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22.2.2017 A8-0040/1 

Predlog spremembe  1 

Jean-François Jalkh 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0040/2017 

Soledad Cabezón Ruiz 

Možnosti za izboljšanje dostopa do zdravil 

2016/2057(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(3) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0040/2017 

Resolucija Evropskega parlamenta o možnostih, ki jih ima EU za izboljšanje dostopa do 

zdravils 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 6. februarja 2013 o predlogu 

direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti ukrepov, ki urejajo cene 

zdravil za uporabo v humani medicini in njihovo vključitev v področje nacionalnih 

sistemov zdravstvenega zavarovanja1, 

– ob upoštevanju poročila o dostopu do zdravil (spodbujanje inovacij in dostopa do 

zdravstvene tehnologije), ki ga je septembra 2016 objavila skupina na visoki ravni 

generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov, 

– ob upoštevanju poročila Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) z naslovom WHO 

Expert Committee on the Selection of Essential Drugs, 17-21 October 1977 – WHO 

Technical Report Series, No. 615 (Strokovni odbor SZO o izbiri osnovnih zdravil, 17.–

21. oktober 1977 – Serija tehničnih poročil SZO, št. 615), poročila sekretariata SZO z 

dne 7. decembra 2001 z naslovom WHO medicines strategy: Revised procedure for 

updating WHO’s Model List of Essential Drugs (Strategija SZO o zdravilih: 

Spremenjen postopek za posodabljanje vzorčnega seznama osnovnih zdravil SZO) 

(EB109/8), poročila SZO iz marca 2015 z naslovom Access to new medicines in Europe 

(Dostop do novih zdravil v Evropi) ter poročila SZO z dne 28. junija 2013 z naslovom 

Priority Medicines for Europe and the World (Prednostna zdravila z Evropo in svet), 

– ob upoštevanju deklaracije iz Dohe o Sporazumu o trgovinskih vidikih pravic 

intelektualne lastnine in javnem zdravju (WTO/MIN(01/DEC/2) ter o izvajanju 

odstavka 6 deklaracije iz Dohe z dne 1. septembra 2003 (WTO/L/540), 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 816/2006 o prisilnih licencah za patente, ki so povezani 

s proizvodnjo farmacevtskih izdelkov za izvoz v države s težavami v javnem zdravju, 

                                                 
1 UL C 24, 22.1.2016, str. 119. 
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 – ob upoštevanju sporazuma o skupnem javnem naročanju, ki ga je Komisija odobrila 10. 

aprila 20141, 

– ob upoštevanju konference v Nairobiju leta 1985 o smotrni uporabi zdravil, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 

Odbora za razvoj, Odbora za pravne zadeve in Odbora za peticije (A8-0000/2017), 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

A. ker Listina o temeljih pravicah Evropske unije priznava temeljne pravice državljanov do 

zdravja in zdravljenja2; ker so stroški nege za migrante in nedokumentirane priseljence, 

vključno z brezplačno dobavo zdravil, vse večje breme za proračune držav članic; 

B. ker je javno zdravstvo ključno za zagotavljanje univerzalnega dostopa do zdravstvenega 

varstva, temeljne pravice evropskih državljanov; ker se zdravstveni sistemi v EU 

soočajo z izzivi, kot so staranje prebivalstva, vse večje breme kroničnih bolezni, drag 

razvoj novih tehnologij, visoki in vse večji izdatki za zdravila ter učinki gospodarske 

krize na porabo v zdravstvenem varstvu; ker so leta 2014 izdatki v farmacevtskem 

sektorju v EU predstavljali 17,1 % vseh izdatkov za zdravstveno varstvo in 1,41 % 

bruto domačega proizvoda (BDP); ker so zaradi teh izzivov potrebni evropsko 

sodelovanje in novi politični ukrepi tako na ravni EU kot na nacionalni ravni; 

C. ker so zdravila eden stebrov zdravstvenega varstva in ne zgolj predmet trgovanja in ker 

so nezadosten dostop do bistvenih zdravil in visoke cene inovativnih zdravil resna 

grožnja za vzdržnost nacionalnih sistemov zdravstvenega varstva;  

D. ker bi morali imeti pacienti dostop do zdravstvenega varstva in zdravljenja po lastni 

izbiri in želji, vključno z dodatnimi in alternativnimi zdravljenji in zdravili; 

