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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις επιλογές της ΕΕ για τη 

βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα, της 6ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με την 

πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη 

διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τις τιμές των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση 

και την κάλυψη του κόστους τους στο πλαίσιο των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης 

υγείας1, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου του Γενικού Γραμματέα των 

Ηνωμένων Εθνών για την πρόσβαση στα φάρμακα με τίτλο «Promoting innovation and 

access to health technologies» (Προώθηση της καινοτομίας και της πρόσβασης σε 

τεχνολογίες υγείας), που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας με τίτλο «WHO Expert 

Committee on the Selection of Essential Drugs (επιτροπή ειδικών της ΠΟΥ για την 

επιλογή των βασικών φαρμάκων), 17-21 Οκτωβρίου 1977 –WHO Technical Report 

Series, No. 615», την έκθεση της Γραμματείας της ΠΟΥ, της 7ης Δεκεμβρίου 2001, με 

τίτλο «στρατηγική της ΠΟΥ για τα φάρμακα: Αναθεωρημένη διαδικασία για την 

επικαιροποίηση του προτύπου καταλόγου βασικών φαρμάκων της ΠΟΥ (EB109/8)· την 

έκθεση της ΠΟΥ, του Μαρτίου του 2015, με τίτλο «Access to new medicines in 

Europe» (Πρόσβαση σε νέα φάρμακα στην Ευρώπη), και την έκθεση της ΠΟΥ, της 

28ης Ιουνίου 2013 με τίτλο «Priority Medicines for Europe and the World» (Φάρμακα 

προτεραιότητας για την Ευρώπη και τον κόσμο), 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη συμφωνία για τις εμπορικές πτυχές 

των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τη δημόσια υγεία 

(WTO/MIN(01/DEC/2)) και την εφαρμογή της παραγράφου 6 της δήλωσης της Ντόχα, 

της 1ης Σεπτεμβρίου 2003 (WTO/L/540), 

                                                 
1 ΕΕ C 24 της 22.1.2016, σ. 119. 
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– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 816/2006 σχετικά με τη χορήγηση 

υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με 

την παρασκευή φαρμάκων για εξαγωγή σε χώρες με προβλήματα δημόσιας υγείας· 

 – έχοντας υπόψη τη συμφωνία για κοινές συμβάσεις προμηθειών, που εγκρίθηκε από την 

Επιτροπή στις 10 Απριλίου 20141, 

– έχοντας υπόψη τη διάσκεψη του Ναϊρόμπι του 1985 σχετικά με την ορθολογική χρήση 

των φαρμάκων, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της 

Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Νομικών 

Θεμάτων και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0000/2017), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αναγνωρίζει το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών στην υγεία και την ιατρική 

περίθαλψη2· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της περίθαλψης των προσφύγων και 

των παράτυπων μεταναστών, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν χορήγησης φαρμάκων, 

αποτελεί διαρκώς μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους προϋπολογισμούς των κρατών 

μελών· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα δημόσιας υγείας έχουν καθοριστική σημασία για 

τη διασφάλιση καθολικής πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, που αποτελεί 

θεμελιώδες δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα 

υγείας στην ΕΕ αντιμετωπίζουν προκλήσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η 

αυξανόμενη επιβάρυνση των χρόνιων ασθενειών, το υψηλό κόστος ανάπτυξης των 

νέων τεχνολογιών, οι υψηλές και αυξανόμενες φαρμακευτικές δαπάνες, καθώς και ο 

αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες για τον φαρμακευτικό κλάδο στην ΕΕ ανήλθαν στο 

17,1% των συνολικών δαπανών για την υγεία και του 1,41% του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις αυτές 

καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για ευρωπαϊκή συνεργασία και νέα μέτρα πολιτικής 

τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούν έναν από τους 

ακρογωνιαίους λίθους της υγειονομικής περίθαλψης και όχι απλό αντικείμενο 

συναλλαγών, και ότι η ανεπαρκής πρόσβαση σε βασικά φάρμακα και οι υψηλές τιμές 

των καινοτόμων φαρμάκων συνιστούν σοβαρή απειλή για τη βιωσιμότητα των εθνικών 

συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης·  

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις επιλογές 

υγειονομικής περίθαλψης και θεραπείας που προτιμούν, συμπεριλαμβανομένων 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/jpa_agreement_medicalcountermeasures_en.pdf 
2 το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη είναι το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό δικαίωμα σε ένα 

καθολικό ελάχιστο πρότυπο υγειονομικής περίθαλψης που δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι· 
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συμπληρωματικών και εναλλακτικών θεραπειών και φαρμάκων· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στα φάρμακα εξαρτάται από την έγκαιρη 

διαθεσιμότητά τους και από την οικονομική τους προσιτότητα για όλους, χωρίς 

γεωγραφικές διακρίσεις· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανταγωνισμός είναι σημαντικός παράγοντας για τη συνολική 

ισορροπία της φαρμακευτικής αγοράς και μπορεί να χαμηλώσει το κόστος, να μειώσει 

τις δαπάνες για φάρμακα και να βελτιώσει την έγκαιρη πρόσβαση σε φάρμακα με 

προσιτές τιμές, εφαρμόζοντας τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ποιότητας στη διαδικασία 

έρευνας και ανάπτυξης· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80% των ενεργών ουσιών των γενοσήμων εισάγονται από 

τρίτες χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα, και ότι η συγκέντρωση φυτών και υγρών 

αποβλήτων προκαλεί περιβαλλοντική ρύπανση και αυξάνει την αντιμικροβιακή αντοχή, 

θέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο της παγκόσμια υγεία και απειλώντας την εθνική κυριαρχία 

