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EHDOTUKSET 

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 

turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 

jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. toteaa, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 25 artiklassa vahvistetaan 

jokaisen ihmisen oikeus ”elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen 

perheensä terveyden ja hyvinvoinnin”; toteaa myös, että Maailman terveysjärjestön 

(WHO) perussäännön mukaan mahdollisimman hyvä terveydentila on jokaisen ihmisen 

perusoikeus rotuun, uskontoon, poliittisiin mielipiteisiin, taloudelliseen tai 

yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta; muistuttaa lisäksi, että Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 168 artiklassa määrätään, että kaikkien unionin 

politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa varmistetaan ihmisten 

terveyden korkeatasoinen suojelu; 

2. muistuttaa kestävän kehitystä koskevasta Agenda 2030 -ohjelmasta ja sen kestävän 

kehityksen tavoitteesta 3 ”taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille” sekä 

alatavoitteesta 3b ”tukea pääasiassa kehitysmaihin vaikuttaviin tarttuviin ja 

tarttumattomiin tauteihin tarkoitettujen rokotteiden sekä lääkkeiden tutkimusta ja 

kehitystä” sekä ”taata edullisten ja välttämättömien lääkkeiden ja rokotteiden saanti”; 

katsoo, etteivät ihmishenkiä pelastavat lääkkeet ole pelkästään kulutushyödykkeitä eikä 

niitä saisi siksi säännellä sellaisina; korostaa, että joka vuosi arviolta 100 miljoonaa 

ihmistä ajautuu köyhyyteen heidän tuloihinsa nähden suhteettoman suurien 

terveydenhuoltokustannusten ja vuoksi ja että tavoitetta 3b ei voida saavuttaa ilman 

tehokasta ja vaikuttavaa investointia uusiin ja parempiin ennaltaehkäisy-, hoito- ja 

diagnoosivälineisiin; korostaa, että WHO:n mukaan maailman väestöstä yli 

kolmanneksen, josta yli 50 prosenttia on Afrikassa, saatavilla ei ole turvallisia, tehokkaita 

ja kohtuuhintaisia lääkkeitä ja että yhä useamman sairaan on kehitysmaissa pakko 

puolustaa terveysoikeuksia koskevia vaatimuksiaan tuomioistuimissa, erityisesti Keski- ja 

Etelä-Amerikassa; 

3. korostaa, että kehitysmaissa lääkkeiden saatavuuden esteenä ovat muun muassa 

asianmukaisen kansallisen lainsäädännön puuttuminen, heikko infrastruktuuri, 

huonolaatuiset lääkkeet (jotka ovat vahingollisia ja pahentavat lääkeresistenssiä) ja 

väärennetyt lääkkeet (jotka ovat ihmisten turvallisuutta vaarantava rikos), tarkkojen 

diagnoosien puute, vähäiset resurssit, lääkepolitiikan heikkous, huonosti hoidetut jakelu- 

ja toimitusketjut, terveydenhuoltoalan työntekijöiden heikko koulutustaso ja liian pieni 

lukumäärä, kohtuuton hinnoittelu, julkisten terveydenhuoltojärjestelmien puute ja 

sosiaaliturvajärjestelmien rajoitettu saatavuus, matala koulutustaso, matala tulotaso, 

vähäiset mahdollisuudet saada tietoja sekä vaikeudet päästä palvelupisteisiin maaseudulla; 

4. katsoo, että terveydenhuoltopalveluiden huonolla saatavuudella on kaksi perussyytä: 

hoidon ja hoitokeinojen saatavuuden ongelmat; 

5. pitää tarpeellisena kaikkien unionin toimintapolitiikkojen (yleinen kansaterveys, kehitys, 

tutkimus ja kauppa) yhdenmukaisuutta ja korostaa siksi, että lääkkeiden saatavuuden 

ongelmaa kehitysmaissa on tarkasteltava laajemmassa yhteydessä; 
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6. kehottaa EU:ta vauhdittamaan toimia, joilla parannetaan kehitysmaiden valmiuksia ja 

autetaan maita kehittämään toimivia terveydenhuoltojärjestelmiä palvelujen saatavuuden 

parantamiseksi etenkin haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen osalta; 

