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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos 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. Salienta a necessidade e importância de introduzir uma nova estratégia farmacêutica na 
UE que esteja em conformidade com as competências da UE ao abrigo dos Tratados e 
os princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade, a fim de estimular o 
desenvolvimento das empresas da UE e de as tornar competitivas a nível mundial, 
impulsionando o progresso científico e garantindo uma melhor prevenção e preparação 
e uma resposta mais eficiente e rápida a futuras emergências sanitárias; apela à adoção 
de decisões e políticas proporcionadoras de soluções que viabilizem o desenvolvimento 
de um ecossistema industrial no setor farmacêutico, em que o equilíbrio entre os vários 
interesses em jogo seja devidamente tido em conta; exorta a Comissão a analisar 
cuidadosamente quais os ensinamentos que devem ser retirados dos desafios colocados 
pela pandemia de COVID-19 para efeitos da estratégia farmacêutica;

2. Recorda que a União Europeia tem por objetivo garantir o bem-estar dos cidadãos da 
UE promovendo estilos de vida saudáveis, um acesso justo e equitativo a cuidados de 
saúde e a comercialização de medicamentos seguros, eficazes e a preços acessíveis no 
mercado único; salienta a necessidade de a UE elaborar futuras disposições-quadro para 
a aprovação de regulamentação sobre medicamentos, o acesso aos mesmos e os 
incentivos à inovação, acompanhada de políticas industriais enérgicas, em que a 
atratividade e a previsibilidade das regras sejam consideradas fundamentais para a 
inovação, bem como para facilitar o acesso dos pacientes aos medicamentos; 
congratula-se com a intenção da Comissão de avaliar e rever o quadro de incentivos 
existente; acredita que a estratégia farmacêutica da UE e as medidas legislativas devem 
ajudar os criadores e fabricantes da UE a impulsionarem o progresso científico e 
permanecerem competitivos a nível mundial; recorda a necessidade de desenvolver 
cadeias de produção no interior da UE através do desenvolvimento de um quadro 
regulamentar racional e compatível entre Estados-Membros, com o objetivo de criar um 
sistema de aprovisionamento de medicamentos que abranja toda a cadeia de produção; 
exorta a Comissão a estimular a concorrência criando um quadro regulamentar 
adequado;

3. Salienta que a indústria farmacêutica da UE foi gravemente afetada pela pandemia de 
COVID-19; sublinha a sua forte dependência do aprovisionamento; apela à adoção de 
medidas a longo prazo para consolidar a soberania industrial da UE, tornando-a mais 
forte, mais integrada, mais localizada e mais robusta, a fim de evitar perturbações nas 
cadeias de aprovisionamento;

4. Salienta que, para se reduzir a dependência da UE de fornecedores externos, garantir a 
segurança dos medicamentos e tornar a produção na UE competitiva, parece necessário 
criar condições adequadas e incentivos financeiros para o setor, o que constituirá um 
argumento fundamental no contexto das decisões de investimento na produção de 
princípios ativos farmacêuticos, intermediários e medicamentos prontos a usar;

5. Salienta que, na sua resolução de 10 de julho de 2020 sobre a estratégia da UE em 
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matéria de saúde pública pós-COVID-191, o Parlamento exortou a Comissão a «avaliar 
o impacto dos incentivos relacionados com a propriedade intelectual na inovação 
biomédica» e «estudar alternativas eficazes e credíveis às proteções exclusivas para o 
financiamento da I & D no domínio da medicina, como os inúmeros instrumentos 
baseados em mecanismos de dissociação»;

6. Salienta o importante papel desempenhado pelos investimentos públicos em I & D e 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem que os resultados da I & D 
financiada por fundos públicos sejam totalmente transparentes, de modo a que as 
condições em matéria de patentes e licenças garantam um retorno dos investimentos 
públicos em saúde pública;

7. Realça ser fundamental apoiar a competitividade e a capacidade de inovação do setor 
farmacêutico da UE; exorta, neste contexto, a Comissão e os Estados-Membros a 
introduzirem incentivos fiscais e financeiros que incentivem os fabricantes a 
relocalizarem na UE a produção de princípios ativos e medicamentos de importância 
estratégica para os cuidados de saúde;