των κρατών μελών στον τομέα της υγείας σε περίπτωση έλλειψης ενεργών ουσιών· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι τιμές των νέων φαρμάκων 

αυξήθηκαν σε τέτοιο βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες, που τα καθιστούν οικονομικά 

απρόσιτα για πολλούς ευρωπαίους πολίτες επηρεάζοντας σοβαρά τη βιωσιμότητα των 

εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιότητα του 

μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεπάγεται περικοπές των προϋπολογισμών για την 

υγειονομική περίθαλψη και εμποδίζει τα κράτη μέλη να αποφασίζουν κυριαρχικά για τα 

εθνικά τους συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·  

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πέραν των υψηλών τιμών και της έλλειψης διαθεσιμότητας, 

μεταξύ των υπόλοιπων εμποδίων στην πρόσβαση σε φάρμακα περιλαμβάνονται οι 

ελλείψεις σε βασικά και άλλα φάρμακα, η κακή σύνδεση μεταξύ των κλινικών αναγκών 

και της έρευνας, η έλλειψη πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη και σε επαγγελματίες 

του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι καθυστερήσεις μεταξύ της έγκρισης της 

εμπορίας και των συνακόλουθων αποφάσεων για τις τιμές και τις επιστροφές εξόδων, η 

έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντων, οι κανόνες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και οι 

δημοσιονομικοί περιορισμοί· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των κρουσμάτων καρκίνου αυξάνεται κάθε χρόνο, 

και ότι ο συνδυασμός της αύξησης των κρουσμάτων καρκίνου στον πληθυσμό με τα 

νέα τεχνολογικά προηγμένα φάρμακα κατά του καρκίνου έχει ως αποτέλεσμα να 

δημιουργείται μια κατάσταση κατά την οποία το συνολικό κόστος του καρκίνου 

αυξάνεται, γεγονός που προκαλεί πρωτόγνωρη πίεση στους προϋπολογισμούς 

υγειονομικής περίθαλψης και καθιστά τη θεραπεία οικονομικά απρόσιτη για πολλούς 

καρκινοπαθείς, αυξάνοντας τον κίνδυνο, η οικονομική προσιτότητα ή η τιμολόγηση της 

φαρμακευτικής αγωγής να καταστεί αποφασιστικός παράγοντας στη θεραπεία των 

καρκινοπαθών· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός για τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών 

θεσπίστηκε με σκοπό την προαγωγή της καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ στον συγκεκριμένο 

τομέα, και ταυτόχρονα την κατοχύρωση της ασφάλειας, ωστόσο μέχρι σήμερα έχουν 

εγκριθεί μόνο οκτώ προηγμένες θεραπείες· 
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ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν θέσπισε κίνητρα για την προώθηση της 

έρευνας σε τομείς όπως οι σπάνιες και οι παιδικές ασθένειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κανονισμός για τα ορφανά φάρμακα πρόσφερε ένα πλαίσιο για την προώθηση της 

έρευνας στον τομέα των ορφανών φαρμάκων, αλλά και ότι υπάρχουν ωστόσο 

ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή του· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διευρύνεται το χάσμα μεταξύ της αυξανόμενης αντίστασης σε 

αντιμικροβιακές ουσίες και της ανάπτυξης νέων αντιμικροβιακών ουσιών, και ότι οι 

ασθένειες που οφείλονται στην αντίσταση στα φάρμακα θα μπορούσαν να φτάσουν έως 

το 2050 να προκαλούν δέκα εκατομμύρια θανάτους ετησίως σε όλο τον κόσμο· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται πως στην ΕΕ πεθαίνουν κάθε χρόνο τουλάχιστον 

25.000 άνθρωποι λόγω λοιμώξεων από ανθεκτικά βακτηρίδια, με κόστος 1,5 

δισεκατομμύρια EUR, ενώ τα τελευταία 40 χρόνια έχει αναπτυχθεί μόνο μία νέα 

κατηγορία αντιβιοτικών·  

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος 

στη θεραπεία προηγουμένως ανίατων ασθενειών, με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, να 

μην πεθαίνουν πλέον στην ΕΕ ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV/AIDS· 

ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ασθένειες για τις οποίες δεν υπάρχει 

βέλτιστη αγωγή (μεταξύ άλλων ο καρκίνος, που προκαλεί σχεδόν 1,3 εκατομμύρια 

θανάτους κάθε χρόνο)· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε οικονομικώς προσιτές και κατάλληλες 

διαγνωστικές εξετάσεις και εμβόλια είναι εξίσου κρίσιμη με την πρόσβαση σε ασφαλή, 

αποτελεσματικά και οικονομικώς προσιτά φάρμακα· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φάρμακα προηγμένης θεραπείας (ATMP) έχουν τη 

δυνατότητα να αναδιαμορφώσουν τη θεραπεία μεγάλου φάσματος παθήσεων, ιδίως σε 

τομείς ασθενειών στους οποίους οι συμβατικές προσεγγίσεις είναι ανεπαρκείς, και ότι 

μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί λίγα μόνο ATMP· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα βασικά φάρμακα δεν είναι διαθέσιμα σε πολλά κράτη 

μέλη, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όσον αφορά την περίθαλψη των 

ασθενών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ελλείψεις φαρμάκων μπορούν να σημειωθούν είτε 

λόγω παράνομων επιχειρηματικών στρατηγικών, όπως η «αμοιβή για καθυστέρηση» 

στον φαρμακευτικό τομέα, είτε λόγω ζητημάτων πολιτικής, παραγωγής ή διανομής, ή 

λόγω παράλληλου εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 81 της οδηγίας 