7. korostaa, että sellaisten vahvojen valvonta- ja jakelujärjestelmien rakentaminen kaikille 

tasoille, jotka ulottuvat yhteisöistä alue-, maakunta- ja kansallisille tasoille ja joiden 

tukena ovat korkealaatuiset laboratoriopalvelut ja vahvat logistiikkajärjestelmät, voisi 

parantaa lääkkeiden saatavuutta, kun taas terveydenhuoltoon liittyvän teknologian 

siirtäminen (lisenssisopimuksin, tietoa, osaamista ja käyttötaitoja jakamalla sekä teknisen 

aineiston ja laitteiston avulla) kehitysmaihin voi auttaa vastaanottajamaita tuottamaan 

jonkin tuotteen paikallisesti, jolloin tuotteen saatavuus ja ihmisten terveys voivat parantua; 

8. muistuttaa, että terveydenhuoltoon tehtävät investoinnit ovat merkittävä taloudellisen 

kehityksen veturi ja keskeinen osa sosiaalista yhteenkuuluvuutta; 

9. panee merkille, ettei EU:n nykyisellä, teollis- ja tekijänoikeusmonopoleihin perustuvalla 

biolääketieteen tutkimus- ja kehittämisjärjestelmällä ole kyetty varmistamaan 

aukottomasti ihmishenkiä pelastavien lääkkeiden saatavuutta kehitysmaissa eikä se ole 

tarjonnut riittävästi kannustimia tutkimukseen tai mahdollisuuksia tiedon jakamiseen; 

panee huolestuneena merkille, että patenttisuoja on yksi niistä tekijöistä, jotka 

vaikeuttavat innovointia sellaisia sairauksia koskevien lääkkeiden alalla, joiden markkinat 

eivät ole tuottoisat; toteaa lisäksi, ettei EU ole saanut biolääketieteelliseen tutkimukseen ja 

kehittämiseen kohdistamilleen julkisille investoinneille riittävää vastinetta, kun 

tarkastellaan tutkimustulosten omistajuutta; kehottaa siksi uudistamaan EU:n 

biolääketieteen tutkimus- ja kehittämisjärjestelmää, jotta sillä voidaan kehittää tehokkaita 

lääkkeiden saatavuutta edistäviä toimia EU:n kehityspolitiikan puitteissa; 

10. korostaa, että julkiset investoinnit ovat keskeisessä asemassa tutkimuksen ja kehittämisen 

alalla, ja pitää tärkeänä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että biolääketieteelliseen 

tutkimukseen ja kehittämiseen investoitujen unionin varojen tuotto kohdistuu 

kansanterveyden edistämiseen, ja että julkisin varoin rahoitetulle tutkimukselle ja 

kehittämiselle asetetaan sellaiset ehdot, joilla varmistetaan, että biolääketieteen 

tutkimuksen tuloksena saadaan sopivia ja kohtuuhintaisia lääkkeitä; kehottaa unionia 

investoimaan aktiivisesti tutkimukseen ja kehittämiseen sekä tukemaan sellaisia lääkealan 

innovatiivisia käytäntöjä ja rahoitusmalleja, joilla edistetään saatavuutta parantavia 

hinnoittelustrategioita kehitysmaissa; korostaa, että lääketieteellisen tutkimuksen olisi 

keskityttävä laiminlyötyihin ja köyhyyteen liittyviin sairauksiin, joihin olisi kehitettävä 

turvallisia, tehokkaita, asianmukaisia, kohtuullisia ja helppokäyttöisiä lääkkeitä, jotka olisi 

saatettava markkinoille; 

