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Soledad Cabezón Ruiz 

A gyógyszerekhez való hozzájutás javításának lehetőségei 

2016/2057(INI) 

Az A8-0040/2017. számú nem jogalkotási állásfoglalásra irányuló indítvány helyébe lépő 

alternatív állásfoglalásra irányuló indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének (4) 

bekezdése) 

a gyógyszerekhez való hozzájutás javításának uniós lehetőségeiről 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának szabályozását, valamint a 

nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő befogadásukat szabályozó 

intézkedések átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 

javaslatról szóló 2013. február 6-i jogalkotási állásfoglalására1, 

– tekintettel az Egyesült Nemzetek főtitkára gyógyszerekhez való hozzájutással 

foglalkozó magas szintű munkacsoportjának „Az innováció és az egészségügyi 

technológiákhoz való hozzáférés előmozdítása” című, 2016 szeptemberében közzétett 

jelentésére, 

– tekintettel az Egészségügyi Világszervezet „Az alapvető fontosságú gyógyszerekkel 

foglalkozó WHO szakértői bizottság” című, a WHO Technical Report Series 1977. 

október 17–21-i 615. számában megjelent jelentésére, az Egészségügyi Világszervezet 

titkárságának „A WHO gyógyszerstratégiája: az alapvető gyógyszerek WHO által 

vezetett mintajegyzékének aktualizálására szolgáló felülvizsgált eljárás” című, 2001. 

december 7-i jelentésére (EB109/8), a WHO „Új gyógyszerekhez való hozzájutás 

Európában” című, 2015. márciusi jelentésére és a WHO „Kiemelt jelentőségű 

gyógyszerek Európa és a világ számára” című, 2013. június 28-i jelentésére; 

– tekintettel a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló 

megállapodásról és a közegészségügyről szóló dohai nyilatkozatra 

(WTO/MIN(01/DEC/2), valamint a dohai nyilatkozat 6. bekezdésének végrehajtásáról 

szóló, 2003. szeptember 1-jei határozatra (WTO/L/540), 

– tekintettel a közegészségügyi problémákkal küzdő országokba történő kivitelre szánt 

gyógyszeripari termékek előállításával kapcsolatos szabadalmak 

kényszerengedélyezéséről szóló 816/2006/EK rendeletre, 

                                                 
1 HL C 24., 2016.1.22., 119. o. 
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 – tekintettel a közös beszerzésről szóló, a Bizottság által 2014. április 10-én elfogadott 

megállapodásra1, 

– tekintettel az ésszerű gyógyszerfelhasználásról szóló 1985-ös nairobi konferenciára, 

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

jelentésére, továbbá a Fejlesztési Bizottság, a Jogi Bizottság és a Petíciós Bizottság 

véleményeire (A8-0000/2017), 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

A. mivel az Európai Unió Alapjogi Chartája elismeri az emberek az egészséghez és az 

orvosi kezeléshez fűződő alapvető jogát2; mivel a migránsok és az okmányokkal nem 

rendelkező bevándorlók egyre nagyobb terhet rónak a tagállamok költségvetésére, 

egyebek mellett a számukra biztosított térítésmentes gyógyszerellátás miatt; 

B. mivel a közegészségügyi rendszerek kulcsfontosságúak az egészségügyi ellátáshoz való 

egyetemes hozzáférés biztosításához, ami minden uniós polgár alapvető joga; mivel az 

Unió egészségügyi rendszerei olyan kihívásokkal néznek szembe, mint a lakosság 

elöregedése, a krónikus betegségek egyre nagyobb számban való előfordulása, az új 

technológiák kifejlesztésének jelentős költségei, a már amúgy is magas gyógyszerárak 

emelkedése, valamint a gazdasági válságnak az egészségügyi költségvetésre gyakorolt 

hatása; mivel 2014-ben a gyógyszerkiadások az Európai Unióban az összes 

egészségügyi kiadás 17,1%-át és a bruttó hazai termék (GDP) 1,41%-át tették ki; mivel 

e kihívások miatt uniós együttműködésre, valamint uniós és nemzeti szintű új politikai 

intézkedésekre van szükség; 

C. mivel a gyógyszerek az egészségügyi ellátás egyik fő pillérét képezik, és nem pusztán 

kereskedelmi cikkek, és mivel az alapvető gyógyszerekhez való hozzáférés szűkössége 

és az innovatív gyógyszerek magas ára súlyosan veszélyeztetik a nemzeti egészségügyi 

rendszerek fenntarthatóságát;  

D. mivel a betegek számára biztosítani kell, hogy igénybe vehessék az általuk választott és 

preferált egészségügyi ellátási és kezelési lehetőségeket, ideértve a kiegészítő és 

alternatív terápiákat és gyógyszereket is; 

E. mivel a gyógyszerekhez való hozzájutás a gyógyszerek kellő időben való rendelkezésre 

állásától és mindenki általi megfizethetőségétől függ, amely feltételeknek földrajzi 

alapú megkülönböztetés nélkül kell teljesülniük; 