2001/83/ΕΕ ορίζει μέτρα για την πρόληψη των ελλείψεων φαρμάκων με τη λεγόμενη 

υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ), που υποχρεώνει τους παραγωγούς και 

τους διανομείς να διασφαλίζουν τον εφοδιασμό των εθνικών αγορών· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η ΥΔΥ δεν ισχύει για τον εφοδιασμό των διανομέων 

από τους κατασκευαστές, όπως αναφέρεται σε μελέτη που εκπονήθηκε κατ’ανάθεση 

της Επιτροπής, στην οποία τονίζεται η αδυναμία της ΕΕ να λύσει τα προβλήματα που 

προκαλεί η ίδια της η πολιτική, όπως οι επανεγκαταστάσεις· 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο διανοητικής 

ιδιοκτησίας, όπως επίσης η ορθή και έγκαιρη εφαρμογή του, είναι ουσιώδους σημασίας 

για τη δημιουργία ενός φιλικού προς την καινοτομία περιβάλλοντος που να υποστηρίζει 

την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες και αποτελεσματικές θεραπείες· 
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ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι να ωφελεί την 

κοινωνία και να προωθεί την καινοτομία, και να προστατεύει τις επενδύσεις των 

επιχειρήσεων και των επενδυτών, και ότι εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με την 

κατάχρηση/αθέμιτη χρήση της· 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από η συμφωνία του ΠΟΕ, του 1995, για τις εμπορικές πτυχές 

των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (συμφωνία TRIPS), προβλέπει στοιχεία 

ευελιξίαςσε σχέση με την ευρεσιτεχνία, όπως η υποχρεωτική αδειοδότηση σε πολύ 

συγκεκριμένες περιπτώσεις· 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα δοκιμαστικό σχέδιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Φαρμάκων (EMA) που τέθηκε σε εφαρμογή το 2014, γνωστό ως «προσαρμοστικές 

οδοί», που εφαρμόζεται κυρίως για θεραπείες σε τομείς υψηλής ιατρικής ανάγκης, 

έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις όσον αφορά τον λόγο κινδύνου οφέλους της 

χορήγησης ταχύτερης πρόσβασης στην αγορά για καινοτόμα φάρμακα με βάση 

λιγότερα κλινικά δεδομένα·  

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη 

όσον αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα, και ότι πρέπει να βρεθούν μηχανισμοί που να 

συμβάλλουν στην καταπολέμηση του φαινομένου των παραποιημένων φαρμάκων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι παραποιημένα φάρμακα παράγονται ως επί το πλείστον σε 

τρίτες χώρες και μπορούν εύκολα να διακινούνται σε ολόκληρη την ΕΕ, λόγω της 

απουσίας ελέγχων στα σύνορα μεταξύ κρατών μελών· 

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 3% των προϋπολογισμών υγείας διατίθεται για μέτρα 

πρόληψης και μέτρα προαγωγής της δημόσιας υγείας· 

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμολόγηση και η επιστροφή εξόδων για φαρμακευτικά 

προϊόντα υπάγονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και ρυθμίζονται σε εθνικό 

επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παρέχει νομοθεσία για τη διανοητική ιδιοκτησία, 

τις κλινικές δοκιμές, την έγκριση της διάθεσης στην αγορά, τη διαφάνεια στην 

τιμολόγηση, τη φαρμακοεπαγρύπνηση και τον ανταγωνισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

τιμή καθορίζεται με βάση τις ενδείξεις που αναφέρονται στην αρχική άδεια 

κυκλοφορίας, η οποία ορίζει ένα ακριβές μέγεθος αγοράς· 

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν στην πλειονότητά τους δικούς τους 

οργανισμούς αξιολόγησης της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας, που εφαρμόζουν 

καθένας τα δικά του κριτήρια· 

Φαρμακευτική αγορά 

1. επαναλαμβάνει ότι το δικαίωμα στην υγεία αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα που 

αναγνωρίζεται τόσο από την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

όσο και από το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά 

δικαιώματα, και ότι το δικαίωμα αυτό αφορά όλα τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι έχουν 

επικυρώσει διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα οι οποίες αναγνωρίζουν το 

δικαίωμα στην υγεία· επισημαίνει ότι, προκειμένου το δικαίωμα αυτό να διασφαλίζεται, 

πρέπει να εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων παραγόντων, η πρόσβαση στα φάρμακα, αλλά 

ότι το δικαίωμα αυτό δεν συνεπάγεται ότι η πρόσβαση στα συστήματα περίθαλψης 
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πρέπει να είναι δωρεάν·  

2. αναγνωρίζει την αξία πρωτοβουλιών πολιτών όπως ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των 

Δικαιωμάτων των Ασθενών, που βασίζεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ασθενών, η 

οποία εορτάζεται στις 18 Απριλίου κάθε έτους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στα κράτη 

μέλη της ΕΕ·  

3. επισημαίνει τα συμπεράσματα του άτυπου Συμβουλίου υπουργών Υγείας υπό την 

ιταλική προεδρία της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο στις 22 και 23 

Σεπτεμβρίου 2014, όπου πολλά κράτη μέλη συμφώνησαν στην ανάγκη να καταβληθούν 

κοινές προσπάθειες για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να 

καταστεί δυνατή η ταχύτερη πρόσβαση για τους ασθενείς·  

4. τονίζει ότι το ζήτημα της πρόσβασης σε φάρμακα στις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει 

να θεωρηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο·  

5. υπογραμμίζει τη σημασία των προσπαθειών Ε&Α τόσο του ιδιωτικού όσο και του 

δημόσιου τομέα για την ανακάλυψη νέων θεραπειών· τονίζει ότι οι ερευνητικές 

προτεραιότητες πρέπει να έχουν ως γνώμονα τις ανάγκες υγείας των ασθενών, 

αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα το συμφέρον των φαρμακευτικών εταιρειών να 

