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JAVASLATOK 

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-

biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 

foglalja bele az alábbi módosításokat: 

1. megjegyzi, hogy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 25. cikke elismeri, hogy 

„minden személynek joga van saját maga és családja egészségének és jólétének 

biztosítására alkalmas életszínvonalhoz”, továbbá az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

alapokmánya kimondja, hogy az elérhető legjobb egészségi állapot minden ember 

alapvető joga fajra, vallásra, politikai meggyőződésre, gazdasági vagy társadalmi 

helyzetre való tekintet nélkül; emlékeztet továbbá arra, hogy az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 168. cikke kimondja, hogy valamennyi uniós 

politika és tevékenység meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi 

egészségvédelem magas szintjét. 

2. emlékeztet a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendre és 

annak 3. fenntartható fejlődési céljára, amelynek címe „A jó egészségben töltött élet 

lehetővé tétele mindenki számára, valamint mindenki jólétének előmozdítása minden 

életkorban”, amelynek 3b. célkitűzése, arra vonatkozik, hogy „támogatást kell nyújtani az 

elsősorban a fejlődő országokat sújtó fertőző és nem fertőző betegségek oltóanyagainak és 

gyógyszereinek kutatásához és fejlesztéséhez”, továbbá „hozzáférést kell biztosítani a 

megfizethető alapvető gyógyszerekhez és oltóanyagokhoz”; úgy véli, hogy az életmentő 

gyógyszerek nem pusztán fogyasztási cikkek, ezért nem is szabályozhatók ugyanúgy;  

hangsúlyozza, hogy a becslések szerint minden évben kb. 100 millió ember szegényedik 

el olyan egészségügyi költségek miatt, amelyek nem állnak arányban jövedelmükkel, 

továbbá a 3b. célkitűzés nem érhető el új, fejlettebb megelőzési, kezelési és diagnosztikai 

eszközökbe való hatékony és eredményes beruházás nélkül; hangsúlyozza, hogy a WHO 

szerint a világ népessége több mint harmadának – az arány Afrikában meghaladja az 50%-

ot – nincs hozzáférése biztonságos, hatékony és megfizethető gyógyszerekhez, és a 

fejlődő országokban, különösen Közép- és Dél-Amerikában egyre nagyobb számú beteg 

kénytelen bírósági eljárás révén érvényesíteni az egészségez való jogát; 

3. hangsúlyozza, hogy a fejlődő országokban a gyógyszerekhez való hozzáférés akadályai 

közé tartoznak többek között a következők: a megfelelő nemzeti jogszabályok hiánya, 

korlátozott infrastruktúra, rossz minőségű gyógyszerek (amelyek ártalmasak és elősegítik 

a gyógyszerekkel szembeni rezisztencia kialakulását) és a hamisított gyógyszerek 

(amelyek terjesztése az emberi biztonság elleni bűncselekmény), a pontos diagnózisok 

hiánya, szűkös erőforrások, nem megfelelő gyógyszeripari szakpolitikák, rosszul irányított 

értékesítési és ellátási láncok, rosszul képzett egészségügyi dolgozók, és a képzett 

egészségügyi dolgozók hiánya, nem megfizethető árképzés, az állami egészségügyi 

rendszerek hiánya és a szociális védelmi rendszerekhez való korlátozott hozzáférés, 

alacsonyabb oktatási szintek, alacsonyabb bevételek és az információhoz való korlátozott 

hozzáférés, valamint vidéki területeken a hozzáférési pontok megközelítésének nehézsége; 

4. úgy véli, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés hiánya egyrészt az ellátáshoz 

való hozzáférés hiánya, másrészt a kezeléshez való hozzáférés hiánya által jelentett 

problémák eredménye; 
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5. hangsúlyozza  (a globális közegészségre irányuló, fejlesztési, kutatási és kereskedelmi) 

uniós szakpolitikák közti következetesség szükségességét, és ezért kiemeli, hogy a 

gyógyszerekhez való hozzáférés problémáját a fejlődő világban szélesebb összefüggésben 

kell vizsgálni;  

6. 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; 

7. 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, amelyekhez magas színvonalú laborszolgáltatások és 

szilárd logisztikai rendszerek kapcsolódnak, ugyanakkor az egészségügyhöz kapcsolódó 

technológiák fejlődő országok számára (licencszerződéseken, valamint információk, 

know-how, kompetenciák, technikai anyagok 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;  

8. felhívja a figyelmet arra, hogy az egészségügybe való befektetés a gazdasági fejlődés 

egyik fontos eszköze és a társadalmi kohézió egyik alapvető eleme; 