F. mivel a verseny fontos szerepet játszik a gyógyszerpiac egyensúlyának fenntartásában, 

csökkenti a költségeket, mérsékli a gyógyszerekre fordított kiadásokat, valamint 

lehetővé teszi, hogy a betegek könnyebben férjenek hozzá a megfizethető 

gyógyszerekhez, és hogy a kutatási és fejlesztési folyamatban magasabb minőségi 

normák érvényesüljenek; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/jpa_agreement_medicalcountermeasures_en.pdf 
2 Az egészségügyi ellátáshoz való jog gazdasági, társadalmi és kulturális jog az egészségügyi ellátás egyetemes 

minimális szintjéhez való hozzáférésre, amire mindenki jogosult. 
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G. mivel a generikus hatóanyagok mintegy 80%-át harmadik országokból, így Indiából és 

Kínából importálják, ahol a növények és a szennyvíz koncentrációja 

környezetszennyezéshez és az antibiotikumok elleni rezisztencia kialakulásához vezet, 

ami az aktív hatóanyagok esetleges hiánya esetén komoly fenyegetést jelent a 

tagállamok egészségügyi szuverenitására, és általában az egészségre a világon 

mindenütt; 

H. mivel számos esetben az új gyógyszerek árai az utóbbi évtizedek során oly mértékben 

megemelkedtek, hogy azok sok európai polgár számára elérhetetlenné váltak és 

veszélybe sodorják a nemzeti egészségügyi rendszerek fenntarthatóságát; mivel az 

Európai Unió tagjaként a tagállamok kénytelenek egészségügyi költségvetésüket 

csökkenteni, és nem áll módjukban szuverén döntéseket hozni nemzeti egészségügyi 

rendszereiket illetően;  

I. mivel a magas árak és a megfizethetetlenség mellett más tényezők is korlátozzák a 

gyógyszerekhez való hozzáférést, úgymint az alapvető és egyéb gyógyszerek hiánya, a 

klinikai igények és a kutatás közötti gyenge kapcsolat, az egészségügyi ellátáshoz és az 

egészségügyi szakemberekhez való hozzáférés hiánya, az indokolatlan adminisztratív 

eljárások, a forgalombahozatali engedély megadása és az azt követő árazási és térítési 

döntések közötti idő hosszúsága, a termékek piaci hiánya, valamint a szabadalmi 

szabályok és a költségvetési megszorítások; 

J. mivel a rákos megbetegedéssel diagnosztizált betegek száma minden évben növekszik, 

és a ráknak a népesség körében tapasztalható megnövekedett előfordulása a rák elleni, 

technológiailag fejlett új gyógyszerek egyidejű megjelenésével olyan helyzetet 

eredményez, hogy a rákkal járó összkiadások növekszenek, ami korábban nem 

tapasztalt terhet ró az egészségügyi költségvetésekre és megfizethetetlenné teszi a 

kezelést sok rákbeteg számára, így pedig ahhoz a kockázathoz vezet, hogy a 

gyógyszerek megfizethetősége és árképzése döntő tényező lesz a rákbetegek 

kezelésében; 

K. mivel a fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről szóló rendelet célja azt volt, hogy a 

biztonság garantálása mellett Európa-szerte előmozdítsák ezen a téren az innovációt, 

mégis eddig csak nyolc fejlett terápia engedélyezésére került sor; 

L. mivel az Uniónak ösztönzőket kellett bevezetnie többek között a ritka betegségekkel és 

a gyermekbetegségekkel kapcsolatos kutatások előmozdítása céljából; mivel a ritka 

betegségek gyógyszereiről szóló rendelet keretet adott a ritka betegségek elleni 

gyógyszerek kutatásának fejlesztéséhez, ám aggályok merültek fel a rendelet 

végrehajtása kapcsán; 

M. mivel a növekvő antimikrobás rezisztencia és az új antimikrobiális szerek fejlesztése 

közötti szakadék nő, és mivel a gyógyszerekkel szemben rezisztens betegségek okozta 

halálesetek éves száma 2050-re világszerte elérheti a 10 milliót; mivel becslések szerint 

az EU-ban évente legalább 25 000 ember hal meg rezisztens baktériumok okozta 

fertőzések miatt – melynek éves költsége 1,5 milliárd euró –, míg az utóbbi 40 évben 

csupán egy új antibiotikumcsoport került kifejlesztésre;  

N. mivel az elmúlt évtizedekben jelentős előrelépések történtek a korábban gyógyíthatatlan 
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betegségek kezelése terén, így például ma már az EU-ban egyetlen betegnek sem kell 

HIV/AIDS-ben meghalnia; mivel azonban még sok olyan betegség van, amelyet nem 

lehet megfelelően kezelni (többek között a rák, amelyben évente majdnem 1,3 millió 

ember hal meg az EU-ban); 

O. mivel a megfizethető és megfelelő diagnosztikai vizsgálatokhoz és oltóanyagokhoz való 

hozzájutás éppen olyan kritikus, mint a biztonságos, hatásos és megfizethető 

gyógyszerekhez való hozzáférés; 

