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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut 
šādus ierosinājumus: 

1. atzīmē, ka Covid-19 pandēmija visskarbāk ir izgaismojusi to, cik būtiska nozīme ir 
medicīnisko izstrādājumu un jo īpaši zāļu piegādes ķēžu darbībai; uzsver, ka atklāta un 
uz noteikumu pamata veidota tirdzniecības sistēma ir fundamentāli svarīga, lai zāles 
būtu pieejamas pasaules mērogā;

2. atzīst, ka aktīvu farmaceitisko vielu un ķīmisko izejvielu importa ziņā ES ir lielā mērā 
atkarīga no šaura valstu loka; uzsver, ka šāda pārmērīga paļaušanās var būt bīstama 
apstākļos, kad pasaules mēroga piegādes ķēžu pienācīgu darbību apdraud ierobežota 
ražošanas jauda, pārāk liels pieprasījums vai protekcionisma pasākumi, un ka tas varētu 
mazināt zāļu pieejamību ES; aicina Komisiju piedāvāt ilgtermiņa stratēģiju, kas vērsta 
uz to, lai garantētu ES atklātu stratēģisko autonomiju veselības nozarē; 

3. uzsver, ka ES ir viena no pasaulē vadošajiem farmaceitisko produktu eksportētājiem; 
atzīmē, ka ir jāpanāk, lai ar brīvās tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un Pasaules 
Tirdzniecības organizācijā (PTO) būtu nodrošināta intelektuālā īpašuma tiesību 
īstenošana, jo tas ir būtiski jaunu zāļu un terapiju izstrādei; uzmanību jo īpaši vērš uz to, 
ka elastības mehānismus, kas paredzēti Līgumā par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS līgumā), var izmantot, lai ārkārtējos apstākļos novērstu 
iespējamo piedāvājuma trūkumu; 

4. uzsver, ka plašs BTN tīkls līdz ar funkcionējošu daudzpusēju tirdzniecības sistēmu ir 
labākais veids, kā garantēt, lai būtu pieejami vairāki pirmās nepieciešamības zāļu 
ražošanas avoti un lai panāktu regulējuma standartu konverģenci visā pasaulē; 

5. stingri mudina visas valstis pievienoties PTO Nolīgumam par farmaceitisko produktu 
tarifu atcelšanu; prasa nolīgumu piemērot plašāk, to attiecinot uz visiem 
farmaceitiskajiem produktiem un medicīniskajiem izstrādājumiem; uzsver, ka 
medicīniskos izstrādājumus nedrīkst izmantot atriebībai tirdzniecības strīdos; 

6. uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka globālas ekonomikas apstākļos piegādes ķēdes 
medicīnā pilnībā repatriēt nav iespējams; mudina Komisiju un dalībvalstis sadarboties 
ar ES partneriem, Pasaules Veselības organizāciju (PVO) un PTO un kopīgi veidot 
starptautisku sistēmu, kas nepieļautu piegādes ķēžu šķelšanu un mazinātu 
protekcionisma pasākumu īstenošanas iespējas gadījumos, kad veselības jomā ir 
iestājusies krīze.


