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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че пандемията от COVID-19 показа по възможно най-категоричен 
начин жизненоважната роля на функциониращите световни вериги за доставки на 
медицински продукти и по-специално на лекарствени средства; подчертава, че 
отворената, основана на правила система за търговия е от основно значение за 
гарантирането на наличността на лекарствени средства в световен мащаб;

2. отчита, че ЕС зависи от ограничен брой страни за голяма част от вноса си на 
активни фармацевтични съставки и химически суровини; подчертава, че тази 
прекомерна зависимост може да представлява риск при ограничения в 
производствения капацитет, свръхтърсене или протекционистки мерки, 
застрашаващи правилното функциониране на световните вериги за доставки, и 
може да подкопае наличността на лекарствени средства в ЕС; призовава 
Комисията да представи дългосрочна стратегия с акцент върху гарантирането на 
отворена стратегическа автономност на ЕС в областта на здравеопазването; 

3. подчертава, че ЕС е водещ световен износител на фармацевтични продукти; 
отбелязва, че защитата и прилагането на правата върху интелектуалната 
собственост в рамките споразуменията за свободна търговия (ССТ) и в СТО е от 
изключително значение за разработването на нови лекарства и лечения; 
подчертава, че възможностите за гъвкавост, предвидени в Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, 
могат да бъдат използвани за преодоляване на потенциален недостиг на доставки 
при извънредни обстоятелства; 

4. подчертава, че една широка мрежа от ССТ, заедно с функционираща 
многостранна търговска система, представляват най-добрият начин за 
гарантиране на наличието на множество източници на производство за 
есенциалните лекарства и сближаване на регулаторните стандарти в световен 
мащаб; 

5. силно насърчава всички държави да се присъединят към Споразумението на СТО 
за премахване на митата върху фармацевтични продукти; призовава неговият 
обхват да бъде разширен, така че да включва всички фармацевтични и 
медицински продукти; подчертава, че медицинските продукти следва да бъдат 
изключени от ответните мерки при търговски спорове;

6. подчертава, че не е възможно пълно репатриране на веригите за доставка на 
медицински продукти в условията на глобална икономика; настоятелно призовава 
Комисията и държавите членки да работят с партньорите на ЕС, СЗО и СТО за 
създаването на международна рамка, която може да предотврати прекъсването на 
веригите за доставки и да ограничи прибягването до протекционистки мерки по 
време на здравни кризи.