E. ker je dostop do zdravil odvisen od njihove pravočasne razpoložljivosti in cenovne 

dostopnosti za vse, brez geografske diskriminacije; 

F. ker je konkurenca pomemben dejavnik za skupno ravnotežje farmacevtskega trga in 

lahko zniža cene, zmanjša potrošnjo za zdravila ter izboljša pravočasni dostop pacientov 

do cenovno dostopnih zdravil, hkrati pa se spoštujejo višji standardi kakovosti v 

postopku raziskav in razvoja; 

G. ker se približno 80 % aktivnih snovi generičnih zdravil uvaža iz tretjih držav, kot so 

Indija in Kitajska, kjer koncentracija rastlin in odplak povzroča onesnaževanje okolja in 

protimikrobno odpornost, kar je resna grožnja za svetovno zdravje in nacionalno 

zdravstveno suverenost držav članic v primeru pomanjkanja aktivnih snovi; 

H. ker so se v številnih primerih cene novih zdravil v zadnjih desetletjih tako povišale, da 

si jih veliko evropskih državljanov ne more privoščiti in da resno ogrožajo vzdržnost 

nacionalnih zdravstvenih sistemov; ker članstvo v Evropski uniji vodi v zmanjšanje 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/jpa_agreement_medicalcountermeasures_en.pdf 
2 Pravica do zdravstvenega varstva je ekonomska, socialna in kulturna pravica do univerzalnega minimalnega 

standarda zdravstvenega varstva, do katerega so upravičene vse osebe. 
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proračuna za zdravstvo in preprečuje državam članicam, da bi sklepale suverene 

odločitve o svojih nacionalnih zdravstvenih sistemih;  

I. ker poleg visokih cen in cenovne nedostopnosti obstajajo še druge ovire pri dostopu do 

zdravil, vključno s pomanjkanjem osnovnih in drugih zdravil, slabo povezavo med 

kliničnimi potrebami in raziskavami, pomanjkljivim dostopom do zdravstvenega 

varstva in zdravstvenih delavcev, neupravičenimi upravnimi postopki, zamudami pri 

izdajanju dovoljenj za promet in odločitvami o cenah in nadomestilu, 

nerazpoložljivostjo izdelkov, patentnimi ureditvami in proračunskimi omejitvami; 

J. ker se število ljudi s postavljeno diagnozo raka iz leta v leto veča in ker so zaradi 

kombinacije večje pojavnosti raka pri prebivalstvu in novih tehnološko naprednih 

zdravil proti raku skupni stroški na področju raka vse višji, kar povzroča ogromen 

pritisk na proračune za zdravstveno varstvo in zaradi česar je zdravljenje cenovno 

nedostopno za številne bolnike z rakom, to pa veča tveganje, da bo cenovna dostopnost 

ali cena zdravila postala odločilni dejavnik pri zdravljenju raka pacienta; 

K. ker je bila uvedena uredba o zdravilih za napredno zdravljenje, da se spodbudijo 

inovacije na tem področju po vsej Evropi in hkrati zagotovi varnost, a je bilo doslej 

odobrenih le osem tovrstnih zdravil; 

L. ker EU ni uspelo uvesti spodbud za povečanje števila raziskav na področjih, kot so 

redke in otroške bolezni; ker je uredba o redkih boleznih zagotovila okvir za 

spodbujanje raziskav na področju zdravil sirot, vendar obstajajo pomisleki glede 

njenega izvajanja; 

M. ker razkorak med vse večjo odpornostjo na protimikrobna zdravila in razvojem novih 

protimikrobnih učinkovin vse bolj narašča in ker bi lahko bolezni, odporne na zdravila, 

povzročile 10 milijonov smrti letno do leta 2050; ker po ocenah v EU vsako leto umre 

najmanj 25 000 oseb zaradi okužb z odpornimi bakterijami, kar letno predstavlja strošek 

1,5 milijarde EUR, v zadnjih 40 letih pa je bila razvita le ena nova vrsta antibiotikov;  

N. ker je bil v zadnjih desetletjih dosežen znaten napredek pri zdravljenju prej 

neozdravljivih bolezni, tako da na primer pacienti s HIV/aidsom dandanes v EU ne 

umirajo več; ker pa za številne bolezni še vedno nimamo optimalnega načina 

zdravljenja (med drugim za raka, za katerim v EU vsako leto umre skoraj 1,3 milijona 

ljudi); 