8. Considera que, para nos prepararmos para a próxima crise sanitária mundial, são 
urgentemente necessárias decisões e políticas que resultem em soluções que criem 
resiliência a longo prazo na sociedade, e em particular conceber um ecossistema 
industrial no setor farmacêutico em que o equilíbrio entre os diferentes interesses em 
jogo seja devidamente tido em conta à luz das circunstâncias; considera que a 
autonomia estratégica da UE tem de ser um objetivo fundamental para enfrentar a 
escassez de medicamentos, a fim de garantir um melhor acesso dos pacientes aos 
mesmos; recorda a Comunicação da Comissão, de 5 de maio de 2021, intitulada 
«Atualização da Nova Estratégia Industrial de 2020: construir um mercado único mais 
forte para a recuperação da Europa» (COM(2021)0350), onde se afirma que a UE está 
estrategicamente dependente de países terceiros para os princípios ativos farmacêuticos 
e outros produtos relacionados com a saúde, o que pode torná-la vulnerável e afetar os 
seus interesses fundamentais, e que a estratégia farmacêutica abordará estas questões;

9. Reitera a particular importância da proteção da propriedade intelectual na UE, 
fundamental para garantir que não depende de países terceiros, bem como para o reforço 
da sua autonomia estratégica no domínio farmacêutico; salienta que os direitos de 
propriedade intelectual promovem a acessibilidade, a inovação e a competitividade no 
setor e melhoram a segurança dos medicamentos e dos pacientes; observa que se deve 
alcançar um equilíbrio entre a proteção da propriedade intelectual, o encorajamento da 
inovação, a garantia do acesso a medicamentos e a proteção da saúde pública; solicita 
que o papel dos Estados-Membros seja reforçado através da melhoria da comunicação e 
da cooperação entre as instituições da UE, as autoridades nacionais, os profissionais de 
saúde, os fabricantes e as partes interessadas, com vista a identificar abordagens 
comuns, em particular no que se refere aos desafios colocados pela pandemia de 
COVID-19;

10. Salienta que na revisão do sistema de incentivos e obrigações legais que apoia a 
inovação, a disponibilidade e a acessibilidade dos preços dos medicamentos em toda a 
UE foi reconhecida a existência de uma relação com os direitos de propriedade 

1 Textos aprovados, P9_TA(2020)0205.



AD\1236478PT.docx 5/11 PE692.709v02-00

PT

intelectual;

11. Incentiva o reforço do papel dos Estados-Membros através da colaboração e do 
desenvolvimento de boas práticas com vista a identificar e combater as causas 
profundas da escassez de medicamentos nos mercados da UE e, assim, eliminar os 
obstáculos remanescentes a um acesso atempado e eficaz dos pacientes aos 
medicamentos; salienta que a acessibilidade dos preços dos medicamentos continua a 
constituir um desafio para os sistemas nacionais de saúde; recorda que, em situações de 
crise sanitária ou de emergência, a introdução de alterações no regime de propriedade 
intelectual é insuficiente para dar resposta às necessidades de curto prazo e que o 
licenciamento obrigatório só deve ser possível em casos excecionais em que não seja 
possível encontrar outra solução e em que um licenciamento obrigatório pareça 
justificado e necessário para aumentar efetivamente a capacidade de produção;

12. Salienta que os regimes de licenciamento obrigatório devem fazer parte de uma ação 
mais vasta da UE para resolver o problema do acesso aos medicamentos; exorta a 
Comissão a analisar as implicações jurídicas e económicas das licenças voluntárias e 
obrigatórias e o seu potencial para resolver o problema da escassez de medicamentos na 
UE;

13. Manifesta a sua preocupação pelo facto de o acesso aos medicamentos continuar a ser 
uma questão de preço; exorta a Comissão a obrigar os Estados-Membros a garantirem 
uma maior transparência na informação sobre os preços e a enfrentarem a questão dos 
preços estratégicos, que tem como único objetivo obter benefícios económicos com 
desvantagem para os pacientes;

14. Salienta que a I & D é fundamental para o desenvolvimento de medicamentos, terapias 
e diagnósticos inovadores; destaca a importância do investimento e do apoio facilitados 
à investigação na UE para criar um setor farmacêutico europeu pujante e tornar a UE 
um líder no mercado mundial na melhoria dos medicamentos existentes e 
desenvolvimento de novos, o que poderia, por conseguinte, induzir um aumento do 
número de patentes registadas nos Estados-Membros; destaca que uma das prioridades 
deve ser o desenvolvimento de medicamentos em domínios nos quais as necessidades 
ainda não tenham sido colmatadas, tenham obtido uma resposta inadequada ou cujo 
interesse comercial seja reduzido; salienta que a investigação pública se deve centrar, 
em particular, em áreas de baixo interesse comercial, como os medicamentos órfãos e 
pediátricos e os destinados ao tratamento da resistência antimicrobiana (RAM); recorda, 
a este respeito, o papel crucial desempenhado pela inteligência artificial e o seu 
potencial como impulsionadora da investigação e desenvolvimento no setor 
farmacêutico e da saúde;

