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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Handlu Międzynarodowego

2020/0000(INI)

5.5.2020

PROJEKT OPINII
Komisji Handlu Międzynarodowego

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie niedoboru leków – jak zaradzić nowo zaistniałemu problemowi
(2020/0000(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Andrey Kovatchev



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

PL

PA_NonLeg



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

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. zauważa, że pandemia COVID-19 pokazała w możliwie najbardziej brutalny sposób, 
jak ważne jest dobre funkcjonowanie globalnych łańcuchów dostaw produktów 
medycznych, w szczególności leków; podkreśla, że otwarty system handlowy oparty na 
zasadach ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia globalnej dostępności leków;

2. przyznaje, że znaczna części importu farmaceutycznych składników czynnych i 
surowców chemicznych UE jest zależna od małej liczby grupy krajów; podkreśla, że to 
nadmierne uzależnienie może stwarzać ryzyko w przypadku gdy ograniczenia w 
zakresie zdolności produkcyjnych, nadmierny popyt lub środki protekcjonistyczne 
zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu globalnych łańcuchów dostaw i mogą 
osłabiać dostępność leków w UE; wzywa Komisję, aby przedstawiła długoterminową 
strategię ukierunkowaną na zapewnienie otwartej autonomii strategicznej UE w 
dziedzinie zdrowia; 

3. podkreśla, że UE jest wiodącym światowym eksporterem produktów farmaceutycznych; 
zauważa, że ochrona i egzekwowanie praw własności intelektualnej w ramach umów o 
wolnym handlu i w ramach WTO mają zasadnicze znaczenie dla opracowywania 
nowych leków i metod leczenia; podkreśla, że elastyczność przewidziana w 
porozumieniu TRIPS może zostać wykorzystana do rozwiązania problemu 
potencjalnych niedoborów w dostawach w wyjątkowych okolicznościach; 

4.  podkreśla, że szeroka sieć umów o wolnym handlu wraz z funkcjonującym 
wielostronnym systemem handlu stanowi najlepszy sposób zapewnienia dostępności 
licznych źródeł produkcji podstawowych leków oraz zbieżności standardów 
regulacyjnych na poziomie światowym; 

5. zdecydowanie zachęca wszystkie kraje do przystąpienia do porozumienia WTO w 
sprawie zniesienia ceł na produkty farmaceutyczne; wzywa do rozszerzenia jego 
zakresu na wszystkie produkty farmaceutyczne i lecznicze; podkreśla, że działania 
odwetowe w sporach handlowych nie powinny dotyczyć produktów medycznych;

6. podkreśla, że całkowita repatriacja łańcuchów dostaw produktów medycznych nie jest 
możliwa w gospodarce globalnej; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
współpracy z partnerami UE, WHO i WTO na rzecz ustanowienia międzynarodowych 
ram, które mogą zapobiec załamaniu łańcuchów dostaw i ograniczeniu stosowania 
środków protekcjonistycznych podczas kryzysów zdrowotnych.