O. ker je dostop do cenovno dostopnih in primernih diagnostičnih testov in cepiv enako 

pomemben kot dostop do varnih, učinkovitih in cenovno dostopnih zdravil; 

P. ker lahko zdravila za napredno zdravljenje (ATMP) potencialno spremenijo zdravljenje 

mnogih obolenj, zlasti na bolezenskih področjih, kjer konvencionalni pristop ne 

zadošča, in ker je bilo do sedaj odobrenih le nekaj zdravil ATMP; 

Q. ker nekatera osnovna zdravila v več državah članicah niso na voljo, kar lahko povzroči 

težave pri zdravljenju pacientov; ker lahko prihaja do pomanjkanja številnih zdravil, in 

sicer zaradi nepoštenih poslovnih strategij v farmacevtskem sektorju, na primer „plačil 

za zamude“, zaradi političnih težav, težav s proizvodnjo ali distribucijo, ali pa zaradi 
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vzporedne trgovine; ker so v členu 81 Direktive 2001/83/EU določeni ukrepi za 

preprečevanje pomanjkanja zdravil, in sicer s tako imenovano obveznostjo javne službe, 

ki proizvajalcem in distributerjem zavezuje, da morajo zagotoviti dobavo na nacionalnih 

trgih; ker se obveznost javne službe v mnogih primerih ne uporablja za proizvajalce, ki 

dobavljajo zaloge distributerjem, kot so to ugotovili v študiji, ki jo je naročila Komisija, 

ki opozarja na nezmožnost EU, da bi rešila težave, ki so jih ustvarila z lastnimi 

politikami, kot so premestitve; 

R. ker sta stabilen in predvidljiv regulativni okvir za intelektualno lastnino ter njegovo 

pravilno in pravočasno izvajanje bistvenega pomena za ustvarjanje inovacijam 

prijaznega okolja, ki podpira dostop pacientov do inovativnih in učinkovitih zdravljenj; 

S. ker je namen intelektualne lastnine koristiti družbi, spodbujati inovacije ter ščititi 

podjetja in naložbe vlagateljev, in ker obstaja zaskrbljenost, da se ta lastnina zlorablja 

oz. nepravilno uporablja; 

T. ker je s Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine v okviru SZO od 

leta 1995 zagotovljena prožnost pri patentih, kot so prisilne licence v zelo specifičnih 

primerih; 

U. ker je pilotski projekt Evropske agencije za zdravila o „prilagojenih poteh“, ki ga je 

uvedla leta 2014 in se v prvi vrsti ukvarja z zdravljenjem na področju, kjer je potreba 

največja, sprožil razvneto razpravo o razmerju med tveganjem in koristjo odobravanja 

zgodnjega dajanja inovativnih zdravil na trg na podlagi manj kliničnih podatkov;  

V. ker je varstvo intelektualne lastnine bistveno na področju dostopa do zdravil in ker je 

treba opredeliti mehanizme, ki lahko pomagajo v boju proti ponaredkom zdravil; ker se 

ponaredki zdravil pretežno proizvajajo v državah tretjega sveta in jih je zaradi 

pomanjkanja mejnega nadzora med državami članicami zelo preprosto prevažati po EU; 

W. ker se zgolj 3 % zdravstvenega proračuna nameni za ukrepe preprečevanja in za 

spodbujanje javnega zdravja; 

X. ker je določanje cen in povračil za zdravila v pristojnosti držav članic in je urejeno na 

nacionalni ravni; ker EU zagotavlja zakonodajo o intelektualni lastnini, kliničnih 

študijah, izdajanju dovoljenj za promet, preglednosti pri oblikovanju cen, 

farmakovigilanci in konkurenci; ker se cene oblikujejo ob upoštevanju indikacij, 

omenjenih v prvotnih dovoljenjih za promet, ki opredeljujejo natančno velikost trga; 

Y. ker ima večina držav članic svoje agencije za ocenjevanje zdravstvene tehnologije in 

vsaka od njih uporablja lastna merila; 

Farmacevtski trg 

1. ponovno poudarja, da je pravica do zdravja človekova pravica, ki je priznana v Splošni 

deklaraciji o človekovih pravicah in Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in 

kulturnih pravicah, ter da morajo to pravico spoštovati vse države članice, saj so 

ratificirale mednarodne pogodbe o človekovih pravicah, ki jo priznavajo; poudarja, da je 

treba za uresničevanje te pravice med drugim zagotoviti tudi dostop do zdravil, hkrati 
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pa ta pravica ne pomeni, da je dostop do zdravstvenega sistema brezplačen;  