11. korostaa suurta tarvetta parantaa kehitysmaiden omia valmiuksia tehdä lääketutkimusta, 

jotta poistetaan tutkimusvaje, ja valmistaa itse lääkkeitä edistämällä julkisen ja yksityisen 

sektorin yhteistä tuotekehitystä sekä avoimien tutkimus- ja tuotantokeskusten 

perustamista; 

12. muistuttaa, että vähiten kehittyneet maat kärsivät eniten köyhyydestä johtuvista 

sairauksista, joita ovat esimerkiksi HIV/aids, malaria, tuberkuloosi, lisääntymiselinten 

sairaudet sekä tartuntataudit ja ihosairaudet; 



 

AD\1108431FI.docx 5/7 PE585.778v02-00 

 FI 

13. toteaa, että teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmä edistää uusien lääkkeiden kehittämistä ja on 

siten väline, jolla voidaan parantaa lääkkeiden saatavuutta; katsoo, että kansainvälisen 

teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmän on oltava kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön, 

kansainvälisen julkisoikeuden ja kansanterveyttä koskevien vaatimusten mukainen ja siinä 

on huomioitava tasapainoisesti vähiten kehittyneiden maiden huoli lääkkeiden 

saatavuudesta; 

14. palauttaa mieleen 14. marraskuuta 2001 tehdyn, teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan 

liittyviä näkökohtia koskevaa TRIPS-sopimusta sekä kansanterveyttä koskevan 

julistuksen, jonka mukaan TRIPS-sopimus on pantava täytäntöön ja sitä on tulkittava 

kansanterveydelle edullisella tavalla – ja edistettävä samalla olemassa olevien lääkkeiden 

saatavuutta ja uusien lääkkeiden kehittämistä; panee tässä yhteydessä merkille WTO:n 

TRIPS-neuvoston 6. marraskuuta 2015 tekemän päätöksen, jolla pidennettiin lääkkeiden 

patenttisuojaa koskevaa poikkeusta vähiten kehittyneissä maissa tammikuuhun 2033 asti; 

15. painottaa, että kansainvälisiin kauppa- ja investointisopimuksiin ei saa sisältyä 

määräyksiä, joilla puututaan valtioidenvelvollisuuteen toteuttaa oikeus terveyteen tai 

heikennetään hallituksen oikeutta käyttää TRIPS-sopimuksen joustomahdollisuuksia 

WTO:n puitteissa; 

16. on tyytyväinen vapaaehtoisuuteen perustuvaan lisenssijärjestelmään, joka mahdollistaa 

edullisempien rinnakkaislääkkeiden valmistamisen alhaisemmalla hinnalla 

alkuperäisvalmistajan luvalla ja tälle maksettavalla sopivan suuruisella korvauksella; 

muistuttaa, että TRIPS-sopimuksessa sallitaan pakkolisensointi, jonka avulla kehitysmaat 

voivat valmistaa rinnakkaislääkkeitä ilman alkuperäisvalmistajan suostumusta erityisesti 

kansallisissa hätätilanteissa tai muissa äärimmäisen kiireellisissä tapauksissa; 

17. on tietoinen rinnakkaislääkkeiden merkityksestä ja tukee niillä kilpailemista, sillä näin 

edistetään lääkkeiden saatavuutta alemman keskitulotason maissa ja saadaan aikaan 

säästöjä terveydenhuoltoalalla; kehottaa erityisesti EU:ta ja jäsenvaltioita tukemaan 

aktiivisesti hallituksia, jotta ne suojelisivat ja edistäisivät kansanterveyttä, sekä sellaisia 

julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöaloitteita, joilla edistetään lääkkeiden saatavuutta 

erityisesti kehitysmaissa ja jotka hyödyntävät käytettävissä olevia oikeudellisia 

toimenpiteitä, kuten TRIPS-sopimuksen varotoimia ja joustomahdollisuuksia (muun 

muassa pakkolisensiointimääräyksiä ja rinnakkaistuontia), jotta ne voisivat tarjota 

välttämättömiä lääkkeitä kohtuuhinnoin kansallisten kansanterveysohjelmiensa mukaisesti 

sekä suojella ja edistää kansanterveyttä; 