15. Destaca o papel fundamental da investigação científica da UE no desenvolvimento de 
novos produtos e tratamentos farmacêuticos, bem como a importância de eliminar todos 
os obstáculos desnecessários, especialmente em caso de crise sanitária, a fim de permitir 
que os investigadores encontrem soluções científicas quando existem condicionalismos 
temporais e de eficiência com cariz excecional; apoia todos os incentivos jurídicos ao 
desenvolvimento de projetos inovadores de I & D, como o «VACCELERATE», e para 
os tornar sustentáveis a longo prazo; incentiva a Comissão a avaliar os resultados do 
Repositório de Acesso à Tecnologia COVID-19 (C-TAP) da Organização Mundial da 
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Saúde, para permitir uma partilha máxima de conhecimentos, direitos de propriedade 
intelectual e dados relativos às tecnologias de saúde relacionados com a COVID-19;

16. Exorta a Comissão a proceder a uma avaliação precoce do Regulamento (UE) 2019/933 
relativo ao certificado complementar de proteção (CCP) para medicamentos, de modo a 
que a eficácia da isenção do CCP possa ser revista à luz das recentes circunstâncias 
excecionais e do objetivo de restabelecer condições equitativas a nível mundial para os 
fabricantes de medicamentos genéricos e biossimilares na UE; entende que esta 
avaliação deve também estudar o impacto da exceção na proteção do CCP sobre a 
investigação e fabrico de medicamentos inovadores na UE por parte de titulares de 
certificados e ter em consideração o equilíbrio entre os diferentes interesses em jogo, em 
particular na saúde pública, na despesa pública e, neste contexto, no acesso a 
medicamentos na UE.

17. Salienta que o pleno aproveitamento do potencial das novas tecnologias inovadoras 
depende igualmente da exploração adequada e do acesso aos dados de saúde, o que 
pode ajudar a acelerar a identificação de potenciais substâncias ativas e apoiar o 
desenvolvimento de novos medicamentos ou terapias; observa que a atual crise da 
COVID-19 já demonstrou que a partilha de dados é útil para acelerar a investigação e 
reforçar os sistemas de vigilância da saúde pública em toda a UE, com o objetivo de 
salvar vidas;

18. Entende que o acesso seguro e aberto a dados de saúde interoperáveis deve ser 
aumentado, no pleno respeito pelas regras da UE em matéria de proteção de dados, e 
incentiva o desenvolvimento de plataformas para monitorizar e fornecer informações 
sobre a segurança e a eficácia das vacinas após o procedimento de autorização;

19. Apoia totalmente a proposta do plano de ação da Comissão para a propriedade 
intelectual no sentido de aperfeiçoar uma série de ferramentas de propriedade intelectual 
existentes, preparando-as para a era digital, incluindo a melhoria dos certificados 
complementares de proteção (CCP) para medicamentos patenteados, entre outros;

20. Chama a atenção para as diferenças de validade das patentes e dos CCP nos vários 
Estados-Membros; salienta, neste contexto, a importância de estabelecer sem demora o 
sistema de patente unitária, a fim de criar um balcão único para a proteção e aplicação 
das patentes em toda a UE, eliminando a fragmentação do mercado de patentes e 
eventuais obstáculos à investigação e inovação;

21. Salienta a importância de uma concorrência oportuna e saudável para proporcionar um 
acesso equitativo aos medicamentos; exorta a Comissão a avaliar cuidadosamente o 
impacto real que qualquer proposta de um CCP unitário ou unificado teria nos 
medicamentos genéricos e biossimilares e no acesso equitativo dos pacientes aos 
tratamentos;