2. priznava pomen državljanskih pobud, kot sta evropska listina o pacientovih pravicah, ki 

temelji na Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, in evropski dan pacientovih 

pravic, ki se 18. aprila vsako leto praznuje v državah članicah na lokalni in nacionalnih 

ravni;  

3. opozarja na sklepe neformalnega srečanja Sveta ministrov za zdravje, ki je potekalo v 

Milanu 22. in 23. septembra 2014 med italijanskim predsedovanjem Svetu in na 

katerem so se mnoge države članice strinjale, da si morajo skupaj prizadevati za lažjo 

izmenjavo primerov dobre prakse in za hitrejši dostop pacientov do zdravstvene oskrbe;  

4. poudarja, da je treba vprašanje dostopa do zdravil v državah v razvoju obravnavati v 

širšem okviru;  

5. opozarja, da so pri odkrivanju novih načinov zdravljenja pomembna tako javna kot 

zasebna prizadevanja na področju raziskav in razvoja; poudarja, da je treba pri 

raziskavah dati prednost zdravstvenim potrebam pacientov, pri čemer priznava interes 

farmacevtskih podjetij, da na podlagi naložb ustvarjajo finančne donose; poudarja, da 

morajo nacionalni regulativni okviri omogočiti najboljšo možno rešitev za paciente in 

javni interes; 

6. poudarja, da se velik obseg javnih sredstev, porabljenih za financiranje raziskav in 

razvoja, ne odraža v cenah, in sicer zato, ker manjka sledljivost javnih sredstev pri 

pogojih za patentiranje in podeljevanje licenc, to pa onemogoča, da bi imela javnost od 

javnih naložb ustrezno korist; 

7. se zavzema za večjo preglednost pri stroških raziskav in razvoja, med drugim tudi glede 

deleža javno financiranih raziskav ter trženja zdravil; 

8. poudarja, da imajo pri zagotavljanju lažjega dostopa do zdravil na ravni EU pomembno 

vlogo evropski raziskovalni projekti ter mala in srednja podjetja;  

9. želi spomniti, da je evropska farmacevtska industrija ena od najbolj konkurenčnih 

industrij na svetu; poudarja, da je ohranjanje visoke kakovosti pri inovacijah ključno za 

nadaljnje izpolnjevanje potreb pacientov in za krepitev konkurenčnosti; poudarja, da bi 

bilo treba odhodke za zdravstvo obravnavati kot javne naložbe ter da lahko kakovostna 

zdravila izboljšajo javno zdravje in pacientom omogočijo daljše in bolj zdravo življenje;  

10. poudarja, da je v Evropski uniji, ki jo je zajela deindustrializacija, farmacevtski sektor 

še naprej pomemben industrijski steber in gonilo za ustvarjanje delovnih mest; 

11. poudarja, da bi bilo treba organizacije pacientov bolj vključiti v določanje raziskovalnih 

strategij za zasebne in javne klinične študije, da bi pri njem upoštevali dejanske 

neizpolnjene potrebe evropskih pacientov; 

12. poudarja, da je hiter dostop do novih inovativnih zdravil v interesu pacientov, zlasti ko 

njihove zdravstvene potrebe niso izpolnjene; poudarja pa, da izdajanje dovoljenj za 

promet po hitrem postopku ne bi smelo postati pravilo, temveč bi ga bilo treba uporabiti 
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le v primeru neizpolnjenih velikih zdravstvenih potreb in ne iz komercialnih razlogov; 

želi spomniti, da so za oceno učinkovitosti in varnosti zdravil potrebne verodostojne 

klinične študije in dosledno farmakovigilančno spremljanje; 

13. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 5 % vseh hospitalizacij v EU pripisati neželenim 

učinkom zdravil in da so ti učinki peti največji vzrok smrti v bolnišnicah; 

14. želi spomniti na deklaracijo o sporazumu o trgovinskih vidikih pravic intelektualne 

lastnine (sporazum TRIPS) in javnem zdravju, sprejeto 14. novembra 2001 v Dohi, v 

kateri je navedeno, da bi bilo treba ta sporazum razlagati in izvajati tako, da bo koristil 

javnemu zdravju, torej da bo spodbujal dostop do že obstoječih zdravil in razvoj novih; 

v zvezi s tem je seznanjen s sklepom z dne 6. novembra 2015 sveta Svetovne trgovinske 

organizacije (STO) za sporazum TRIPS o podaljšanju izvzetja zdravil iz patentih pravic 

za najmanj razvite države do januarja 2033; 