P. mivel a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények átalakíthatják számos betegség 

kezelését, különösen azokon a betegségterületeken, ahol a hagyományos módszerek 

nem kielégítőek, és mivel eddig csak néhány fejlett terápiás gyógyszerkészítmény 

engedélyezésére került sor; 

Q. mivel bizonyos alapvető gyógyszerek nem érhetők el számos tagállamban, és ez 

problémákat okozhat a betegek ellátásában; mivel a gyógyszeriparban alkalmazott 

tisztességtelen vállalati stratégiák – mint például az ún. „pay for delay” (fizetés a 

késleltetésért) taktika –, illetve a politikai, előállítási és forgalmazási problémák, vagy a 

párhuzamos kereskedelem miatt  gyógyszerhiány léphet fel; mivel a 2001/83/EK 

irányelv 81. cikke a gyógyszerhiányok megelőzésére irányuló intézkedéseket állapít 

meg azáltal, hogy egy ún. közellátási kötelezettség révén kötelezi a gyártókat és a 

forgalmazókat a nemzeti piacon az ellátás biztosítására; mivel sok esetben a közellátási 

kötelezettséget nem alkalmazzák a forgalmazókat ellátó gyártókra, ahogyan azt a 

Bizottság által készítetett egyik tanulmány is megállapítja, rámutatva, hogy az EU nem 

képes megoldani a saját szakpolitikái által előidézett problémákat (lásd az 

áthelyezéseket); 

R. mivel egy stabil és kiszámítható szellemi tulajdonjogi és szabályozási keret, valamint 

annak megfelelő és kellő időben történő végrehajtása nélkülözhetetlen egy 

innovációbarát környezet megteremtéséhez, amely támogatja a betegeknek az innovatív 

és eredményes kezelésekhez való hozzáférését; 

S. mivel a szellemi tulajdonjog célja az, hogy a társadalom hasznára váljon, ösztönözze az 

innovációt, védje a vállalkozásokat és a befektetőket, és mivel aggodalmak merülnek fel 

az azzal való visszaélések kapcsán; 

T. mivel a WTO TRIPS-megállapodás 1995 óta rugalmasságokat biztosít a 

szabadalmakkal kapcsolatban, amire példa a nagyon egyedi esetekben alkalmazott 

kényszerengedélyezés; 

U. mivel az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 2014-ben „Adaptív útvonalak” névvel 

kísérleti projektet indított, amely elsősorban a nagymértékben kielégítetlen 

gyógyászati igények területére összpontosított, és élénk vitát váltott ki az olyan 

innovatív gyógyszerek idő előtti piacra jutása engedélyezésének kockázatairól és 

előnyeiről, amelyekre vonatkozóan kevesebb klinikai adat áll rendelkezésre;  

V. mivel a szellemi tulajdon védelme alapvető fontosságú a gyógyszerekhez való 

hozzáférés területén, és mivel olyan mechanizmusok azonosítására van szükség, 

amelyek segíthetnek a hamisított gyógyszerek jelensége elleni küzdelemben; mivel a 
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hamisított gyógyszereket többnyire harmadik országokban állítják elő, és mivel a 

tagállamok közötti határellenőrzés hiánya miatt azok könnyen mozgathatók az Unió 

egész területén; 

W. mivel az egészségügyi költségvetések csupán 3%-át fordítják a megelőzési 

intézkedésekre és a közegészségügy fejlesztésére; 

X. mivel a gyógyszerárak és -térítések meghatározása a tagállamok hatáskörébe tartozik, 

amelyek azt nemzeti szinten szabályozzák; mivel az Unió szabályozza a szellemi 

tulajdonra, a klinikai vizsgálatokra, a forgalombahozatali engedélyre, az árképzés 

átláthatóságára, a farmakovigilanciára és a versenyre vonatkozó kérdéseket; mivel az 

árazás az eredeti forgalombahozatali engedélyben említett, a piaci szegmens pontos 

méretét meghatározó felhasználási javaslat alapján történik; 

Y. mivel a legtöbb tagállamnak saját egészségügyitechnológia-értékelő hivatala van, amely 

a saját maga által meghatározott kritériumaik alapján működik; 

Gyógyszerpiac 

1. megismétli, hogy az egészséghez való jog az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában 

és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában is 

elismert emberi jog, és ez a jog az összes tagállam tekintetében irányadó, mivel azok 

ratifikálták az egészséghez való jogot elismerő nemzetközi emberi jogi 

megállapodásokat; rámutat, hogy e jog garantálásához biztosítani kell többek között a 

gyógyszerekhez való hozzáférést, ám ez nem jelenti egyben az egészségügyi ellátáshoz 

való díjmentes hozzáférést is;  

2. elismeri az olyan polgári kezdeményezések értékét, mint például az Európai Unió 

Alapjogi Chartája alapján kidolgozott Európai Betegjogi Charta és a betegjogok európai 

napja, amelyet a tagállamokban helyi és nemzeti szinten minden évben április 18-án 

ünnepelnek;  

3. rámutat az egészségügyi minisztereknek az Európai Unió olasz elnöksége idején, 2014. 