18. korostaa, että oikeudenmukaisia hintoja on hankala määritellä, ellei alkuperäisvalmistajien 

tutkimus- ja kehittämiskustannuksiin sovelleta ole edes jonkinasteista avoimuutta eikä 

lääkkeistä maksetuista todellisista hinnoista saada tietoja koko unionin alueelta; korostaa 

myös, että kliinisten kokeiden tulosten pitäisi olla tutkijoiden ja kansalaisten saatavilla; 

muistuttaa komission sitoutuneen TTIP-neuvotteluissa siihen, että EU:n kantoihin, 

yksittäisiin lainsäädäntöehdotuksiin ja neuvoteltaviin teksteihin, sovelletaan avoimuutta; 

19. korostaa, että porrastettua hinnoittelua koskevan asetuksen käynnissä olevalla REFIT-

uudelleenarvioinnilla olisi pyrittävä edistämään alhaisempaa hinnoittelua kehitysmaissa, 

ja kehottaa unionia aloittamaan laajemman ja avoimen keskustelun hintasääntelystä ja 

strategioista, joilla varmistetaan laadukkaiden ja kohtuuhintaisten lääkkeiden saatavuus; 

muistuttaa, että porrastettu hinnoittelu ei välttämättä johda kohtuulisiin hintoihin ja on 
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vastoin kokemusta, joka osoittaa, että vankka kilpailu rinnakkaislääkkeillä ja teknologian 

siirrot saavat aikaan hintojen laskua; 

20. kehottaa EU:ta lisäämään tukeaan sellaisille maailmanlaajuisille ohjelmille ja aloitteille, 

joilla edistetään lääkkeiden saatavuutta kehitysmaissa ja jotka ovat merkittävästi 

edistäneet terveystavoitteita ja parantaneet suuresti lääkkeiden ja rokotteiden saatavuutta; 

21. toteaa, että naisten ja lasten on aikuisia miehiä vaikeampi saada lääkkeitä kehitysmaissa, 

mikä johtuu siitä, että lääkkeitä ei ole riittävästi tarjolla, niiden saanti on hankalaa, ne ovat 

liian kalliita tai niitä ei hyväksytä kulttuuriin, uskontoon tai sosiaalisiin tekijöihin 

perustuvan syrjinnän sekä terveydenhuoltojärjestelmien huonon laadun takia; 

22. muistuttaa, että konfliktit ja hätätilanteet vaikuttavat terveydenhuoltojärjestelmiin ja 

lääkkeiden saatavuuteen ja että tavoitteena olisi oltava, että terveydenhoitoa tarvitsevat 

ihmiset saavat sitä ajasta ja paikasta riippumatta; korostaa tarvetta perustaa julkisen ja 

yksityisen sektorin yhdessä koordinoima kansainvälinen nopean toiminnan hätäyksikkö, 

joka voisi tehokkaasti estää mahdollisen epidemian puhkeamisen tai vastata siihen; 

23. toteaa, että tuberkuloosista on tullut maailman tappavin tartuntatauti, jonka vaarallisin 

muoto on monilääkeresistentti tuberkuloosi; pitää tärkeänä, että esille nousevaan 

mikrobilääkeresistenssiongelmaan puututaan esimerkiksi rahoittamalla tutkimusta ja 

kehittämistä uusien rokotteiden, diagnostiikan ja hoitokeinojen löytämiseksi 

tuberkuloosiin; katsoo, että samalla on kuitenkin varmistettava kyseisten uusien 

välineiden kestävä saatavuus ja kohtuuhintaisuus, jotta kukaan ei jäisi niistä paitsi. 
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