15. poudarja, da je v državah v razvoju nujno treba razviti lokalne zmogljivosti na področju 

farmacevtskih raziskav, da bi zapolnili obstoječe vrzeli na področju raziskav in 

proizvodnje zdravil z javno-zasebnimi partnerstvi za razvoj zdravil ter z ustanavljanjem 

odprtih centrov za raziskave in proizvodnjo;  

Konkurenca 

16. obžaluje, da prihaja do pravdnih sporov, s katerimi se skuša odložiti dajanje generičnih 

zdravil na trg; opozarja, da se je po navedbah v poročilu Komisije o preiskavi 

farmacevtskega sektorja v obdobju med 2000 in 2007 število teh primerov povečalo za 

štirikrat, skoraj 60 % njih pa se nanaša na patente druge generacije in v povprečju traja 

dve leti, preden se razrešijo; 

17. poudarja, da bo boljša regulacija spodbujala konkurenčnost; priznava, kako pomembna 

so učinkovita protimonopolna orodja proti nekonkurenčnemu ravnanju, kot je zloraba 

ali nepravilna uporaba patentnih sistemov in sistema izdaje dovoljenj za zdravila;  

18. poudarja, da podobna biološka zdravila omogočajo večjo konkurenco, nižje cene in s 

tem prihranke za zdravstvene sisteme, s tem pa tudi lažji dostop bolnikov do zdravil; 

poudarja, da bi bilo treba preučiti dodano vrednost in gospodarski učinek podobnih 

bioloških zdravil na vzdržnost zdravstvenih sistemov ter preprečiti odlaganje njihovega 

vstopa na trg, po potrebi pa bi bilo treba preučiti tudi ukrepe za spodbujanje njihovega 

dajanja na trg; poudarja, da je za izdajo dovoljenja za podobna biološka zdravila zdaj 

pristojna Evropska agencija za zdravila in da prihodnost te agencije ni povsem gotova; 

19. poudarja, da je mogoče določanje cen zdravil na podlagi vrednosti proizvoda zlorabiti z 

ekonomsko strategijo čim večjega dobička, pri čemer so cene določene nesorazmerno s 

stroškovno strukturo, to pa je v nasprotju z optimalno porazdelitvijo koristi socialnega 

varstva; 

20. priznava, da je lahko nenamenska uporaba zdravil koristna za paciente, kadar ni 

odobrenih alternativ; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so pacienti pri tem izpostavljeni 

povečanemu tveganju, saj ni trdnih dokazov za varnost in učinkovitost nenamenske 

uporabe, manjka informirana privolitev, poleg tega pa je težje spremljati neželene 
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učinke; poudarja, da so tej praksi še posebej izpostavljene nekatere podskupine 

prebivalstva, kot so otroci in starejši; 

Določanje cen in preglednost 

21. opozarja, da so pri dostopu do zdravil najbolj ranljivi pacienti in da s tem povezane 

težave ne bi smele imeti negativnih posledic zanje; 

22. poudarja, da večina nacionalnih in regionalnih agencij za ocenjevanje zdravstvene 

tehnologije pri določanju cen in povračila stroškov že upošteva različna klinična in 

ekonomska merila ter merila družbene koristi za vrednotenje novih zdravil;  

23. poudarja, kako pomembno je oceniti pravo dokazano terapevtsko dodano vrednost 

novih zdravil v primerjavi z najboljšo razpoložljivo alternativo; 

24. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so podatki, na katerih temelji ocena dodane vrednosti 

inovativnih zdravil, pogosto pomanjkljivi in premalo prepričljivi, da bi omogočali 

premišljeno določanje cene; 

25. poudarja, da je treba ocenjevanje zdravstvene tehnologije obravnavati kot pomemben in 

učinkovit instrument, ki zagotavlja lažji dostop do zdravil, prispeva k vzdržnosti 

nacionalnih zdravstvenih sistemov, obenem pa omogoča spodbude za inovacije in 

pacientom prinaša visoko dodano vrednost;  