22. Exorta a Comissão a assegurar uma aplicação uniforme e eficiente das condições para 
aceitação de providências cautelares, incluindo a proporcionalidade; recomenda que a 
Diretiva relativa à aplicação da propriedade intelectual seja aplicada de forma coerente 
na UE no que diz respeito às indemnizações concedidas a empresas concorrentes em 
caso de atraso em concursos que não abranjam patentes;
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23. Salienta que a propriedade intelectual desempenha um papel fulcral na expansão e no 
crescimento das pequenas e médias empresas (PME), que são penalizadas pela falta de 
conhecimento dos procedimentos e pela falta de divulgação ou publicidade inadequada 
das oportunidades que lhes são oferecidas; solicita que se torne mais eficaz o sistema de 
propriedade intelectual para as PME através de medidas destinadas a simplificar os 
procedimentos de registo da propriedade intelectual (por exemplo, uma reforma da 
legislação da UE em matéria de desenhos industriais), a melhorar o acesso a 
aconselhamento estratégico em matéria de propriedade intelectual e a facilitar a 
utilização da propriedade intelectual como alavanca para o acesso ao financiamento; 
salienta a necessidade de dedicar mais recursos a nível europeu à luta contra práticas 
desleais e abusivas no mercado dos medicamentos; salienta, a este respeito, a 
necessidade de criar novas linhas de financiamento para apoiar os esforços de novas 
empresas em fase de arranque e PME no domínio da biotecnologia médica;

24. Congratula-se com a iniciativa de lançar um projeto-piloto destinado a testar as 
disposições-quadro sobre novas indicações para medicamentos não patenteados e a base 
para uma eventual ação reguladora; salienta, a este respeito, a necessidade e a 
importância do contributo do setor e dos meios académicos e da sua participação;

25. Recorda ser essencial continuar a desenvolver, melhorar e atualizar os quadros da UE 
para a propriedade intelectual, a fim de garantir que as ideias e invenções possam ser 
desenvolvidas de forma eficaz e colocadas no mercado, em particular pelas PME e para 
as PME; salienta a importância de um sistema sólido, eficiente e equilibrado de proteção 
da propriedade intelectual e dos segredos comerciais, bem como a necessidade de uma 
estratégia global coerente que garanta a proteção da inovação e o acesso equitativo à 
mesma; exorta a Comissão a utilizar todos os meios à sua disposição para impedir a 
entrada de produtos de contrafação no mercado, a fim de proteger os titulares de direitos 
de propriedade intelectual e os cidadãos da UE, uma vez que estes produtos são 
frequentemente de baixa qualidade, perigosos para a saúde e têm um impacto 
económico importante, com perdas estimadas em, pelo menos, 10 mil milhões de euros 
para o setor farmacêutico da UE e 37 000 postos de trabalho; observa que a assistência 
técnica aos Estados-Membros é necessária para a correta aplicação do Sistema Europeu 
de Verificação de Medicamentos; sublinha a necessidade de assegurar uma utilização 
inteligente da propriedade intelectual e de melhor combater o seu roubo, uma vez que as 
políticas inteligentes neste domínio são essenciais para ajudar as empresas a crescer, 
criar postos de trabalho e proteger e desenvolver o que as torna únicas e competitivas;

26. Lamenta que os Estados-Membros sejam menos atraentes do que outros países quando 
se trata da investigação e desenvolvimento no setor farmacêutico; salienta que a UE se 
deve centrar no desenvolvimento de capacidades adequadas de produção de princípios 
ativos, matérias-primas e medicamentos, permitindo assim reduzir a dependência de 
fontes externas; recorda a necessidade de voltar a produzir os medicamentos mais 
essenciais na UE; exorta, por conseguinte, a Comissão a dar prioridade à produção 
farmacêutica de vacinas na UE e permitir que os Estados-Membros possam celebrar 
contratos públicos com os vários laboratórios farmacêuticos da UE que produzem 
vacinas, a fim de evitar a escassez de doses e garantir a segurança das pessoas na UE 
durante uma crise; incentiva a simplificação dos procedimentos e a redução dos 
encargos, a fim de promover o desenvolvimento de novos produtos para o mercado; 
apela à adoção de medidas para melhorar as interações entre as operações ao longo de 
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toda a cadeia de valor e para gerar um investimento estratégico na investigação, 
desenvolvimento, fabrico e distribuição de medicamentos e dispositivos médicos na UE;

27. Salienta que investir em investigação e desenvolvimento é um esforço dispendioso e de 
alto risco; sublinha que as patentes se destinam a oferecer alguma garantia de retorno do 
investimento, mas o sistema de patentes é também concebido para equilibrar os 
interesses dos inventores com o interesse público; reitera, portanto, que as empresas 
farmacêuticas precisam de direitos de propriedade intelectual, e portanto de patentes, 
para alcançarem lucros e continuarem a inovar também para benefício dos 
consumidores e dos pacientes;

28. Salienta que a I & D de ensaios clínicos de medicamentos é muito raramente concluída 
com êxito e que, por conseguinte, a I & D não resulta na aprovação final do 
medicamento;

