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FORSLAG 

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som 

er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

1. bemærker, at det i artikel 25 i verdenserklæringen om menneskerettighederne anerkendes, 

at "enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families 

sundhed og velvære", og at det i statutterne for Verdenssundhedsorganisationen (WHO) 

fastslås, at retten til et så sundt liv som muligt er en grundlæggende ret for alle mennesker, 

uanset race, religion, politisk overbevisning eller økonomisk eller social situation; minder 

endvidere om, at det i artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TFEU), hedder, at der skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastsættelsen og 

gennemførelsen af alle Unionens politikker og aktiviteter. 

2. minder om 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og dens mål for bæredygtig 

udvikling (SDG) nr. 3 med overskriften "Sikre et bedre helbred og et sundere liv for alle", 

hvorunder delmål 3b er at "støtte forskning og udvikling af vacciner og lægemidler mod 

de overførbare og ikke-overførbare sygdomme, der primært rammer udviklingslandene" 

og "give adgang til prismæssigt overkommelige, nødvendige lægemidler og vacciner"; 

mener, at livreddende lægemidler ikke blot er forbrugsgoder og således ikke bør reguleres 

som sådanne; understreger, at det anslås, at 100 mio. mennesker rammes af fattigdom 

hvert år på grund af sundhedsudgifter, der er uforholdsmæssige i forhold til deres 

indkomst, og at mål 3b ikke kan nås uden effektive investeringer i nye og forbedrede 

værktøjer til forebyggelse, behandling og diagnosticering; understreger, at mere end en 

tredjedel af verdens befolkning – heraf 50 % i Afrika – ifølge WHO ikke har adgang til 

sikre, effektive og prismæssigt overkommelige lægemidler, og at et stigende antal syge 

mennesker i udviklingslandene, navnlig i Central- og Sydamerika, er tvunget til at 

forsvare deres krav på sundhedsrettigheder gennem domstolene; 

3. understreger, at nogle af hindringerne for adgang til lægemidler i udviklingslandene 

omfatter mangel på passende national lovgivning, begrænset infrastruktur, lægemidler af 

dårlig kvalitet (som er skadelige og fremmer lægemiddelresistens) og forfalskede 

lægemidler (som er en forbrydelse mod menneskers sikkerhed), manglen på præcise 

diagnoser, ressourcemæssige begrænsninger, svage lægemiddelpolitikker, dårligt 

forvaltede distributions- og forsyningskæder, utilstrækkeligt uddannet sundhedspersonale 

og mangel på samme, uoverkommelige priser, manglende offentlige sundhedssystemer og 

begrænset adgang til sociale sikringsordninger, et lavere uddannelsesniveau, lavere 

indkomster og begrænset adgang til information, samt at det er vanskeligt at skabe 

adgangsveje i landdistrikterne; 

4. mener, at den manglende adgang til sundhedsydelser er resultatet af både et problem med 

hensyn til adgang til sundhedspleje og adgang til behandling; 

5. understreger, at der er behov for sammenhæng mellem alle EU's politikker (global 

folkesundhed, udvikling, forskning og handel), og understreger derfor, at spørgsmålet om 

adgang til lægemidler i udviklingslandene skal ses i en bredere sammenhæng;  

6. opfordrer indtrængende EU til at intensivere indsatsen for at forbedre udviklingslandenes 
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kapacitet og at bistå dem med at udforme fungerende sundhedssystemer, der tager sigte på 

at forbedre adgangen til tjenesteydelser, navnlig for sårbare befolkningsgrupper; 

7. understreger, at opbygning af effektive overvågnings- og leveringssystemer på alle 

niveauer, fra lokalsamfunds- til distrikts- og regionalniveau og til nationalt niveau, støttet 

af laboratorietjenester af høj kvalitet og stærke logistiske systemer kan gøre adgangen til 

medicin mere realistisk, mens overførsel af sundhedsrelaterede teknologier (via 

licensaftaler, udveksling af oplysninger, knowhow og færdigheder samt materialer og 

tekniske udstyr) til udviklingslandene kan sætte modtagerlandene i stand til at fremstille 

produktet lokalt og kan resultere i øget adgang til produktet og forbedret sundhed; 

