internationell ram 
som kan förhindra att leveranskedjorna 
kollapsar och begränsa protektionistiska 
åtgärder under hälsokriser.

6. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
samarbeta med EU:s partner, WHO och 
WTO, för att upprätta en internationell ram 
som kan förhindra att leveranskedjorna 
kollapsar och begränsa protektionistiska 
åtgärder under hälsokriser, särskilt med 
tanke på bristen på läkemedelsfabriker i 
EU.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att distributionen av medicinska 
produkter är konstant och tillförlitlig. 
Parlamentet understryker att utvecklingen 
av medicinska produkter måste ske i linje 
med internationella standarder för 
mänskliga rättigheter, i överensstämmelse 
med Parisavtalet, och följa ILO:s 
konventioner om arbetstagares 
rättigheter. Parlamentet uppmärksammar 
kommissionen på att det krävs en 
gemensam europeisk strategi för 
bindande lagstiftning om leveranskedjor 
för att upprätthålla lika villkor på den 
inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 65
Andrey Kovatchev

Förslag till yttrande
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Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att förordningen om 
PNR-undersökning – i vilken hälso- och 
sjukvård bör ingå som en strategisk sektor 
– genomförs snabbt och fullständigt och 
vid behov revideras.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet betonar vikten 
av att kommissionen vidtar alla åtgärder 
som krävs för att bekämpa spekulation, 
bedrägeri och prismissbruk vid handel 
med viktiga medicinska substanser.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet betonar vikten 
av europeiska säkerhetsstandarder för 
medicinska produkter. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen att 
kontrollera att medicinska produkter som 
förs in på den inre marknaden uppfyller 
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europeiska säkerhetsstandarder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
se till att konsumentskyddet prioriteras 
i de pågående WTO-förhandlingarna om 
e-handel.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utöva ledarskap på 
världsnivå för att se till att 
utvecklingsländerna får garanterad 
tillgång till och leverans av viktiga 
läkemedel, särskilt i nödsituationer.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet understryker 
vikten av att säkerställa allmän tillgång 
till vacciner och medicinska 
behandlingar, särskilt i nödsituationer 
och mot nya sjukdomar som det inte finns 
behandling för, såsom är fallet med covid-
19. Parlamentet efterlyser ett nära 
samarbete mellan WHO och WTO för att 
garantera distribution av vaccin så fort ett 
sådant upptäcks. Parlamentet uppmanar 
samtidigt kommissionen att stärka sina 
mekanismer för gemensam upphandling 
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av läkemedel för att kunna garantera 
allmän tillgång till behandling för alla 
medborgare oavsett var de bor.

Or. en