26. poudarja, da bi moralo biti za razvoj varne in učinkovite zdravstvene politike, 

usmerjene k pacientom, ter za čim večjo učinkovitost zdravstvene tehnologije njeno 

vrednotenje zasnovano kot večdisciplinaren proces, pri katerem bi na sistematičen, 

neodvisen, objektiven, kakovosten, ponovljiv in pregleden način upoštevali 

zdravstvene, socialne, ekonomske in etične informacije o uporabi tehnologije; 

27. meni, da bi morala cena zdravila kriti stroške za razvoj in proizvodnjo zdravila ter biti 

primerna za specifične gospodarske razmere v državi, v kateri se zdravilo trži, hkrati pa 

bi morala biti v skladu s terapevtsko dodano vrednostjo za paciente, pri čemer bi bilo 

treba zagotoviti dostop zdravila za paciente, vzdržno zdravstvo in nagrajevanje inovacij; 

28. opozarja, da tudi kadar je dodana vrednost novega zdravila velika, cena ne bi smela 

onemogočati vzdržnega dostopa do njega v EU; 

29. meni, da je treba pri določanju cene in postopkov povračila stroškov za zdravila 

upoštevati vse – pravo terapevtsko dodano vrednost zdravila, socialni učinek, stroške in 

koristi, posledice za proračun, prizadevanja, da v raziskavah in razvoju ter preskušanju 

zdravil ne bi bilo testiranja na živalih in vivisekcije, in učinkovitost za sistem javnega 

zdravstva; 

30. meni, da je potreben strateški preboj na področju preprečevanja bolezni, saj to lahko 

bistveno prispeva k zmanjšanju uporabe zdravil ob hkratnem zagotavljanju visoke ravni 

varovanja zdravja ljudi; poziva države članice, naj podpirajo trajnostno ali ekološko 

proizvodnjo živil ter sprejmejo vse potrebne pobude za spodbujanje zdravih in varnih 

navad, kot je zdrava prehrana; 
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Sodelovanje držav članic 

31. poudarja, kako pomembno je povečati preglednost in okrepiti prostovoljno sodelovanje 

držav članic na področju določanja cen in povračil za zdravila, saj bi s tem zagotovili 

vzdržnost zdravstvenih sistemov; 

32. želi opozoriti, da je preglednost v vseh evropskih in nacionalnih institucijah in agencijah 

ključna za dobro delovanje demokracije ter da strokovnjaki, ki sodelujejo v postopku 

izdaje dovoljenj, ne bi smeli imeti navzkrižnih interesov; 

33. opozarja na postopek EU za skupna javna naročila zdravil, ki se uporablja za nabavo 

cepiv v skladu s Sklepom št. 1082/2013/EU; spodbuja države članice, naj ta postopek v 

celoti izkoristijo; 

34. želi spomniti, da je v najmanj razvitih državah največ z revščino povezanih bolezni, 

med katerimi so zlasti HIV/aids, malarija, tuberkuloza, bolezni reproduktivnih organov 

ter nalezljive in kožne bolezni;  

35. poudarja, da imajo ženske in otroci v državah v razvoju težji dostop do zdravil kot 

odrasli moški, saj zdravljenje ni razpoložljivo, dostopno, cenovno dosegljivo in 

sprejemljivo zaradi diskriminacije na podlagi kulturnih, verskih ali družbenih 

dejavnikov ter slabših zdravstvenih ustanov; 

36. ugotavlja, da je tuberkuloza postala nalezljiva bolezen z največ smrtnimi žrtvami na 

svetu in da je najnevarnejša oblika te bolezni multirezistentna tuberkuloza, zato 

poudarja, da se je treba spopasti z vse večjo krizo protimikrobne odpornosti, in sicer 

tudi s financiranjem raziskav in razvoja za nova orodja za cepiva proti tuberkulozi ter 

njeno diagnosticiranje in zdravljenje, obenem pa je treba zagotoviti vzdržen in cenovno 

sprejemljiv dostop do teh novih orodij, da ne bo nihče zapostavljen; 

Priporočila 

37. poziva k nacionalnim ukrepom, s katerimi bi zagotovili pravico pacientov do 

univerzalnega, cenovno sprejemljivega, učinkovitega, varnega in pravočasnega dostopa 

do osnovnih in inovativnih zdravljenj, pa tudi vzdržnost nacionalnih sistemov javnega 

zdravstva in prihodnje naložbe v farmacevtske inovacije; poudarja, da je dostop do 

zdravil za paciente skupna odgovornost vseh akterjev zdravstvenega sistema; poziva k 

spoštovanju nacionalnih ukrepov, npr. tega, da se pri povračilih stroškov za oskrbo in 

zdravila daje prednost svojim državljanom ali tistim z ustreznimi dokumenti; 