δημιουργούν οικονομικές αποδόσεις για τις επενδύσεις τους· υπογραμμίζει ότι τα 

εθνικά ρυθμιστικά πλαίσια πρέπει να διευκολύνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 

για τους ασθενείς και το δημόσιο συμφέρον· 

6. τονίζει ότι το υψηλό ποσοστό δημόσιων πόρων που χρησιμοποιούνται για Ε&Α δεν 

αποτυπώνεται στην τιμολόγηση λόγω της έλλειψης ιχνηλασιμότητας των δημόσιων 

πόρων στις προϋποθέσεις χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών χρήσης, με 

αποτέλεσμα να εμποδίζεται η δίκαιη δημόσια απόδοση των δημόσιων επενδύσεων· 

7. παροτρύνει για αύξηση της διαφάνειας του κόστους Ε&Α, συμπεριλαμβανομένων του 

ποσοστού της δημόσια χρηματοδοτούμενης έρευνας και της εμπορίας φαρμάκων· 

8. υπογραμμίζει τον ρόλο των ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων και των ΜΜΕ για τη 

βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα σε ευρωπαϊκό επίπεδο·  

9. υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή φαρμακευτική βιομηχανία είναι από τις πλέον 

ανταγωνιστικές βιομηχανίες στον κόσμο· τονίζει ότι η διατήρηση της υψηλού επιπέδου 

ποιότητας της καινοτομίας είναι καθοριστική για την κάλυψη των αναγκών των 

ασθενών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας· τονίζει ότι οι δαπάνες υγειονομικής 

περίθαλψης θα πρέπει να θεωρούνται δημόσια επένδυση, και ότι τα ποιοτικά φάρμακα 

μπορούν να βελτιώσουν τη δημόσια υγεία και επιτρέπουν στους ασθενείς να ζουν 

περισσότερο και με καλύτερη υγεία·  

10. τονίζει ότι, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που πλήττεται από κύμα αποβιομηχάνισης, ο 

φαρμακευτικός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό πυλώνα και 

κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία απασχόλησης· 

11. τονίζει ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η συμμετοχή των οργανώσεων ασθενών στον 
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καθορισμό των ερευνητικών στρατηγικών για ιδιωτικές και δημόσιες κλινικές δοκιμές, 

προκειμένου αυτές να καλύπτουν πραγματικά μη καλυπτόμενες ανάγκες των 

ευρωπαίων ασθενών· 

12. επισημαίνει ότι είναι προς το συμφέρον των ασθενών, σε περίπτωση που δεν 

ικανοποιούνται οι ιατρικές ανάγκες, να υπάρχει ταχεία πρόσβαση σε νέα καινοτόμα 

φάρμακα· τονίζει, ωστόσο, ότι η επίσπευση των αδειών εμπορίας δεν θα πρέπει να 

αποτελεί τον κανόνα αλλά να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις που δεν 

καλύπτονται σοβαρές ιατρικές ανάγκες, ούτε πρέπει να υπαγορεύονται από εμπορικές 

επιδιώξεις· υπενθυμίζει ότι απαιτούνται σοβαρές κλινικές δοκιμές και παρακολούθηση 

φαρμακοεπαγρύπνησης, προκειμένου να αξιολογούνται η αποτελεσματικότητα και η 

ασφάλεια των νέων φαρμάκων· 

13. επισημαίνει με ανησυχία ότι το 5% του συνόλου των εισαγωγών σε νοσοκομείο στην 

ΕΕ οφείλεται σε παρενέργειες φαρμάκων (ADR), και ότι οι ADR αποτελούν την 

πέμπτη βασικότερη αιτία θανάτου στα νοσοκομεία· 

14. υπενθυμίζει τη δήλωση σχετικά με την TRIPS και τη δημόσια υγεία, η οποία εκδόθηκε 

στην Ντόχα στις 14 Νοεμβρίου 2001, όπου αναφέρεται ότι η συμφωνία TRIPS πρέπει 

να εφαρμόζεται και να ερμηνεύεται με τρόπο ευνοϊκό για τη δημόσια υγεία –με την 

ενθάρρυνση τόσο της πρόσβασης σε υπάρχοντα φάρμακα όσο και της δημιουργίας 

νέων φαρμάκων· λαμβάνει εν προκειμένω υπόψη την απόφαση της 6ης Νοεμβρίου 

2015 του Συμβουλίου TRIPS του ΠΟΕ, να παραταθεί η εξαίρεση των λιγότερο 

ανεπτυγμένων χωρών (ΛAX) από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας φαρμάκων μέχρι τον 

Ιανουάριο του 2033· 

15. τονίζει ότι είναι κρίσιμη ανάγκη να αναπτυχθούν οι τοπικές ικανότητες στις 

αναπτυσσόμενες χώρες σε ό,τι αφορά την φαρμακευτική έρευνα, ώστε να καλυφθεί το 

μόνιμο χάσμα στην έρευνα και την παραγωγή φαρμάκων μέσω συμπράξεων δημοσίου-

ιδιωτικού τομέα με σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων, και με τη δημιουργία ανοικτών 

κέντρων έρευνας και παραγωγής·  

Ανταγωνισμός 

16. εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις δικαστικές υποθέσεις που αποσκοπούν στην 

καθυστέρηση της εισόδου των γενόσημων φαρμάκων στην αγορά· επισημαίνει ότι, 

σύμφωνα με την τελική έκθεση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον 

