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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, 
začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že pandemie onemocnění COVID-19 velmi jasně ukázala, jak důležitou 
úlohu hrají v případě zdravotnického materiálu, a zejména léčivých přípravků, fungující 
celosvětové dodavatelské řetězce; zdůrazňuje, že k zajištění dostupnosti léčivých 
přípravků na celém světě má zásadní význam otevřený obchodní systém založený 
na pravidlech;

2. je si vědom toho, že pokud jde o značnou část dovozu účinných součástí léčivých 
přípravků a chemických surovin, závisí EU na malé skupince zemí; poukazuje na to, že 
v případě, že v důsledku omezení výrobních kapacit, nadměrné poptávky nebo 
ochranných opatření dojde k ohrožení řádného fungování celosvětových dodavatelských 
řetězců a potenciálně k menší dostupnosti léčivých přípravků v EU, představuje tato 
nadměrná závislost riziko; vyzývá Komisi, aby předložila dlouhodobou strategii, která 
by se zaměřovala na zajištění otevřené strategické autonomie v EU v oblasti 
zdravotnictví; 

3. zdůrazňuje, že EU zaujímá celosvětově pozici vedoucího vývozce farmaceutických 
výrobků; konstatuje, že z hlediska vývoje nových léků a léčebných možností má zásadní 
význam ochrana a prosazování práv duševního vlastnictví v dohodách o volném 
obchodu a v rámci WTO; zdůrazňuje, že za mimořádných okolností lze k řešení 
potenciálního problému s výpadkem dodávek použít flexibilní možnosti, které nabízí 
dohoda TRIPS; 

4. poukazuje na to, že široká síť dohod o volném obchodu představuje spolu s fungujícím 
mnohostranným obchodním systémem nejlepší způsob, jak zajistit dostupnost vícera 
zdrojů pro výrobu nejdůležitějších léčivých přípravků a celosvětové sjednocování 
regulačních norem; 

5. důrazně doporučuje všem zemím, aby se připojily k dohodě WTO o odstranění cel 
na léčiva; vyzývá k rozšíření její působnosti na všechny farmaceutické a léčivé 
přípravky; poukazuje na to, že léčivé přípravky by neměly být součástí odplaty 
v obchodních sporech;

6. zdůrazňuje, že v globální ekonomice není možné zajistit úplnou repatriaci 
dodavatelských řetězců zdravotnického materiálu; naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby s partnery z EU a s WHO a WTO spolupracovaly na vytvoření mezinárodního 
rámce, který by byl schopen zabránit kolapsu dodavatelských řetězců a omezit 
využívání ochranných opatření v průběhu zdravotních krizí.


