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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. megállapítja, hogy a Covid19 világjárvány a lehető legélesebben rámutatott arra a 
létfontosságú szerepre, amelyet az egészségügyi termékek és különösen a gyógyszerek 
tekintetében a működő globális ellátási láncok betöltenek; hangsúlyozza, hogy a nyílt, 
szabályozott kereskedelmi rendszer léte alapvető a gyógyszerek globális 
elérhetőségének biztosításához;

2. elismeri az EU függését attól a ténytől, hogy a gyógyszer-hatóanyagok és a vegyipari 
alapanyagok terén behozatalának nagy része kisszámú országból származik; 
hangsúlyozza, hogy ez a túlzott függés kockázatot jelenthet, ha a termelési kapacitás 
korlátozottsága, túlzott kereslet vagy protekcionista intézkedések miatt veszélybe kerül 
a globális ellátási lánc megfelelő működése, és adott esetben alá is aknázhatja a 
gyógyszerellátás biztonságát az EU-ban; felhívja a Bizottságot. hogy nyújtson be hosszú 
távra szóló, az EU nyílt stratégiai önállóságának biztosítására irányuló egészségügyi 
stratégiát; 

3. hangsúlyozza, hogy az EU a gyógyszerészeti termékek terén vezető exportőr a világban; 
megállapítja, hogy az új gyógyszerek és kezelési módok kifejlesztése szempontjából a 
szellemitulajdon-jogok védelme és érvényesítése kulcsfontosságú a szabadkereskedelmi 
megállapodásokban és a WTO-ban; hangsúlyozza, hogy kivételes körülmények esetén a 
potenciális ellátási hiányok kezelése érdekében élni lehet a TRIPS-megállapodásban 
rögzített rugalmassággal; 

4. hangsúlyozza, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások kiterjedt hálózata egy 
működő többoldalú kereskedelmi rendszerrel együtt jelentik a legszilárdabb biztosítékot 
arra, hogy az alapvető gyógyszerek beszerzése több gyártóhelyről történhessen, a 
szabályozási normák pedig globálisan közeledjenek egymáshoz; 

5. határozottam ösztönzi valamennyi országot, hogy csatlakozzék a WTO gyógyszerészeti 
vámlebontási megállapodásához; felszólít, hogy annak hatályát terjesszék ki valamennyi 
gyógyszerészeti és gyógyászati termékre; hangsúlyozza, hogy a gyógyászati termékeket 
nem szabad megtorló intézkedések céljaira felhasználni a kereskedelmi viták során;

6. hangsúlyozza, hogy az egészségügyi termékek ellátási láncainak teljes hazatelepítése a 
globális gazdaságban nem lehetséges; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
működjenek együtt az EU partnereivel, a WHO-val és a WTO-val egy olyan 
nemzetközi keret megteremtése céljából, amely egészségügyi válságok idején képes 
megelőzni az ellátási láncok összeomlását és fékezni protekcionista intézkedések 
alkalmazását.