φαρμακευτικό κλάδο, ο αριθμός αυτών των δικαστικών υποθέσεων τετραπλασιάστηκε 

κατά το διάστημα 2000-2007, σχεδόν το 60% των υποθέσεων αφορούσαν διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας δεύτερης γενιάς, και η εκδίκασή τους διήρκεσε κατά μέσο όρο δύο έτη· 

17. τονίζει ότι με τη βελτίωση της νομοθεσίας θα προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα· 

αναγνωρίζει επίσης τη σημασία και την αποτελεσματικότητα των μέσων 

αντιμονοπωλιακής πολιτικής για την καταπολέμηση συμπεριφορών που υπονομεύουν 

τον ανταγωνισμό, όπως η κατάχρηση ή η εσφαλμένη χρήση των συστημάτων 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και του συστήματος έγκρισης φαρμάκων·  

18. επισημαίνει ότι τα βιο-ομοειδή φάρμακα επιτρέπουν εντονότερο ανταγωνισμό, 

χαμηλότερες τιμές και εξοικονόμηση πόρων για τα συστήματα υγειονομικής 
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περίθαλψης, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα 

για τους ασθενείς· τονίζει ότι η προστιθέμενη αξία και ο οικονομικός αντίκτυπος των 

βιο-ομοειδών φαρμάκων στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας πρέπει να 

αναλυθούν, η είσοδός τους στην αγορά δεν θα πρέπει να καθυστερήσει, και, όπου 

απαιτείται, θα πρέπει να εξεταστεί η λήψη μέτρων για την υποστήριξη της εισαγωγής 

τους στην αγορά· τονίζει ότι η χορήγηση άδειας για τη διάθεση βιο-ομοειδών 

φαρμάκων αποτελεί αυτή τη στιγμή καθήκον του EMA, και ότι το μέλλον του 

οργανισμού αυτού είναι κάπως αβέβαιο· 

19. τονίζει ότι η τιμολόγηση των φαρμάκων βάσει της αξίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

καταχρηστικά ως οικονομική στρατηγική μεγιστοποίησης των κερδών, που θα 

οδηγούσε στον καθορισμό τιμών δυσανάλογων προς τη διάρθρωση κόστους των 

φαρμάκων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η βέλτιστη κατανομή των κοινωνικών 

παροχών· 

20. αναγνωρίζει ότι η χρήση φαρμάκων εκτός των προβλεπόμενων ενδείξεων μπορεί να 

αποφέρει οφέλη για τους ασθενείς όταν δεν υπάρχουν εγκεκριμένες εναλλακτικές 

λύσεις· επισημαίνει με ανησυχία ότι οι ασθενείς αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους 

λόγω της έλλειψης ισχυρής πραγματολογικής βάσης που να αποδεικνύει την ασφάλεια 

και την αποτελεσματικότητα της χρήση φαρμάκων εκτός προβλεπόμενων ενδείξεων, 

της έλλειψης εν επιγνώσει συναίνεσης, και της αυξανόμενης δυσκολίας στην 

παρακολούθηση των παρενεργειών· υπογραμμίζει ότι ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, 

όπως τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στην εν λόγω πρακτική· 

Τιμολόγηση και διαφάνεια 

21. επισημαίνει ότι οι ασθενείς αποτελούν τον πιο αδύναμο κρίκο στην πρόσβαση σε 

φάρμακα και ότι οι δυσκολίες που σχετίζονται με την εν λόγω πρόσβαση δεν πρέπει να 

έχουν αρνητικές επιπτώσεις για αυτούς· 

22. τονίζει ότι η πλειονότητα των εθνικών και περιφερειακών οργανισμών αξιολόγησης 

τεχνολογίας του τομέα της υγείας χρησιμοποιούν ήδη διάφορα κριτήρια κλινικού, 

οικονομικού και κοινωνικού οφέλους για την αξιολόγηση νέων φαρμάκων, 

προκειμένου να στηρίξουν τις αποφάσεις τους σχετικά με την τιμολόγηση και την 

επιστροφή εξόδων·  

23. τονίζει ότι είναι σημαντικό να αξιολογείται η πραγματική θεραπευτική προστιθέμενη 

αξία των νέων φαρμάκων βάσει στοιχείων, σε σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη 

εναλλακτική λύση· 

24. επισημαίνει με ανησυχία ότι τα στοιχεία που υποστηρίζουν την αξιολόγηση της 

προστιθεμένης αξίας των καινοτόμων φαρμάκων συχνά σπανίζουν και δεν είναι αρκετά 

πειστικά για να στηρίξουν τη λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων σχετικά με την 

τιμολόγηση· 

25. τονίζει ότι η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ) πρέπει να συνιστά σημαντικό και 

αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα, και να συμβάλλει 

στη βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων υγείας, επιτρέποντας τη δημιουργία 

κινήτρων για καινοτομία, και προσφέροντας στους ασθενείς τεχνολογίες με υψηλή 
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προστιθέμενη θεραπευτική αξία·  

26. επισημαίνει ότι για την ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών πολιτικών υγείας με 

γνώμονα τον ασθενή, και για να καταστεί η τεχνολογία της υγείας όσο το δυνατόν 

αποδοτικότερη, η αξιολόγηση της τεχνολογίας αυτής θα πρέπει να αποτελεί 

πολυεπιστημονική διαδικασία που να συγκεντρώνει ιατρικές, κοινωνικές, οικονομικές 

και δεοντολογικές πληροφορίες για τη χρήση της τεχνολογίας με την εφαρμογή υψηλών 