szeptember 22–23-án Milánóban tartott informális tanácsi ülésének következtetéseire, 

amely ülés alkalmával sok tagállam egyetértett abban, hogy közös erőfeszítésekre van 

szükség a bevált gyakorlatok megosztásának elősegítése és a betegek érdekét szolgáló 

gyorsabb hozzáférés lehetővé tétele érdekében;  

4. kiemeli, hogy a gyógyszerekhez való hozzáférés problémáját a fejlődő világban 

szélesebb összefüggésben kell vizsgálni;  

5. rámutat, hogy az új kezelések kifejlesztése terén mind az állami, mind a magán kutatás-

fejlesztési erőfeszítéseknek fontos szerepe van; hangsúlyozza, hogy a kutatási 

prioritásoknak a betegek egészségügyi szükségletein kell alapulniuk, ugyanakkor 

figyelembe kell venniük a gyógyszergyárak azon törekvését, hogy befektetésük 

nyereséges legyen; hangsúlyozza, hogy a szabályozási keretet úgy kell kialakítani, hogy 

az a lehető legjobban szolgálja a betegek érdekét és a közérdeket; 

6. hangsúlyozza, hogy a kutatás-fejlesztésre fordított rengeteg állami forrás nem 
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tükröződik az árazásban az állami forrásoknak a szabadalmaztatási és engedélyezési 

feltételekben való nyomonkövethetőségének hiánya miatt, ami akadályozza, hogy az 

állami beruházás méltányos megtérülést hozzon; 

7. hangsúlyozza, hogy a kutatás-fejlesztési kiadásokat átláthatóbbá kell tenni, ideértve a 

közpénzből finanszírozott kutatásokat és a gyógyszerek forgalmazását is; 

8. hangsúlyozza az európai kutatási projektek és kkv-k által a gyógyszerekhez való 

európai szintű hozzájutás javításában betöltött szerepet;  

9. emlékeztet arra, hogy az uniós gyógyszeripar az Unió egyik legversenyképesebb 

ágazata; hangsúlyozza, hogy az innováció magas színvonalának megőrzése alapvető 

fontosságú a betegek igényeinek folyamatos kielégítéséhez és a versenyképesség 

javításához; hangsúlyozza, hogy az egészségügyi kiadásokat állami befektetésnek 

kellene tekinteni, és hogy a jó minőségű gyógyszerek hozzájárulnak a közegészség 

javításához, a betegek életének meghosszabbításához és életminőségük javításához;  

10. hangsúlyozza, hogy az ipar erőteljes visszafejlődésének kitett Európai Unióban a 

gyógyszeripari ágazat továbbra is az ipar fontos pillére, valamint a munkahelyteremtés 

motorja; 

11. hangsúlyozza, hogy a betegszervezeteket megfelelőbb módon kellene bevonni a magán 

és állami klinikai vizsgálati kutatási stratégiák meghatározásába annak biztosítása 

végett, hogy azok az európai betegek tényleges kielégítetlen  szükségleteinek feleljenek 

meg; 

12. megjegyzi, hogy kielégítetlen gyógyászati igények esetén az új, innovatív 

gyógyszerekhez való gyors hozzáférés a betegek érdekeit szolgálja; ugyanakkor 

hangsúlyozza, hogy a forgalombahozatali engedély gyors megadása nem válhat 

szabállyá, azt csak súlyos, kielégítetlen gyógyászati igény esetén szabad alkalmazni és 

nem indokolhatják kereskedelmi jellegű megfontolások; emlékeztet arra, hogy 

megalapozott klinikai vizsgálatokra és alapos farmakovigilanciára van szükség az új 

gyógyszerek minőségének, hatásosságának és biztonságosságának értékeléséhez; 

13. aggodalommal veszi tudomásul, hogy az Európai Unióban az összes kórházi 

betegfelvétel 5 %-a gyógyszermellékhatás miatt történik, és a gyógyszermellékhatások 

az ötödik vezető kórházi haláloknak számítanak; 

14. emlékeztet a TRIPS-megállapodásról és a közegészségügyről szóló, 2001. november 

14-én Dohában elfogadott nyilatkozatra, amely kimondja, hogy a TRIPS-megállapodást 

a közegészségügyet elősegítő módon kell végrehajtani és értelmezni, egyaránt 

ösztönözve a meglévő gyógyszerekhez való hozzájutást és az új gyógyszerek 

kifejlesztését; tudomásul veszi e tekintetben a WTO TRIPS Tanács 2015. november 6-i 

arra irányuló döntését, hogy 2033 januárjáig meghosszabbítja a legkevésbé fejlett 

országokra vonatkozó, gyógyszerszabadalmakkal kapcsolatos kivételeket; 

15. kiemeli, hogy a fejlődő országokban égető szükség van a gyógyszeripari kutatással 

kapcsolatos helyi kapacitás fejlesztésére az állandósult kutatási és gyógyszergyártási 

szakadék áthidalása érdekében termékfejlesztő köz-magán partnerségek, illetve nyílt 
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kutatási és gyártási központok létrehozása révén;  

