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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Assinala que a pandemia de COVID-19 revelou, da forma mais inequívoca possível, o 
papel vital desempenhado por cadeias mundiais operacionais de abastecimento de 
produtos médicos e, em particular, medicamentos; salienta que um sistema comercial 
aberto e baseado em regras é fundamental para assegurar a disponibilidade mundial de 
medicamentos;

2. Reconhece que a UE depende, em grande medida, de um número limitado de países 
para as suas importações de substâncias farmacêuticas ativas e de matérias-primas 
químicas; salienta que esta dependência excessiva pode representar um risco, caso 
limitações da capacidade de produção, excesso de procura ou medidas protecionistas 
ameacem o bom funcionamento das cadeias de abastecimento globais e comprometam, 
potencialmente, a disponibilidade de medicamentos na UE; insta a Comissão a 
apresentar uma estratégia a longo prazo centrada na garantia da autonomia estratégica 
da UE no domínio da saúde; 

3. Salienta que a UE é um dos principais exportadores mundiais de produtos 
farmacêuticos; observa que a proteção e a aplicação dos direitos de propriedade 
intelectual no quadro dos acordos de comércio livre (ACL) e da OMC são cruciais para 
o desenvolvimento de novos medicamentos e tratamentos; sublinha que a flexibilidade 
prevista no Acordo TRIPS pode ser utilizada para fazer face a potenciais situações de 
escassez de aprovisionamento em circunstâncias excecionais; 

4. Salienta que uma vasta rede de ACL, juntamente com um sistema de comércio 
multilateral funcional, constitui a melhor forma de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico de medicamentos essenciais e a convergência das normas 
regulamentares a nível mundial; 

5. Encoraja vivamente todos os países a aderirem ao Acordo de supressão das taxas 
aduaneiras sobre produtos farmacêuticos da OMC; solicita que o seu âmbito de 
aplicação seja alargado a todos os produtos farmacêuticos e medicamentos; frisa que os 
medicamentos não devem ser abrangidos por medidas de retaliação impostas no quadro 
de litígios comerciais;

6. Sublinha que, numa economia mundializada, não é possível repatriar completamente as 
cadeias de aprovisionamento de medicamentos; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a cooperarem com os parceiros da UE, a OMS e a OMC para 
estabelecer um quadro internacional que possa impedir a rutura das cadeias de 
abastecimento e limitar o recurso a medidas protecionistas durante as crises sanitárias.