προτύπων, κατά τρόπο συστηματικό, ανεξάρτητο, αντικειμενικό, ποιοτικό, 

αναπαραγώγιμο και διαφανή· 

27. θεωρεί ότι η τιμή ενός φαρμάκου θα πρέπει να καλύπτει το κόστος της ανάπτυξης και 

παραγωγής του, και να είναι ενδεδειγμένη για τη συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση 

του κράτους εμπορίας, όπως επίσης να ευθυγραμμίζεται με τη θεραπευτική 

προστιθέμενη αξία που προφέρει στους ασθενείς, ενώ παράλληλα να εξασφαλίζει την 

πρόσβαση για τους ασθενείς, τη βιωσιμότητα της περίθαλψης και την ανταμοιβή για 

την καινοτομία· 

28. υπογραμμίζει ότι ακόμη και όταν η προστιθέμενη αξία ενός νέου φαρμάκου είναι 

σημαντική, η τιμή δεν πρέπει να εμποδίζει τη βιώσιμη πρόσβαση στο φάρμακο αυτό 

στην ΕΕ· 

29. πιστεύει ότι η πραγματική θεραπευτική προστιθέμενη αξία ενός φαρμάκου, ο 

κοινωνικός αντίκτυπος, η σχέση κόστους οφέλους, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις, οι 

προσπάθειες που καταβάλλονται στις φάσεις της έρευνας, της ανάπτυξης και της 

δοκιμής, ώστε να αποφεύγονται οι δοκιμές με πειραματόζωα και ο χειρουργικός 

διαμελισμός τους, καθώς και η αποδοτικότητα για το σύστημα δημόσιας υγείας πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους κατά τον καθορισμό των διαδικασιών 

τιμολόγησης και επιστροφής εξόδων για τα φάρμακα· 

30. πιστεύει ότι απαιτείται στρατηγική καινοτομία στον τομέα της πρόληψης ασθενειών, 

διότι ο εν λόγω τομέας μπορεί να θεωρηθεί βασικός παράγοντας για τη μείωση της 

χρήσης φαρμάκων και την παράλληλη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της 

ανθρώπινης υγείας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη βιώσιμη ή 

οργανική παραγωγή τροφίμων, και να αναλάβουν όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για 

την προώθηση υγιών και ασφαλών συνηθειών, όπως η υγιεινή διατροφή· 

Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

31. τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η διαφάνεια και να αυξηθεί η εθελοντική 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της τιμολόγησης και της επιστροφής 

εξόδων των φαρμακευτικών προϊόντων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα 

των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης· 

32. υπενθυμίζει ότι η διαφάνεια σε όλα τα ενωσιακά και εθνικά θεσμικά όργανα και 

οργανισμούς έχει καθοριστική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας, 

και ότι οι εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στη διαδικασία έγκρισης δεν πρέπει να 

έχουν σύγκρουση συμφερόντων· 

33. επισημαίνει την ενωσιακή διαδικασία κοινής προμήθειας φαρμάκων που 
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χρησιμοποιείται για την αγορά εμβολίων σύμφωνα με την απόφαση 

αριθ. 1082/2013/ΕΕ· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως το μέσο αυτό· 

34. υπενθυμίζει ότι οι ΛΑΧ πλήττονται περισσότερο από ασθένειες που σχετίζονται με τη 

φτώχεια, ιδίως HIV/AIDS, ελονοσία, φυματίωση, παθήσεις των αναπαραγωγικών 

οργάνων και μολυσματικές και δερματικές νόσους·  

35. επισημαίνει ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες οι γυναίκες και τα παιδιά έχουν μικρότερη 

πρόσβαση σε φάρμακα από ό,τι οι ενήλικοι άνδρες, εξαιτίας της έλλειψης 

διαθεσιμότητας, προσβασιμότητας, οικονομικής προσιτότητας και αποδοχής των 

θεραπειών ως αποτέλεσμα διακρίσεων λόγω πολιτιστικών, θρησκευτικών ή κοινωνικών 

παραγόντων και χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης· 

36. δεδομένου ότι η φυματίωση έχει καταστεί η κορυφαία λοιμώδης αιτία θανάτου 

παγκοσμίως, και ότι η πιο επικίνδυνη μορφή της νόσου είναι η πολυανθεκτική στα 

φάρμακα, υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η αναπτυσσόμενη κρίση 

μικροβιακής αντοχής (AMR), μεταξύ άλλων, μέσω της χρηματοδότησης της έρευνας 

και της ανάπτυξης νέων εργαλείων για εμβόλια, διαγνωστικές μεθόδους και θεραπείες 

της φυματίωσης, με παράλληλη εξασφάλιση βιώσιμης και οικονομικά προσιτής 

πρόσβασης στα εν λόγω νέα εργαλεία, προκειμένου να μην υστερήσει κανείς· 

Συστάσεις 

37. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να προστατευτεί το δικαίωμα 

των ασθενών σε καθολική, οικονομικά προσιτή, αποτελεσματική, ασφαλή και έγκαιρη 

πρόσβαση σε βασικές και καινοτόμες θεραπείες, να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 

εθνικών συστημάτων δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης και να εξασφαλιστούν 

μελλοντικές επενδύσεις σε φαρμακευτική καινοτομία· τονίζει ότι η πρόσβαση των 

ασθενών σε φάρμακα αποτελεί κοινή ευθύνη όλων των συντελεστών του συστήματος 

υγείας· ζητεί τον σεβασμό των κυρίαρχων εθνικών μέτρων, όπως αυτά που δίνουν 

προτεραιότητα στην επιστροφή των εξόδων περίθαλψης και φαρμάκων σε εντόπιους ή 

νόμιμους πολίτες της χώρας· 

38. επισημαίνει ότι η αλλαγή χρήσης υφιστάμενων φαρμάκων για νέες ενδείξεις μπορεί να 