9. megállapítja, hogy az Unió szellemi tulajdonhoz fűződő monopóliumokra épülő jelenlegi 

orvosbiológiai kutatás-fejlesztési rendszere korlátozza az életmentő gyógyszerekhez való 

hozzáférés biztosítását a fejlődő világ számára, és nem kínál megfelelő ösztönzést a 

kutatás és lehetőségeket a tudás átadásának számára; aggodalommal állapítja meg, hogy 

többek közt a szabadalmak akadályozzák a gyógyszerekkel kapcsolatos innovációt az 

olyan betegségek esetében, amelyek nem biztosítanak jövedelmező piacot; megállapítja 

továbbá, hogy az EU orvosbiológiai kutatás-fejlesztési közberuházásai nem bizonyultak 

eléggé eredményesnek a kutatási eredmények tulajdonjogát illetően; felhív ezért az Unió 

orvosbiológiai kutatás-fejlesztési rendszerének átalakítására, hogy képes legyen hatékony 

politikák kidolgozására a gyógyszerekhez való hozzáférés terén, az Unió fejlesztési 

politikájának keretében; 

10. hangsúlyozza a közberuházások kulcsfontosságú szerepét a kutatás-fejlesztésben, 

valamint kiemeli a beruházások közegészségügyi hasznának biztosítására irányuló 

intézkedések végrehajtásának fontosságát uniós forrásokból finanszírozott orvosbiológiai 

kutatás-fejlesztés esetén, ideértve a K+F közfinanszírozására vonatkozó feltételek 

meghatározását is, amelyek biztosítják, hogy az orvosbiológiai kutatás megfelelő és 

megfizethető gyógyszereket eredményezzen; felhívja az Uniót aktív beruházásokra a 

kutatás és fejlesztés terén, továbbá a gyógyszeripar innovatív gyakorlatainak és 

finanszírozási modelljeinek támogatására, lehetővé téve a hozzáférésre hangsúlyt helyező 

árazási stratégiákat a fejlődő országokban; hangsúlyozza, hogy a gyógyászati kutatásnak 

az eddig elhanyagolt és a szegénységgel összefüggő betegségekre kellene 

összpontosítania, amelyekre biztonságos, hatékony, megfelelő, megfizethető és könnyen 

alkalmazható gyógyszereket és oltóanyagokat kellene kifejleszteni és forgalmazni; 

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

kapcsolatos helyi kapacitás fejlesztésére a jelenlegi kutatási szakadék áthidalása 
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érdekében, továbbá termékfejlesztő köz-magán partnerségek révén történő 

gyógyszergyártásra, illetve nyílt kutatási és gyártási központok létrehozására;  

12. emlékeztet arra, hogy a szegénységgel összefüggő betegségek – különösen a HIV/AIDS, a 

malária, a tuberkulózis, a reproduktív szerveket érintő betegségek, a fertőző betegségek és 

a bőrbetegségek – a legkevésbé fejlett országokat érintik a leginkább; 

13. elismeri, hogy a szellemi tulajdon rendszere hozzájárul az új gyógyszerek 

kifejlesztéséhez, ezért a gyógyszerekhez való hozzáférés javításának egyik eszköze; úgy 

véli, hogy a szellemi tulajdon nemzetközi rendszerének összhangban kell lennie a 

nemzetközi emberi jogokkal, a nemzetközi közjoggal és a közegészségügyi 

követelményekkel, valamint kiegyensúlyozott módon tükröznie kell a legkevésbé fejlett 

országoknak a gyógyszerekhez való hozzáféréssel kapcsolatos aggályait;  

14. emlékeztet a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodásról 

(TRIPS-megállapodás) és a közegészségügyről szóló, 2001. november 14-én elfogadott 

nyilatkozatra, amely kimondja, hogy a TRIPS-megállapodást a közegészségügyet 

elősegítő módon kell végrehajtani és értelmezni, egyaránt ösztönözve a meglévő 

gyógyszerekhez való hozzáférést és az új gyógyszerek létrehozását; tudomásul veszi e 

tekintetben a WTO TRIPS Tanácsának 2015. november 6-i arra irányuló döntését, hogy 

2033 januárjáig meghosszabbítja a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó, 

gyógyszerszabadalmakkal kapcsolatos kivételeket; 

15. hangsúlyozza, hogy a nemzetközi kereskedelmi és beruházási megállapodásokban ne 

szerepeljen olyan kitétel, amely korlátoz valamely kormányt az egészséghez való jog 

megvalósításában vagy veszélyezteti a kormány jogát a WTO keret TRIPS-

megállapodásában biztosított rugalmasság alkalmazására; 

