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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

1. Europaparlamentet noterar att covid-19-pandemin mycket tydligt har visat den 
avgörande roll som fungerande globala leveranskedjor för medicinska produkter spelar, 
särskilt för läkemedel. Parlamentet betonar att ett öppet och regelbaserat handelssystem 
är avgörande för att säkerställa den globala tillgången till läkemedel.

2. Europaparlamentet konstaterar att EU är beroende av ett begränsat antal länder för 
en stor del av sin import av aktiva farmaceutiska substanser och kemiska råvaror. 
Parlamentet betonar att detta alltför stora beroende kan utgöra en risk när begränsningar 
av produktionskapaciteten, alltför stor efterfrågan eller protektionistiska åtgärder hotar 
de globala leveranskedjornas korrekta funktion och potentiellt kan undergräva 
tillgången till läkemedel i EU. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram 
en långsiktig strategi som är inriktad på att säkerställa EU:s öppna strategiska autonomi 
på hälsoområdet. 

3. Europaparlamentet betonar att EU är en ledande global exportör av läkemedel. 
Parlamentet konstaterar att skyddet och efterlevnaden av immateriella rättigheter inom 
ramen för frihandelsavtal och WTO är avgörande för utvecklingen av nya läkemedel 
och behandlingar. Parlamentet understryker att den flexibilitet som Trips-avtalet 
erbjuder kan utnyttjas för att hantera eventuella försörjningsbrister i exceptionella 
omständigheter. 

4. Europaparlamentet betonar att ett brett nätverk av frihandelsavtal tillsammans med 
ett fungerande multilateralt handelssystem utgör det bästa sättet att garantera att det 
finns flera produktionskällor för viktiga läkemedel och att regleringsstandarder stämmer 
överens i hela världen. 

5. Europaparlamentet uppmanar med kraft alla länder att ansluta sig till WTO:s avtal 
om tullfri behandling av farmaceutiska produkter. Parlamentet begär att dess 
tillämpningsområde utvidgas till alla farmaceutiska och medicinska produkter. 
Parlamentet betonar att medicinska produkter bör undantas från motåtgärder 
i handelstvister.

6. Europaparlamentet betonar att det i en global ekonomi inte är möjligt att flytta hela den 
medicinska leveranskedjan till EU. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att samarbeta med EU:s partner, WHO och WTO, för att upprätta 
en internationell ram som kan förhindra att leveranskedjorna kollapsar och begränsa 
protektionistiska åtgärder under hälsokriser.