38. ugotavlja, da lahko spreminjanje namena obstoječih zdravil za nove indikacije spremlja 

zvišanje cene; spodbuja države članice in podjetja, naj upoštevajo, da bi morala vsaka 

odobritev za dodatne indikacije voditi v ponoven pregled prvotne cene, pri čemer bi bilo 

treba upoštevati stroške raziskav in razvoja ter razširitev ciljnega trga; 

39. poziva države članice, naj začnejo tesneje sodelovati v boju zoper razdrobljenost trga, in 

sicer zlasti z oblikovanjem skupnih postopkov in rezultatov na področju ocenjevanja 

zdravstvene tehnologije, prav tako pa naj sodelujejo pri vzpostavljanju skupnih meril za 

določanje cen in povračil na nacionalni ravni; 
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40. spodbuja države članice, naj podpirajo raziskave in razvoj, ki bodo temeljili na 

neizpolnjenih potrebah pacientov, kot je raziskovanje novih protimikrobnih zdravil, pri 

čemer naj na učinkovit način usklajujejo javna sredstva, namenjena za zdravstvene 

raziskave, ter spodbujajo družbeno odgovornost farmacevtskega sektorja; 

41. opozarja na nevarnost vse večje protimikrobne odpornosti in njeno resnost, ki jo je 

nedavno priznal OZN; opozarja, da je zaradi povečane protimikrobne odpornosti 

možno, da vse več okužb ne bo mogoče zdraviti; poziva Komisijo, naj okrepi ukrepe za 

odpravo protimikrobne odpornosti, opravi temeljito analizo vzrokov za njeno povečanje 

ter podpira javne in zasebne raziskave in razvoj na tem področju, ki bodo usmerjene 

zlasti v iskanje novih protimikrobnih sredstev ter alternativnih in inovativnih pristopov 

zdravljenja, kot je bakteriofagno zdravljenje, poleg tega pa naj predloži nov in celovit 

akcijski načrt EU na podlagi pristopa „eno zdravje“; 

42. priznava, da se pobude, predlagane v uredbi o pediatričnih zdravilih, niso izkazale za 

učinkovite pri spodbujanju inovacij pri zdravilih za otroke, zlasti na področju 

onkologije in neonatologije; 

43. poziva, naj se okvirni pogoji na področju raziskav in v farmacevtski politiki določijo 

tako, da se bodo spodbujale inovacije, zlasti za bolezni, za katere še ni zadovoljivega 

zdravljenja, kot je rak; 

44. spodbuja države članice, naj v temeljiti in objektivni študiji preučijo splošni učinek 

intelektualne lastnine na inovacije na področju zdravil in na dostop pacientov do njih, 

zlasti pa naj v njej preučijo učinek dodatnih varstvenih certifikatov, izključnega dostopa 

do podatkov in izključne pravice do trženja na kakovost inovacij in konkurenco; 

45. spodbuja države članice, naj izboljšajo svoje sisteme farmakovigilance ter zagotovijo 

ocenjevanje učinkovitosti in škodljivih učinkov zdravil po izdaji dovoljenja; 

46. spodbuja države članice, naj se zavzemajo za etično ravnanje in preglednost pri 

postopku izdaje dovoljenj in ocenjevanju inovacij v farmacevtskem sektorju, zlasti pri 

kliničnih študijah in dejanskih stroških raziskav in razvoja; 

47. spodbuja države članice, naj ovrednotijo podpiranje domače proizvodnje generičnih in 

podobnih bioloških zdravil, na primer s finančnimi spodbudami, kot so selektivna 

povračila stroškov; 

48. spodbuja države članice, naj okrepijo dialog o neizpolnjenih zdravstvenih potrebah med 

vsemi pomembnimi deležniki, pacienti, zdravstvenimi delavci, regulatorji, organi za 

ocenjevanje zdravstvene tehnologije, plačniki in razvijalci v vsem življenjskem ciklu 

zdravil; 

49.  spodbuja države članice, naj okrepijo sodelovanje v zvezi s postopki določanja cen, da 

bi si lahko izmenjevale informacije zlasti o sporazumih na podlagi pogajanj in dobri 

praksi ter se izognile nalaganju nepotrebnih upravnih zahtev in zamudam; 