Verseny 

16. sajnálja azokat a folyamatban lévő bírósági ügyeket, melyek célja a generikus 

készítmények piacra lépésének késleltetése; megjegyzi, hogy az Európai Bizottság 

gyógyszeripari ágazatra vonatkozó vizsgálati jelentése  szerint a jogviták száma 2000 és 

2007 között négyszeresére nőtt, valamint hogy az esetek csaknem 60%-a második 

generációs szabadalmakkal kapcsolatos és a jogorvoslat átlagosan 2 évig tartott; 

17. hangsúlyozza, hogy egy jobb szabályozás ösztönözné a versenyképességet; elismeri 

továbbá a trösztellenes eszközök jelentőségét és hatásosságát a versenykorlátozó 

magatartások, például a szabadalmi joggal és a gyógyszer-engedélyeztetési rendszerrel 

való visszaélések vagy azok helytelen alkalmazása elleni fellépés terén;  

18. rámutat, hogy a biohasonló gyógyszerek lehetővé teszik a fokozott versenyt, az árak 

csökkentését és a megtakarítást az egészségügyi rendszerekben, és ezáltal a betegek 

számára elősegítik a gyógyszerekhez való könnyebb hozzájutást; hangsúlyozza, hogy 

elemezni kell a biohasonló gyógyszereknek az egészségügyi rendszerek 

fenntarthatóságára vonatkozó többletértékét és gazdasági hatását, valamint hogy nem 

szabad késleltetni e gyógyszerek piacra lépését, és amennyiben szükséges, meg kell 

vizsgálni, hogy milyen intézkedésekkel lehetne támogatni piaci bevezetésüket; 

hangsúlyozza, hogy a biológiailag hasonló gyógyszerek engedélyezése jelenleg az EMA 

feladata, ám az ügynökség jövője meglehetősen bizonytalan; 

19. hangsúlyozza, hogy a gyógyszerek árának értékalapú meghatározása magában hordozza 

a visszaélés lehetőségét, ha profitmaximalizáló gazdasági stratégiaként alkalmazzák, 

ami olyan árak meghatározásához vezet, amelyek aránytalanok a költségstruktúrához 

képest, és ellentétesek a szociális jólét optimális elosztásával; 

20. elismeri, hogy a gyógyszerek indikáción túli alkalmazása előnyös lehet a betegek 

számára, ha nem léteznek jóváhagyott alternatívák; aggodalmát fejezi ki azzal 

kapcsolatban, hogy a betegek egyre növekvő kockázatnak vannak kitéve az indikáción 

túli alkalmazás biztonsága és hatásossága megbízható, bizonyítékokon alapuló 

igazolásának hiánya, a tájékozott beleegyezés hiánya, valamint a káros hatások nyomon 

követésének növekvő nehézsége következtében; hangsúlyozza, hogy a népesség egyes 

alcsoportjai, például a gyermekek és az idősek különösen ki vannak téve e 

gyakorlatnak; 

Árazás és átláthatóság 

21. rámutat arra, hogy a betegek jelentik a leggyengébb láncszemet a gyógyszerekhez való 

hozzáférés vonatkozásában, és hogy az ezzel kapcsolatos nehézségek nem lehetnek 

negatív kihatással rájuk; 

22. hangsúlyozza, hogy a legtöbb nemzeti és regionális egészségügyitechnológia-értékelő 

hatóság már most különböző klinikai, gazdasági és társadalmi hasznossághoz 

kapcsolódó kritériumokat használ az új gyógyszerek értékeléséhez, hogy támogassa a 

gyógyszerek árazásra és támogatására vonatkozó döntéseket;  
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23. hangsúlyozza az új gyógyszerek bizonyítékokon alapuló, a legjobb rendelkezésre álló 

alternatívához képesti valódi terápiás többletértéke értékelésének jelentőségét; 

24. aggodalommal veszi tudomásul, hogy az innovatív gyógyszerek többletértékének 

értékelését alátámasztó adatok gyakran szűkösek és nem eléggé meggyőzőek a 

határozott árképzési döntések meghozatalának támogatásához; 

25. hangsúlyozza, hogy az egészségügyi technológiaértékelésnek fontos és hatékony 

eszköznek kell lennie, amely javítja a gyógyszerekhez való hozzáférést, hozzájárul a 

nemzeti egészségügyi rendszerek fenntarthatóságához, lehetővé teszi az innovációt 

szolgáló ösztönzők létrehozását és nagy terápiás többletértéket biztosít a betegek 

számára;  

26. hangsúlyozza, hogy biztonságos és hatékony, betegközpontú egészségügyi politikák 

kialakítása és az egészségügyi technológia lehető legnagyobb hatékonysága érdekében a 

technológia értékelésének olyan multidiszciplináris folyamatnak kell lennie, amely 

magas szintű normák alkalmazása révén összefoglalja a technológia alkalmazásával 

összefüggő orvosi, szociális, gazdasági és etikai információkat, és ennek során 

szisztematikus, független, objektív, reprodukálható és átlátható módon jár el; 