16. üdvözli egyéb eszközök mellett az önkéntes engedélyezés lehetőségét, amely 

kedvezmények és az originális terméket gyártó vállalat számára fizetett módosított díjak 

révén lehetővé teszi a generikus gyógyszerek csökkentett árú előállítását; emlékeztet arra, 

hogy országos szintű szükséghelyzet esetén vagy egyéb körülmények miatt kialakult 

rendkívül sürgős esetben a TRIPS megengedi a kényszerengedélyezést, lehetővé téve a 

fejlődő országok számára, hogy az originális terméket gyártó vállalat engedélye nélkül 

állítsanak elő generikus gyógyszereket;  

17. elismeri a verseny fontosságát a generikus gyógyszerek piacán, és támogatja azt, mivel 

elősegítheti a gyógyszerekhez való szélesebb körű hozzáférést az alacsony és a közepes 

jövedelemmel rendelkező országokban, és megtakarításokat eredményez az egészségügyi 

ágazatban; felhívja az Uniót és a tagállamokat különösen arra, hogy aktívan támogassák a 

kormányokat a közegészségügy védelme és előmozdítása terén, valamint a köz-magán 

partnerségeket a gyógyszerekhez való hozzáférés elősegítésére tett kezdeményezéseik 

során, különösen a fejlődő országokban, amelyek felhasználják a rendelkezésre álló jogi 

eszközöket – beleértve a TRIPS által nyújtott biztosítékokat és rugalmassági lehetőségeket 

(például a kényszerengedélyezésre vonatkozó rendelkezéseket és a párhuzamos 

behozatalt) – annak érdekében, hogy képesek legyenek hazai közegészségügyi 

programjaik keretében megfizethető áron biztosítani az alapvető gyógyszereket;  

18. hangsúlyozza, hogy a gyógyszert szabadalmaztató vállalatok kutatási és fejlesztési 

költségeinek, valamint az Unió-szerte a gyógyszerekért fizetett tényleges árak alapvető 
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átláthatósága nélkül nehéz meghatározni a méltányos árképzést; hangsúlyozza továbbá, 

hogy a klinikai kísérletek eredményeit a kutatók és a nyilvánosság számára elérhetővé kell 

tenni; emlékeztet a Bizottság kötelezettségvállalására a TTIP-ről folytatott tárgyalásokra 

vonatkozó uniós álláspontok és konkrét jogalkotási javaslatok, valamint a tárgyalások 

szövegének átláthatósága iránt; 

19. hangsúlyozza, hogy a többszintű árakról szóló uniós rendelet jelenleg zajló 

felülvizsgálatának az árak csökkentésének további ösztönzését kellene céloznia a fejlődő 

országokban, és felhívja az Uniót, hogy kezdeményezzen szélesebb körű és átlátható 

párbeszédet  az árképzési szabályozásról és olyan stratégiákról, amelyek biztosítják a jó 

minőségű és megfizethető gyógyszerekhez való hozzájutást;  emlékeztet arra, hogy a 

többszintű árak nem feltétlenül vezetnek megfizethetőséghez, sőt, ez ellentmond a 

tapasztalatoknak, amelyek szerint a jelentős generikus verseny és technológiatranszfer 

alacsonyabb árakat eredményez; 

20. sürgeti az Uniót, hogy nagyobb mértékben támogassa a gyógyszerekhez való hozzáférés 

fejlődő országokon belüli előmozdítását célzó világméretű programokat, amelyek jelentős 

mértékben hozzájárultak az egészségügyi célok előmozdításához és a gyógyszerekhez és 

az oltóanyagokhoz való hozzáférés nagyfokú javításához;  

21. kiemeli, hogy a fejlődő országokban az elérhetőség, a hozzáférhetőség, a megfizethetőség, 

a kulturális, vallási vagy társadalmi megkülönböztetésből fakadó elfogadottság, valamint a 

rossz minőségű egészségügyi létesítmények miatt a nők és a gyermekek a felnőtt 

férfiakhoz képest kevésbé férnek hozzá a gyógyszerekhez; 

22. emlékeztet arra, hogy az egészségügyi ellátási rendszer, illetve a  gyógyszerek 

hozzáférhetősége a konfliktusoktól és szükséghelyzetektől függ, továbbá, hogy a cél azon 

emberek elérése, akik egészségügyi ellátásra szorulnak, akkor és ott, amikor és ahol arra 

szükségük van; sürgeti az állami és magánszektor által közösen koordinált gyorsreagálású 

nemzetközi szükséghelyzeti egység létrehozását, egy esetleges járvány hatékony 

megelőzése vagy kezelése érdekében; 

23. 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; 
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