συνοδεύεται από αύξηση τιμής· καλεί τα κράτη μέλη και τις εταιρείες να θεωρούν ότι 

κάθε νέα εγκεκριμένη ένδειξη πρέπει να οδηγεί σε επαναξιολόγηση της αρχικής 

τιμολόγησης, στην οποία να λαμβάνονται υπόψη το κόστος των προσπαθειών R&D και 

η αύξηση της αγοράς στόχου· 

39. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στενότερη συνεργασία για να καταπολεμήσουν τον 

εν λόγω κατακερματισμό της αγοράς, ιδίως με την ανάπτυξη κοινοχρησίας διεργασιών 

και αποτελεσμάτων ΑΤΥ, και να καταρτίσουν κοινά κριτήρια λήψης αποφάσεων 

σχετικά με την τιμολόγηση και την επιστροφή εξόδων σε εθνικό επίπεδο· 

40. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν Ε&Α εστιασμένη σε μη καλυπτόμενες ανάγκες 

των ασθενών, όπως έρευνα για νέα αντιμικροβιακά φάρμακα, να συντονίζουν με 

αποτελεσματικό τρόπο τους δημόσιους πόρους που διατίθενται για έρευνα στον τομέα 

της υγείας, και να προάγουν την κοινωνική ευθύνη στον φαρμακευτικό τομέα· 
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41. επισημαίνει ότι η αυξανόμενη απειλή της μικροβιακής αντοχής και ο επείγων 

χαρακτήρας της απειλής της μικροβιακής αντοχής αναγνωρίστηκαν πρόσφατα από τον 

ΟΗΕ· υπογραμμίζει ότι αυξανόμενος αριθμός λοιμώξεων μπορεί να μην θεραπευτούν 

λόγω της αύξησης της μικροβιακής αντοχής· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τη δράση 

της για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, να προβεί σε διεξοδική ανάλυση 

των αιτίων της εν λόγω αύξησης της μικροβιακής αντοχής και να προωθήσει δημόσια 

και ιδιωτική Ε&Α στον συγκεκριμένο τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξεύρεση νέων 

αντιμικροβιακών παραγόντων καθώς και σε εναλλακτικές και καινοτόμες θεραπευτικές 

προσεγγίσεις, όπως τα υπό εξέλιξη ερευνητικά έργα για θεραπείες με λυσιτύπους, και 

να υποβάλει ένα νέο και ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης της ΕΕ με βάση την προσέγγιση 

«Μία υγεία»· 

42. αναγνωρίζει ότι τα κίνητρα που προτείνονται στον κανονισμό για τα παιδιατρικά 

φάρμακα δεν έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην προώθηση της καινοτομίας σε 

φάρμακα για παιδιά, ιδίως στους τομείς της ογκολογίας και της νεογνολογίας· 

43. ζητεί να εφαρμοστεί το πλαίσιο κανόνων στον τομέα της έρευνας και της πολιτικής 

φαρμάκων κατά τρόπο ώστε να προάγεται η καινοτομία, ιδίως σε περιπτώσεις 

ασθενειών, όπως ο καρκίνος, για τις οποίες δεν υπάρχει ακόμα ικανοποιητική θεραπεία· 

44. καλεί τα κράτη μέλη να αναλύσουν τον συνολικό αντίκτυπο της διανοητικής 

ιδιοκτησίας στην καινοτομία και την πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα, σε μια 

διεξοδική και αντικειμενική μελέτη, και, ιδίως, να αναλύσει στο πλαίσιο της μελέτης 

αυτής τον αντίκτυπο των πιστοποιητικών συμπληρωματικής προστασίας (ΠΣΠ), της 

αποκλειστικότητας των δεδομένων, και της εμπορικής αποκλειστικότητας στην 

ποιότητα της καινοτομίας και στον ανταγωνισμό· 

45. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα εθνικά συστήματα φαρμακεπαγρύπνησης, και 

να εγγυηθούν τη διεξαγωγή αξιολογήσεων μετά την έγκριση σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα και τις παρενέργειες των φαρμάκων· 

46. καλεί τα κράτη μέλη να προωθούν τη δεοντολογική συμπεριφορά και τη διαφάνεια 

στον φαρμακευτικό τομέα, ιδίως όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές και το πραγματικό 

κόστος Ε&Α, κατά την αδειοδότηση και την αξιολόγηση της διαδικασίας καινοτομίας· 

47. καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την προώθηση της εγχώριας παραγωγής 

γενόσημων και βιο-ομοειδών φαρμάκων, για παράδειγμα μέσω οικονομικών κινήτρων 

όπως οι επιλεκτικές επιστροφές εξόδων· 

 

48. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον διάλογο σχετικά με τις μη καλυπτόμενες 

ιατρικές ανάγκες μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, των ασθενών, των επαγγελματιών 

της υγείας, των ρυθμιστικών φορέων, των οργανισμών ΑΤΥ, των πληρωτών και των 

παρασκευαστών, σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των φαρμάκων· 

49.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους όσον αφορά τις διαδικασίες 

καθορισμού τιμών, προκειμένου να γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως σχετικά με 

τις συμφωνίες διαπραγμάτευσης και τις ορθές πρακτικές, και να αποφεύγονται περιττές 

διοικητικές απαιτήσεις και καθυστερήσεις· 
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50. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν μείζονες δημόσιες επενδύσεις για έρευνα με βάση 

μη καλυπτόμενες ιατρικές ανάγκες, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις 

αυτές θα αποφέρουν στο δημόσιο οφέλη όσον αφορά την υγεία· 

51. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ορθολογική χρήση των φαρμάκων, με στόχο 