27. úgy véli, hogy egy gyógyszer árának fedeznie kell az adott gyógyszer fejlesztési és 

gyártási költségeit, valamint meg kell felelnie azon ország egyedi gazdasági 

helyzetének, amelyben a gyógyszert forgalmazzák, továbbá összhangban kell lennie a 

betegek számára biztosított terápiás többletértékkel, ugyanakkor biztosítania kell a 

betegek e gyógyszerhez való hozzáférését, a fenntartható egészségügyet és az innováció 

jutalmazását; 

28. kiemeli, hogy bármilyen jelentős legyen is egy új gyógyszer többletértéke, az ára nem 

lehet olyan magas, hogy akadályozza a gyógyszerhez való fenntartható hozzáférést az 

Unióban; 

29. úgy véli, hogy a gyógyszerek árazása és a visszatérítési arányok meghatározása során 

egyaránt figyelembe kell venni egy gyógyszer valódi terápiás többletértékét, a 

társadalmi hatást, a költség-haszon arányt, a költségvetési hatást, a kutatás-fejlesztés és 

a tesztelés során az élveboncolás és az állatokon való tesztelés elkerülésére tett 

erőfeszítéseket, valamint a közegészségügyi rendszerek hatékonyságát; 

30. úgy véli, hogy stratégiai áttörésre van szükség a betegségek megelőzése terén, mivel ez 

kulcsfontosságú tényezőnek tekinthető a gyógyszerhasználat csökkentéséhez, valamint 

egyúttal az emberi egészség magas szintű védelmének garantálásához; felhívja a 

tagállamokat, hogy támogassák a fenntartható vagy ökológiai élelmiszertermelést, és 

tegyenek meg minden szükséges kezdeményezést az egészséges és biztonságos 

szokások, például az egészséges táplálkozás elősegítése érdekében; 

Tagállami együttműködés 

31. hangsúlyozza az átláthatóság és a tagállamok közti önkéntes együttműködés 

megerősítésének fontosságát a gyógyszerek árképzése és visszatérítése területén az 

egészségügyi rendszerek fenntarthatóságának biztosítása érdekében; 
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32. emlékeztet, hogy valamennyi uniós és nemzeti intézmény és hivatal esetében 

kulcsfontosságú az átláthatóság a demokrácia jó működése érdekében, valamint az, 

hogy az engedélyezési eljárásokban részt vevő szakértők esetében ne álljon fenn 

összeférhetetlenség; 

33. kiemeli a védőoltásokhoz használt gyógyszerek közös európai közbeszerzési eljárását, 

összhangban az 1082/2013/EU határozattal; ösztönzi a tagállamokat, hogy teljes 

mértékben használják ki ezt az eszközt; 

34. emlékeztet arra, hogy a szegénységgel összefüggő betegségek – különösen a 

HIV/AIDS, a malária, a tuberkulózis, a reproduktív szerveket érintő betegségek, 

valamint a fertőző betegségek és a bőrbetegségek – a legkevésbé fejlett országokat 

érintik a leginkább;  

35. kiemeli, hogy a fejlődő országokban a nők és a gyermekek a felnőtt férfiakhoz képest 

kevésbé férnek hozzá a gyógyszerekhez a kezelés rendelkezésre állásának, 

hozzáférhetőségének, megfizethetőségének és elfogadhatóságának kulturális, vallási 

vagy társadalmi tényezőkön alapuló megkülönböztetésből fakadó hiánya, valamint a 

rossz minőségű egészségügyi létesítmények miatt; 

36. úgy véli, hogy a tuberkulózis a világ első számú halálos fertőző betegségévé vált, és e 

betegség legveszélyesebb formája a multirezisztens tuberkulózis; hangsúlyozza, hogy 

fontos foglalkozni az antimikrobiális rezisztencia tekintetében kialakulóban lévő 

válsággal, ideértve a tuberkulózist érintő új oltóanyagokkal, diagnosztikai eszközökkel 

és kezelési módokkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés finanszírozását is, ugyanakkor 

gondoskodni kell az ezekhez való fenntartható és megfizethető hozzáférésről, biztosítva, 

hogy senkiről sem feledkeznek meg; 

Ajánlások 

37. nemzeti szintű intézkedésekre hív fel a betegek  alapvető és innovatív terápiákhoz való 

egyetemes, megfizethető, hatékony, biztonságos és időben történő hozzáférésre 

vonatkozó jogainak biztosítására, a nemzeti egészségügyi rendszerek fenntarthatósága, 

valamint a gyógyszerészeti innovációba való jövőbeni beruházás szavatolása céljából; 

hangsúlyozza, hogy a betegek gyógyszerekhez való hozzáférése az egészségügyi 

rendszer valamennyi szereplőjének közös felelőssége; kéri, hogy tartsák tiszteletben a 

szuverén nemzeti intézkedéseket, köztük azokat, amelyek elsőbbséget biztosítanak az 

állampolgároknak és az iratokkal rendelkező polgároknak biztosított gyógyellátási és 

gyógyszertérítésnek; 