29. Sublinha que os sistemas de patentes em todo o mundo são concebidos de forma a que, 
durante um período específico que abrange apenas a validade da patente, o inventor é 
autorizado a explorar comercialmente a sua patente. Após esse período, a invenção pode 
ser livremente explorada por qualquer pessoa;

30. Observa que, na maior parte dos casos, as inovações radicais no setor farmacêutico são 
impulsionadas pelas PME; salienta a importância de criar quadros jurídicos e 
operacionais adequados que permitam agilizar e flexibilizar o setor, para que as reservas 
possam ser rapidamente reconstituídas com base nas necessidades dos pacientes de cada 
país e utilizando estratégias regionais de aprovisionamento, e salienta a necessidade de 
criar soluções regulamentares para facilitar estratégias de produção e distribuição 
flexíveis e moduláveis; salienta a necessidade de encetar um diálogo com o setor a fim 
de encontrar soluções viáveis que aumentem a sua capacidade conjunta para prevenir a 
escassez; exorta a Comissão a desenvolver, com o menor custo possível, uma 
plataforma digital como ponto de contacto entre os Estados-Membros que preste 
informações e assegure a comunicação e o aconselhamento aos Estados-Membros, para 
que estes possam participar em projetos de inovação a nível nacional e da UE; insta, 
neste contexto, os Estados-Membros a partilharem as suas práticas para promover a 
inovação;

31. Salienta, por último, a importância para as empresas europeias em setores estratégicos, 
como o setor farmacêutico, da liberdade contratual em matéria de concessão de licenças, 
proteção e aplicação equilibrada dos direitos de propriedade intelectual, inclusive nos 
países terceiros onde exercem as suas atividades; exorta a Comissão a desenvolver e 
aplicar medidas e instrumentos novos e adicionais para este fim e a melhorar os 
instrumentos existentes, como o Serviço de Assistência nos Direitos de Propriedade 
Intelectual destinado às PME. exorta a Comissão a tornar facilmente acessíveis ao 
público as condições que regem o sistema de patentes e licenciamento e a fornecer 
informações sobre ensaios clínicos e pré-clínicos e contributos públicos e privados;

32. Sugere que a Comissão acompanhe atentamente o mercado farmacêutico e a proteção 
dos dados farmacêuticos, nomeadamente com vista a melhorar o acesso a medicamentos 
genéricos e biossimilares, oferecer tratamentos a preços acessíveis a um grande número 
de pacientes e obter poupanças nas despesas de saúde através do efeito positivo da 
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concorrência sobre os preços; salienta que os medicamentos genéricos são 
frequentemente produzidos por empresas regionais com menor capacidade de 
resistência aos problemas de aprovisionamento e turbulência do mercado; exorta a 
Comissão a promover soluções jurídicas que promovam a competitividade no domínio 
da produção de medicamentos genéricos e mantenham simultaneamente um equilíbrio 
jurídico adequado entre medicamentos genéricos e medicamentos inovadores; apoia 
uma maior concorrência nos medicamentos genéricos e biossimilares, combinada com 
um mecanismo adequado de proteção do mercado; salienta que uma eventual revisão da 
chamada isenção Bolar, que permite a realização de ensaios sobre produtos patenteados 
para apoiar pedidos de autorização de introdução no mercado de medicamentos 
genéricos e biossimilares sem ser considerada uma violação dos direitos das patentes ou 
dos CPP para medicamentos, só pode ocorrer após uma exaustiva avaliação de impacto;

33. Recorda à Comissão que os Estados-Membros estão mandatados para estabelecerem as 
suas próprias prioridades no que se refere a processos inovadores para o fabrico de 
novos antibióticos; regista a necessidade de facilitar o acesso a novos antibióticos, ao 
mesmo tempo que mantém o acesso aos antigos;

34. Observa que a inovação ultrapassa em muito a legislação; convida a Comissão a 
introduzir uma certa flexibilidade na legislação para responder, de forma mais célere e 
eficaz, às novas necessidades do mercado e à procura de produtos.

35. Salienta, por último, que é da maior importância que a UE fale com uma só voz que seja 
forte no cenário mundial.
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Renew Stéphane Séjourné, Yana Toom, Adrián Vázquez Lázara

2 -
ID Gunnar Beck

The Left Emmanuel Maurel

8 0
Renew Pascal Durand

S&D Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Bettina Vollath, Tiemo Wölken

Verts/ALE Gwendoline Delbos-Corfield, Sergey Lagodinsky

Legenda dos símbolos:
+ : a favor
- : contra
0 : abstenções