50. spodbuja države članice, naj podpirajo večje javne naložbe v razvoj na podlagi 

neizpolnjenih zdravstvenih potreb, da bodo te naložbe prinesle koristi v javnem zdravju; 
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51. spodbuja države članice, naj podpirajo premišljeno uporabo zdravil v EU, da bi 

preprečile pretirano porabo, zlasti antibiotikov; 

52. poziva države članice, naj zagotovijo dostopnost lekarn, vključno z njihovim številom v 

mestih in na podeželju, številom strokovnih delavcev, ustreznim odpiralnim časom ter 

kakovostjo svetovalnih storitev; 

53. poziva nacionalne protimonopolne organe, naj spremljajo nepoštene prakse, da bi 

potrošnike zaščitili pred umetno visokimi cenami zdravil; 

54. spodbuja države članice, naj predlagajo ukrepe, s katerimi bi izboljšali odobritev novih 

načinov zdravljenja in njihovo dostopnost za paciente; 

55. spodbuja države članice, naj vzpostavijo mehanizem, ki bo omogočal letno poročanje o 

nezadostni oskrbi v EU;  

56. vztraja, da morajo države članice ohraniti svoje zdravstvene agencije, da bi v vsaki 

državi članici zagotovili ustrezno raven strokovnega znanja in izkušenj; 

57. poudarja, da bi lahko z izgradnjo trdnih nadzornih in distribucijskih sistemov na vseh 

ravneh, od ravni skupnosti, okrožja, pokrajine do nacionalne ravni, ki bi jih podpirale 

visokokakovostne laboratorijske storitve ter močni logistični sistemi, zagotovili lažji 

dostop do zdravil, medtem ko bi lahko s prenosom zdravstvenih tehnologij v države v 

razvoju (z licenčnimi pogodbami, zagotavljanjem informacij, znanjem in praktičnimi 

spretnostmi, tehničnimi materiali in opremo) v teh državah omogočili lokalno 

proizvodnjo zdravil, s čimer bi bil dostop do zdravil lažji, zdravje pa bi se izboljšalo; 

58. poziva EU, naj si bolj prizadeva za povečanje zmogljivosti držav v razvoju in jim 

pomaga pri oblikovanju delujočih zdravstvenih sistemov, ki bodo namenjeni lažjemu 

dostopu do storitev, zlasti za ranljive skupine; 

Intelektualna lastnina ter raziskave in razvoj 

59. želi spomniti, da pravice intelektualne lastnine omogočajo omejeno obdobje izključnih 

pravic, ki ga morajo pristojni organi skrbno in učinkovito zakonsko urediti, spremljati in 

izvajati, da to ne bi posegalo v človekovo pravico do varovanja zdravja ter da bi 

spodbujali kakovostne inovacije in konkurenčnost; poudarja, da bi moral Evropski 

patentni urad in države članice patente dodeliti le za zdravila, ki strogo izpolnjujejo 

zahteve patentiranja glede novosti, inventivnosti in industrijske uporabnosti, kot je 

določeno v Evropski patentni konvenciji; 

60. poudarja, da gre pri nekaterih zdravilih za resnično prelomne inovacije, nekatera druga 

pa ne prinašajo zadostne dodane terapevtske vrednosti, da bi lahko štela za prave 

inovacije; poudarja, da bi bilo treba spremembo namena in formulacije znanih molekul 

oziroma razvoj novih zdravil za isto indikacijo („podobne“ snovi) skrbno oceniti, zlasti 

kar zadeva njihovo dodano terapevtsko vrednost; izkazovati bi morala merljive koristi 

in dosledno izpolnjevati zahteve patentiranja glede novosti, inventivnosti in industrijske 

uporabnosti; svari pred morebitnimi zlorabami pravil o varstvu intelektualne lastnine, s 

katerimi bi pravice za patente postale „zimzelene“, konkurenca pa bi bila onemogočena; 
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61. opozarja, da bi smeli podeljevanje prisilnih licenc dovoliti le za omejeno obdobje in v 

izjemnih razmerah, kot je kriza javnega zdravja, in da bi moralo biti generično zdravilo, 

ki bi se proizvajalo na podlagi te licence, dosledno podobno patentiranim različicam 

zdravila, zlasti glede adjuvantov; 

° 

° ° 

62. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 

parlamentom držav članic. 

Or. en 

 

 

 