38. megjegyzi, hogy a meglévő gyógyszerek új indikációkra történő felhasználását 

áremelkedés kísérheti; felkéri a tagállamokat és a vállalatokat annak figyelembevételére, 

hogy az engedélyezett új felhasználási javaslatok alapján újra kell árazni a termékeket, 

tekintetbe véve a kutatás-fejlesztési költségeket és a piaci szegmens bővülését; 

39. felhívja a tagállamokat, hogy fűzzék szorosabbra a piac ilyen jellegű széttagoltsága 

elleni küzdelemre irányuló együttműködést, azaz dolgozzanak ki közös 

egészségügyitechnológia-értékelési folyamatokat és eredményeket, és dolgozzanak ki 

közös kritériumokat a nemzeti szintű árképzési és -támogatási döntéseket segítő 
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tájékoztatás céljából; 

40. felhívja a tagállamokat, hogy ösztönözzék a betegek kielégítetlen igényei által vezérelt 

kutatás-fejlesztést, többek közt új antimikrobiális termékek kutatása, az egészségügyi 

kutatásokra fordított állami források hatékony és eredményes koordinálása, valamint a 

társadalmi felelősségvállalás gyógyszeripari ágazatban való előmozdítása révén; 

41. felhívja a figyelmet az egyre erősödő antimikrobiális rezisztencia jelentette fenyegetésre 

és az ENSZ által a közelmúltban elismert fenyegetések sürgősségére; hangsúlyozza, 

hogy a fertőzések egyre növekvő száma maradhat kezeletlenül az antimikrobiális 

rezisztencia növekedése miatt; felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az antimikrobiális 

rezisztencia elleni küzdelemre irányuló intézkedéseit, végezzen átfogó elemzést arról, 

mi az oka az antimikrobiális rezisztencia növekedésének, mozdítsa elő az e területen 

folyó, az új antimikrobiális hatóanyagok felkutatására és – a jelenlegi kutatási projektek 

tárgyát képező fágterápiához hasonló – alternatív és innovatív gyógyászati eljárások 

kidolgozására irányuló állami és magánfinanszírozású kutatás-fejlesztést, valamint 

nyújtson be egy új és átfogó, az egységes egészségügyi megközelítésen alapuló uniós 

cselekvési tervet; 

42. elismeri, hogy a gyermekgyógyászati célú gyógyszerekről szóló rendelet által 

előterjesztett ösztönzők nem bizonyultak hatékonynak a gyermeknek szánt gyógyszerek 

innovációjának ösztönzése terén, nevezetesen az onkológia és az újszülött-gyógyászat 

területén; 

43. kéri, hogy a kutatás és a gyógyszerpolitika keretfeltételeit úgy alakítsák ki, azok hogy 

ösztönözzék az innovációt, különösen az olyan betegségek esetén, mint a rák, amelyet 

még nem lehet kielégítő módon kezelni; 

44. felhívja a tagállamokat, hogy egy alapos és objektív vizsgálat révén elemezzék a 

szellemi tulajdonjogok általános hatását az innovációra és a betegek gyógyszerekhez 

való hozzáférésére, és különösen hogy elemezzék e vizsgálatban a kiegészítő oltalmi 

tanúsítványoknak, valamint az adatok és a piacok kizárólagosságának az innováció 

minőségére és a versenyre gyakorolt hatását; 

45. felhívja a tagállamokat, hogy javítsák nemzeti farmakovigilanciai rendszereiket, és 

biztosítsák a gyógyszerek hatásosságának és káros mellékhatásainak az engedélyezést 

követő értékelését; 

46. felhívja a tagállamokat, hogy mozdítsák elő az etikus magatartást és az átláthatóságot a 

gyógyszeripari ágazatban, különösen a klinikai vizsgálatok és a kutatás-fejlesztés valós 

költségei tekintetében az innovációs eljárás engedélyezése és értékelése folyamán; 

47. felhívja a tagállamokat, hogy mérjék fel a generikus és biológiailag hasonló 

gyógyszerek hazai előállítása – például a szelektív visszatérítéshez hasonló pénzügyi 

ösztönzők révén történő – előmozdításának lehetőségeit; 

 

48. felhívja a tagállamokat, hogy fokozzák a kielégítetlen gyógyászati igényekkel 

kapcsolatos, valamennyi érdekelt fél, a betegek, az egészségügyi szakemberek, a 
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szabályozók, az egészségügyi technológiaértékelési szervek, a fizető felek és a 

fejlesztők közötti párbeszédet a gyógyszerek teljes életciklusa során; 

49.  felhívja a tagállamokat, hogy fokozzák az együttműködést az ármegállapítási eljárások 

vonatkozásában, hogy megoszthassák egymással a megállapodásokra és a bevált 

gyakorlatokra vonatkozó információkat, és hogy elkerüljék a szükségtelen 

adminisztratív követelményeket és késedelmeket; 

50. felhívja a tagállamokat, hogy ösztönözzék a kielégítetlen gyógyászati igényeken alapuló 

kutatásba való nagyobb, államilag finanszírozott beruházásokat, és biztosítsák a 

lakosság számára az állami beruházás közegészségügyi hasznát; 

