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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. observă că pandemia de COVID-19 a scos la iveală în cel mai stringent mod cu putință 
rolul esențial jucat de lanțurile de aprovizionare globale funcționale pentru produse 
medicale, în special pentru medicamente; subliniază că un sistem comercial deschis și 
bazat pe norme este esențial pentru asigurarea disponibilității generale a 
medicamentelor;

2. recunoaște că UE depinde de un număr mic de țări pentru o mare parte din importurile 
sale de ingrediente farmaceutice active și de materii prime chimice; subliniază că 
această dependență excesivă poate reprezenta un risc atunci când limitările capacității 
de producție, cererea excesivă sau măsurile protecționiste amenință buna funcționare a 
lanțurilor de aprovizionare globale și pot afecta disponibilitatea medicamentelor în UE; 
invită Comisia să prezinte o strategie pe termen lung axată pe asigurarea autonomiei 
strategice a UE în domeniul sănătății; 

3. subliniază că UE este unul dintre marii exportatori mondiali de produse farmaceutice; 
remarcă faptul că protecția și aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală în 
acordurile de liber schimb (ALS) și în cadrul OMC sunt esențiale pentru dezvoltarea de 
noi medicamente și tratamente; subliniază că flexibilitatea prevăzută în Acordul TRIPS 
poate fi utilizată pentru a acoperi eventualele deficite de aprovizionare în circumstanțe 
excepționale; 

4. subliniază că o vastă rețea de acorduri de liber schimb (ALS), împreună cu un sistem 
comercial multilateral care să funcționeze constituie cea mai bună modalitate de a 
garanta disponibilitatea mai multor surse de producție pentru medicamentele esențiale și 
că standardele de reglementare converg la nivel mondial; 

5. încurajează toate țările să adere la Acordul OMC privind eliminarea taxelor vamale la 
produse farmaceutice; solicită extinderea domeniului său de aplicare la toate produsele 
farmaceutice și medicale; subliniază că produsele medicale ar trebui să fie exceptate de 
la represalii în litigiile comerciale;

6. subliniază că într-o economie globală nu este posibilă o repatriere completă a lanțurilor 
de aprovizionare medicală; îndeamnă Comisia și statele membre să colaboreze cu 
partenerii UE, OMS și OMC cu privire la stabilirea unui cadru internațional care să 
poată împiedica întreruperea lanțurilor de aprovizionare și să limiteze recurgerea la 
măsuri protecționiste în timpul crizelor sanitare.