8. understreger, at investeringer i sundhed er en vigtig drivkraft for økonomisk udvikling og 

en central faktor for social sammenhængskraft; 

9. bemærker, at EU's aktuelle biomedicinske forsknings- og udviklingssystem, som er 

baseret på intellektuelle ejendomsrettighedsmonopoler, har afsløret en række 

begrænsninger for så vidt angår at skabe adgang til livreddende medicin i 

udviklingslandene og ikke har skabt tilstrækkelige incitamenter til forskning og 

muligheder for overførsel af viden; bemærker med bekymring, at patenter er blandt de 

faktorer, der forhindrer innovation inden for lægemidler til sygdomme, hvor der ikke er 

noget indbringende marked; bemærker desuden, at EU ikke har modtaget tilstrækkelig 

forrentning af sin offentlige investering i biomedicinsk forskning og udvikling for så vidt 

angår ejendomsret til forskningsresultaterne; efterlyser derfor en omstrukturering af EU's 

biomedicinske forsknings- og udviklingssystem med henblik på at gøre det i stand til at 

udvikle effektive politikker for adgang til lægemidler, inden for rammerne af EU's 

udviklingspolitik; 

10. understreger den vigtige rolle, som offentlige investeringer spiller i forskning og 

udvikling, og fremhæver vigtigheden af at gennemføre foranstaltninger til at sikre et 

folkesundhedsmæssigt investeringsafkast, når EU-midler finansierer biomedicinsk 

forskning og udvikling, herunder betingelser vedrørende offentlig finansiering af 

forskning og udvikling, der sikrer biomedicinske forskningsresulterer inden for passende 

og prismæssigt overkommelige lægemidler; opfordrer EU til aktivt at investere i forskning 

og udvikling og fremme innovativ praksis og finansieringsmodeller i den farmaceutiske 

sektor, der giver mulighed for adgangsorientede prisstrategier i udviklingslandene; 

understreger, at medicinsk forskning bør fokusere på oversete og fattigdomsrelaterede 

sygdomme, for hvilke der bør udvikles og markedsføres sikre, effektive, hensigtsmæssige, 

prismæssigt overkommelige og letanvendelige lægemidler og vacciner; 

11. fremhæver det presserende behov for at udvikle lokal kapacitet i udviklingslandene for så 

vidt angår farmaceutisk forskning med henblik på at slå bro mellem den vedvarende 

forskningskløft og lægemiddelproduktionen gennem offentlig-private 

produktudviklingspartnerskaber og skabelsen af åbne centre for forskning og produktion;  

12. minder om, at de mindst udviklede lande (LDC) er mest ramt af fattigdomsrelaterede 

sygdomme, navnlig hiv/aids, malaria, tuberkulose, kønssygdomme og smitsomme 

sygdomme samt hudsygdomme; 

13. anerkender, at systemet for intellektuel ejendomsret bidrager til udviklingen af nye 

lægemidler og derfor er et redskab til at forbedre udbuddet af lægemidler; er af den 
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opfattelse, at den internationale ordning for intellektuel ejendomsret skal være i 

overensstemmelse med den internationale menneskerettighedslovgivning, folkeretten og 

folkesundhedsmæssige krav og på afbalanceret vis afspejle de mindst udviklede landes 

interesser vedrørende adgang til lægemidler;  

14. henleder opmærksomheden på erklæringen om aftalen om handelsrelaterede aspekter af 

intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS) og folkesundheden, der blev vedtaget den 14. 

november 2001, hvori det hedder, at TRIPS-aftalen bør implementeres og fortolkes på en 

måde, der er til gavn for folkesundheden – idet den fremmer både adgangen til 

eksisterende lægemidler og udviklingen af nye; noterer sig i denne forbindelse den 

beslutning, der blev truffet af WTO's råd for TRIPS den 6. november 2015 om at udvide 

lægemiddelpatentfritagelsen for de mindst udviklede lande frem til januar 2033; 

15. fastholder, at internationale handels- og investeringsaftaler ikke må indeholde 

bestemmelser, der griber ind i en regerings forpligtelse til at sikre retten til sundhed eller 

undergraver en regerings ret til at benytte den fleksibilitet, der ligger i TRIPs-aftalen, 

inden for rammerne af WTO-systemet; 

16. bifalder værktøjer som muligheden for frivillig licensudstedelse, som muliggør produktion 

af generiske lægemidler med godtgørelser og tilpasset vederlag for originalproducenten til 

nedsatte priser; minder om, at TRIPS-aftalen giver mulighed for tvangslicenser, der sætter 

udviklingslandene i stand til at producere generiske lægemidler uden samtykke fra 

originalproducenten, navnlig i tilfælde af en national katastrofesituation eller andre 

omstændigheder af yderst hastende karakter.  

