
PA\1203765MT.docx PE650.551v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

2020/0000(INI)

5.5.2020

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

dwar in-nuqqas ta' mediċini – kif nindirizzaw problema emerġenti
(2020/0000(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Andrey Kovatchev



PE650.551v01-00 2/3 PA\1203765MT.docx

MT

PA_NonLeg



PA\1203765MT.docx 3/3 PE650.551v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li l-pandemija tal-COVID-19 żvelat f'termini l-aktar ċari possibbli r-rwol vitali li 
għandhom il-ktajjen ta' provvista globali funzjonabbli għall-prodotti mediċi, u b'mod 
partikolari għall-mediċini; jenfasizza li sistema kummerċjali miftuħa u bbażata fuq ir-
regoli hija fundamentali biex tiġi żgurata d-disponibbiltà globali tal-mediċini;

2. Jirrikonoxxi li l-UE tiddependi fuq grupp ristrett ta' pajjiżi għal proporzjon kbir tal-
importazzjonijiet tagħha ta' ingredjenti farmaċewtiċi attivi u materja prima kimika; 
jenfasizza li din id-dipendenza żejda tista' tkun ta' riskju meta l-limitazzjonijiet fil-
kapaċità ta' produzzjoni, id-domanda eċċessiva jew il-miżuri protezzjonisti jheddu l-
funzjonament tajjeb tal-ktajjen ta' provvista globali u potenzjalment jimminaw id-
disponibbiltà tal-mediċini fl-UE; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta strateġija fit-tul 
li tiffoka fuq l-iżgurar tal-awtonomija strateġika miftuħa tal-UE fis-saħħa; 

3. Jenfasizza li l-UE hija esportatur globali ewlieni ta' prodotti farmaċewtiċi; jinnota li l-
protezzjoni u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fil-ftehimiet ta' kummerċ 
ħieles (FTAs) u fid-WTO huma kruċjali għall-iżvilupp ta' mediċini u trattamenti ġodda; 
jissottolinja l-fatt li l-flessibilitajiet ipprovduti fil-ftehim TRIPS jistgħu jintużaw biex 
jindirizzaw nuqqasijiet potenzjali fil-provvista f'ċirkostanzi eċċezzjonali; 

4. Jenfasizza li network wiesa' ta' FTAs flimkien ma' sistema ta' kummerċ multilaterali li 
tiffunzjona jikkostitwixxu l-aħjar mod kif jiġi ggarantit li sorsi multipli ta' manifattura 
għal mediċini essenzjali jkunu disponibbli u li l-istandards regolatorji jikkonverġu 
globalment; 

5. Jinkoraġġixxi bil-qawwa lill-pajjiżi kollha biex jissieħbu fil-Ftehim dwar it-Tneħħija 
tat-Tariffi Farmaċewtiċi tad-WTO; jitlob li l-kamp ta' applikazzjoni tiegħu jiġi estiż 
għall-prodotti farmaċewtiċi u mediċinali kollha; jenfasizza li l-prodotti mediċinali 
għandhom jiġu eżentati minn ritaljazzjoni f'tilwim kummerċjali;

6. Jissottolinja l-fatt li mhux possibbli li ssir ripatrijazzjoni sħiħa tal-katini tal-provvista 
medika f'ekonomija globali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaħdmu mas-
sħab tal-UE, id-WHO u d-WTO, biex jistabbilixxu qafas internazzjonali li jista' 
jipprevjeni l-kollass tal-ktajjen tal-provvista u li jillimita l-użu ta' miżuri protezzjonisti 
waqt il-kriżijiet tas-saħħa.