την αποφυγή της υπερκατανάλωσης, ιδίως αντιβιοτικών· 

52. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την προσβασιμότητα των φαρμακείων, 

συμπεριλαμβανομένων της πυκνότητάς τους τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές 

περιοχές, του αριθμού των επαγγελματιών που τα στελεχώνουν, της καταλληλότητας 

του ωραρίου λειτουργίας τους, και της παροχής ποιοτικών συμβουλών και 

καθοδήγησης· 

53. καλεί τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να παρακολουθούν τις αθέμιτες πρακτικές 

προκειμένου να προστατεύουν τους καταναλωτές από τεχνητά υψηλές τιμές φαρμάκων· 

54. καλεί τα κράτη μέλη να προτείνουν μέτρα για τη βελτίωση του ποσοστού εγκρίσεων 

νέων θεραπειών και διάθεσής τους σε ασθενείς· 

55. καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν μηχανισμό βάσει του οποίου θα μπορούσε να 

καταρτίζεται σε ετήσια βάση έκθεση σχετικά με τις ελλείψεις φαρμάκων σε ολόκληρη 

την ΕΕ·  

56. επιμένει ότι είναι σημαντικό να διατηρήσουν τα κράτη μέλη τους εγχώριους 

φαρμακευτικούς οργανισμούς τους ώστε να εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο 

επιστημονικής πραγματογνωσίας σε κάθε κράτος μέλος· 

57. τονίζει ότι η ανάπτυξη ισχυρών συστημάτων παρακολούθησης και διανομής σε όλα τα 

επίπεδα, από το δημοτικό έως το διαμερισματικό, το επαρχιακό και το εθνικό, με τη 

στήριξη εργαστηριακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ισχυρών συστημάτων 

εφοδιαστικής, θα μπορούσε να καταστήσει πιο εφικτή την πρόσβαση σε φάρμακα, ενώ 

η μεταφορά τεχνολογιών της υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες (μέσω συμβάσεων 

αδειών εκμετάλλευσης, και της παροχής πληροφοριών, τεχνογνωσίας και 

επαγγελματικών δεξιοτήτων, τεχνικών υλικών και εξοπλισμού) μπορεί να δώσει τη 

δυνατότητα στις αποδέκτριες χώρες να παράγουν το προϊόν τοπικά και να οδηγήσει σε 

μεγαλύτερη πρόσβαση στο προϊόν και σε βελτίωση της υγείας· 

58. καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για να βελτιώσει τις ικανότητες των 

αναπτυσσόμενων χωρών και να βοηθήσει τις χώρες αυτές να σχεδιάσουν 

αποτελεσματικά συστήματα υγείας που να επιδιώκουν τη βελτιωμένη πρόσβαση στις 

υπηρεσίες υγείας, ιδίως για τις ευπαθείς κοινότητες· 

Διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ) και Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) 

59. υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα ΔΙ επιτρέπουν μια περίοδο αποκλειστικότητας την οποία 

οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ρυθμίζουν, να παρακολουθούν και να υλοποιούν 

προσεκτικά και αποτελεσματικά, προκειμένου να αποφεύγεται η σύγκρουση με το 

θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στην προστασία της υγείας, ενώ ταυτόχρονα να 

προωθούνται η ποιοτική καινοτομία η ανταγωνιστικότητα· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
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Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) και τα κράτη μέλη θα πρέπει να χορηγούν 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας μόνο για φαρμακευτικά προϊόντα που πληρούν αυστηρά τα 

κριτήρια για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, δηλαδή την καινοτομία, την 

εφευρετική δραστηριότητα και τη δυνατότητα βιομηχανικής εφαρμογής, όπως αυτά 

παγιώνονται στη σύμβαση για τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας· 

60. τονίζει ότι, ενώ ορισμένα νέα φάρμακα αποτελούν παραδείγματα επαναστατικής 

καινοτομίας, άλλα νέα φάρμακα επιδεικνύουν θεραπευτική προστιθέμενη αξία 

ανεπαρκή για να χαρακτηριστούν γνήσια καινοτομία· υπογραμμίζει ότι η αλλαγή 

χρήσης και η αναδιάταξη γνωστών μορίων, καθώς και η ανάπτυξη νέων φαρμάκων για 

την ίδια θεραπευτική ένδειξη (ουσίες ίδιου σκοπού –«me-too»), θα πρέπει να 

αξιολογούνται προσεκτικά, ειδικά σε ό,τι αφορά την προστιθέμενη θεραπευτική αξία 

τους· θα πρέπει να επιδεικνύονται μετρήσιμα οφέλη και να τηρούνται αυστηρά οι 

απαιτήσεις για την κατοχυρωσιμότητα ευρεσιτεχνίας, εφευρετικής δραστηριότητας και 

βιομηχανικής εφαρμογής· προειδοποιεί για πιθανή αθέμιτη χρήση των κανόνων 

προστασίας ΔΙ, για τη διαιώνιση των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας μέσω 

μικροτροποποιήσεων (evergreening), και την αποφυγή του ανταγωνισμού· 

61. επισημαίνει ότι η υποχρεωτική αδειοδότηση θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο για 

περιορισμένη χρονική περίοδο, να περιορίζεται σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως 

κρίσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και ότι κάθε γενόσημο φάρμακο που παράγεται 

μέσω τέτοιων αδειών θα πρέπει να είναι αυστηρά παρόμοιο προς τις κατοχυρωμένες με 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εκδοχές, ιδίως όσον αφορά τις βοηθητικές ουσίες· 

° 

° ° 

62. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. 

Or. en 

 

 