17. anerkender betydningen af og støtter konkurrencen mellem generiske lægemidler, der kan 

bidrage til en bredere adgang til lægemidler i lav- og mellemindkomstlande og medvirker 

til besparelser inden for sundhedssektoren; opfordrer især EU og medlemsstaterne til at 

støtte regeringerne i aktivt at beskytte og fremme folkesundheden samt de offentlig-

private partnerskaber i deres initiativer til fremme af adgangen til lægemidler, navnlig i 

udviklingslande, der anvender de tilgængelige retlige foranstaltninger, herunder TRIPS' 

garantier og fleksibilitet (f.eks. om tvangslicensbestemmelser og parallelimport), med 

henblik på at blive i stand til at sikre væsentlige lægemidler til overkommelige priser 

under deres nationale folkesundhedsprogrammer og beskytte og forbedre folkesundheden;  

18. understreger, at det er vanskeligt at fastlægge fair lægemiddelpriser, så længe man ikke 

har basal gennemsigtighed omkring originalproducenternes forsknings- og 

udviklingsomkostninger og oplysninger om de faktiske priser, der betales for lægemidler i 

EU; understreger ligeledes, at resultaterne af kliniske forsøg bør være tilgængelige for 

forskere og offentligheden; minder om Kommissionens tilsagn om større gennemsigtighed 

i EU's holdninger, særlig i lovforslag og forhandlingstekster i TTIP-forhandlingerne; 

19. understreger, at den igangværende REFIT-revision af EU's forordning om differentieret 

prisfastsættelse bør tage sigte på yderligere at fremme lavere priser i udviklingslandene, 

og opfordrer EU til at indlede en bred og åben debat om prisregulering og strategier, der 

sikrer adgang til gode og prismæssigt overkommelige lægemidler; minder om, at 

differentieret prisfastsættelse ikke nødvendigvis fører til overkommelige priser og er i 

strid med erfaringer, der viser, at solid generisk konkurrence og teknologioverførsel 

medfører lavere priser; 



 

PE585.778v02-00 6/7 AD\1108431DA.docx 

DA 

20. opfordrer indtrængende EU til at øge sin støtte til de globale programmer og initiativer, 

der fremmer adgangen til lægemidler i udviklingslandene, og som har medvirket til at 

fremme sundhedsmål og stærkt forbedret adgangen til lægemidler og vacciner;  

21. fremhæver, at kvinder og børn har ringere adgang til lægemidler i udviklingslandene end 

voksne mænd på grund af manglende udbud, tilgængelighed, prisoverkommelighed og 

accept som følge af forskelsbehandling på grund af kulturelle, religiøse eller sociale 

faktorer og dårlig sundhedsfaciliteter; 

22. minder om, at sundhedssystemer og udbud af lægemidler påvirkes af konflikter og 

katastrofer, og at målet bør være at nå frem til mennesker med behov for lægehjælp, når 

og hvor de har brug for det; understreger, at der er behov for en international 

akutberedskabsenhed, der koordineres mellem offentlige og private aktører, til effektivt at 

forebygge eller reagere på et eventuelt udbrud; 

23. understreger – i betragtning af, at tuberkulose er blevet verdens førende infektiøse dræber, 

og at den farligste form af sygdommen er multiresistent – betydningen af kampen mod 

den voksende antimikrobielle resistenskrise, herunder finansiering af forskning og 

udvikling af nye værktøjer til vacciner, diagnoser og behandling af tuberkulose, samtidig 

med at der sikres en bæredygtig og prismæssigt overkommelig adgang til disse nye 

værktøjer for at sikre, at ingen lades i stikken; 
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