51. felhívja a tagállamokat, hogy ösztönözzék a gyógyszerek racionális használatát, például 

a gyógyszerek, és különösen az antibiotikumok túlzott fogyasztásának elkerülését; 

52. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a gyógyszertárak elérhetőségét, ideértve azok 

elhelyezkedésének sűrűségét a városi és a vidéki térségekben egyaránt, a szakképzett 

alkalmazottak számát, a megfelelő nyitvatartási időt, a minőségi tanácsadást, valamint a 

tanácsadói szolgáltatást; 

53. felhívja a nemzeti versenyjogi hatóságokat, hogy a fogyasztóknak a gyógyszerek 

mesterségesen magasan tartott árával szembeni védelme érdekében kísérjék 

figyelemmel a tisztességtelen gyakorlatokat; 

54. felhívja a tagállamokat, hogy javasoljanak intézkedéseket az újszerű terápiák 

jóváhagyási arányának és e terápiák a betegek rendelkezésére bocsátásának javítására; 

55. felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki olyan mechanizmust, melynek révén éves 

szinten jelentést lehet tenni az EU-ban tapasztalható gyógyszerhiányokról;  

56. ragaszkodik ahhoz, hogy a tagállamoknak fent kell tartaniuk saját nemzeti egészségügyi 

ügynökségeiket annak biztosítása érdekében, hogy minden tagállamban megfelelő 

szintű tudományos szakértelem álljon rendelkezésre; 

57. hangsúlyozza, hogy a gyógyszerekhez való hozzáférés jobban biztosítható, ha a 

közösségi szinttől a körzeti, megyei és országos szintig bezárólag minden szinten erős 

felügyeleti és szállítási rendszereket építenek ki, amelyeket magas színvonalú 

laborszolgáltatások és szilárd logisztikai rendszerek támogatnak, ugyanakkor az 

egészségügyhöz kapcsolódó technológiák fejlődő országok számára 

(licencszerződéseken, valamint információk, know-how, kompetenciák, technikai 

segédletek és berendezések biztosításán keresztül) történő átadása lehetővé teheti a 

fogadó országok számára, hogy helyben állítsák elő a terméket, ami a termékekhez való 

hozzáférés és az egészségügyi helyzet javulásához vezethet; 

58. sürgeti az Uniót, hogy tegyen fokozott erőfeszítéseket a fejlődő országok kapacitásának 

fejlesztése és a működőképes egészségügyi rendszerek kialakításának elősegítése terén, 

javítva a szolgáltatásokhoz való hozzáférést – különösen a kiszolgáltatott közösségek 

számára; 
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Szellemi tulajdonjog és kutatás-fejlesztés 

59. emlékeztet arra, hogy a szellemi tulajdonjogok meghatározott idejű kizárólagosságot 

biztosítanak, amelyet a hatóságoknak az egészségvédelemhez való alapvető emberi 

jogokkal való konfliktus elkerülése érdekében gondosan és hatékonyan kell 

szabályozniuk, előmozdítva ugyanakkor a minőségi innovációt és versenyképességet; 

hangsúlyozza, hogy az Európai Szabadalmi Hivatalnak (ESZH) és a tagállamoknak csak 

olyan egészségügyi termékekre kellene szabadalmakat kiadniuk, amelyek szigorúan 

megfelelnek az újdonság, a feltalálói tevékenység és az ipari alkalmazhatóság az 

Európai Szabadalmi Egyezményben rögzített szabadalmaztathatósági 

követelményeinek; 

60. hangsúlyozza, hogy míg egyes új gyógyszerek az áttörést hozó innováció példái, más új 

gyógyszerek nem rendelkeznek elegendő terápiás többletértékkel ahhoz, hogy azokat 

valódi innovációnak lehessen tekinteni; hangsúlyozza, hogy az ismert molekulák új 

indikációkra történő alkalmazásának és reformulációjának és az új gyógyszerek 

ugyanazon indikációra történő kifejlesztésének (úgynevezett analóg [„me-too”] 

hatóanyagok) lehetőségét alaposan fontolóra kell venni, különös tekintettel ezek 

terápiás többletértékére; bizonyítani kell a mérhető előnyök meglétét, és szigorúan meg 

kell felelni az újszerűség, a feltalálói tevékenység és az ipari alkalmazhatóság 

szabadalmaztathatósági követelményeinek; óva int a szellemi tulajdon védelmére 

vonatkozó szabályokkal való esetleges visszaéléstől, amely lehetővé teszi a szabadalmi 

jogok „örökzölddé tételét” és a verseny megkerülését; 

61. megjegyzi, hogy a kényszerengedélyezést csak korlátozott ideig és csak kivételes 

körülmények között – például közegészségügyi válság esetén – szabad megengedni, és 

hogy az ilyen engedélyezési eljárással előállított generikus gyógyszernek – különösen a 

segédanyagok tekintetében – mindenben hasonlítania kell a szabadalmaztatott 

verziókhoz; 

° 

° ° 

62. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 
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