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IEROSINĀJUMI 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 

nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda, ka Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas (UDHR) 25. pantā ir atzītas ikviena 

cilvēka tiesības uz tādu dzīves līmeni, kas nepieciešams viņa un viņa ģimenes veselības 

uzturēšanai un labklājībai, un ka Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Konstitūcijā 

tiesības baudīt augstāko sasniedzamo veselības standartu ir noteiktas par katra cilvēka 

pamattiesībām neatkarīgi no rases, reliģijas, politiskās pārliecības un ekonomiskā vai 

sociāla stāvokļa; turklāt atgādina, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 

168. pantā ir noteikts — nosakot un īstenojot visu Savienības politiku un darbības, ir 

jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis; 

2. atgādina par Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un 3. ilgtspējīgas attīstības 

mērķi (IAM) „Nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību jebkura vecuma cilvēkam”, 

kuram ir 3.b apakšmērķis „Atbalstīt vakcīnu un medikamentu zinātnisko izpēti un izstrādi 

tādām lipīgām un nelipīgām slimībām, kas skar galvenokārt jaunattīstības valstis” un 

„nodrošināt piekļuvi galvenajiem medikamentiem un vakcīnām par pieejamu cenu”; 

uzskata, ka dzīvības glābšanai vajadzīgas zāles nav vienkārša patēriņa prece un ka tāpēc 

tām nedrīkst piemērot patēriņa precēm atbilstošu regulējumu; uzsver, ka katru gadu 

apmēram 100 miljoni cilvēku nonāk trūkumā ar veselības aprūpi saistītu izdevumu dēļ, jo 

tie krietni pārsniedz viņu ieņēmumus, un ka bez racionāla un efektīva ieguldījuma jaunos, 

labākos profilakses, ārstniecības un diagnosticēšanas instrumentos 3.b apakšmērķi 

sasniegt nevar; uzsver, ka, spriežot pēc PVO datiem, vairāk nekā trešdaļai pasaules 

iedzīvotāju, tostarp vairāk nekā 50 % Āfrikas iedzīvotāju, nav pieejamas drošas un 

iedarbīgas zāles par pieņemamu cenu un ka jaunattīstības valstīs (sevišķi Centrālamerikas 

un Dienvidamerikas valstīs) aizvien vairāk cilvēku, kas cieš no slimībām, savas tiesības uz 

veselību ir spiesti aizstāvēt tiesā; 

3. uzsver, ka zāļu pieejamību jaunattīstības valstīs cita starpā kavē arī tādi faktori kā 

pienācīga valsts tiesiskā regulējuma trūkums, ierobežota infrastruktūra, nekvalitatīvi 

medikamenti (kuri kaitē veselībai un veicina rezistences veidošanos pret zālēm) un 

viltotas zāles (kas ir noziegums pret cilvēka drošību), neprecīzi noteiktas diagnozes, 

resursu ierobežojumi, vāja farmācijas politika, slikta izplatīšanas un piegādes ķēžu 

pārvaldība, nepietiekami apmācīts veselības aprūpes personāls un nepietiekams šāda 

personāla daudzums, maksātspējai neatbilstoša cena, valsts veselības aprūpes sistēmu 

trūkums un ierobežota sociālās aizsardzības shēmu pieejamība, zemāks izglītības līmenis, 

mazāki ienākumi un ierobežota informācijas pieejamība, kā arī grūtības lauku rajonos 

nokļūt līdz vietām, kur ir pieejama veselības aprūpe; 

4. uzskata, ka iespējas saņemt veselības aprūpi liedz gan ar aprūpes, gan ārstēšanas 

pieejamību saistītas problēmas; 

5. uzsver, ka ES politikai visās jomās (globālā sabiedrības veselība, attīstība, pētniecība un 

tirdzniecība) ir jābūt konsekventai un ka tāpēc jautājums par zāļu pieejamību jaunattīstības 

valstīs ir jāskata plašākā kontekstā;  

6. mudina ES strādāt intensīvāk, lai uzlabotu jaunattīstības valstu spējas un palīdzētu tām 

izstrādāt funkcionējošas veselības aprūpes sistēmas, kuru mērķis ir nodrošināt 
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pieejamākus pakalpojumus, jo īpaši neaizsargātām vietējo iedzīvotāju kopienām; 

7. uzsver, ka, veidojot spēcīgas uzraudzības un piegādes sistēmas visos līmeņos — no 

vietējās kopienas līdz pat apgabala, provinces un valsts līmenim — un to atbalstam 

nodrošinot kvalitatīvus laboratorijas pakalpojumus un spēcīgas loģistikas sistēmas, zāļu 

pieejamība drīzāk varētu kļūt par realitāti, savukārt ar veselības aprūpi saistītu tehnoloģiju 

nodošana jaunattīstības valstīm (īstenojot licencēšanas līgumus, darot tām pieejamu 

informāciju, zinātību un profesionālās iemaņas, un pat tehniskus materiālus un iekārtas) 

var nodrošināt, ka saņēmējvalstis spēj ražot zāles uz vietas, un tā rezultātā pieejamākas 

varētu kļūt gan attiecīgās zāles, gan labāka veselības aprūpe; 

8. jo īpaši norāda, ka ieguldījums veselībā ir viens no svarīgākajiem dzinuļiem, kas veicina 

ekonomikas attīstību, un viens no sociālajā kohēzijā galvenajiem faktoriem; 

9. konstatē, ka ar pašreizējo ES sistēmu, kura izveidota pētniecības un izstrādes darbībām 

biomedicīnas jomā un kuras pamatā ir intelektuālā īpašuma monopols, iespējas nodrošināt 

dzīvības glābšanai vajadzīgu zāļu pieejamību jaunattīstības valstīs, izrādās, ir zināmā mērā 

ierobežotas un ka šī sistēma nav piedāvājusi pietiekami daudz stimulu pētniecībai un 

iespējas īstenot zināšanu pārnesi; ar bažām norāda, ka patenti ir viens no tiem faktoriem, 

kas kavē inovāciju, ja attiecīgo slimību ārstēšanai paredzēto zāļu tirdzniecība nav 

ienesīga; turklāt konstatē, ka publiskā sektora ieguldījumi pētniecības un izstrādes 

darbībās biomedicīnas jomā nav devuši ES pietiekamu ieguvumu, ja to vērtē pēc 

īpašumtiesībām uz pētījumos iegūtajiem rezultātiem; tāpēc prasa saistībā ar ES noteiktās 

attīstības politikas īstenošanu pārstrukturēt ES sistēmu, kura izveidota pētniecības un 

izstrādes darbībām biomedicīnas jomā, lai ar to būtu iespējams izstrādāt efektīvas 

politikas nostādnes attiecībā uz zāļu pieejamību; 

10. uzsver, ka liela nozīme ir publiskā sektora ieguldījumiem pētniecības un izstrādes jomā, 

un jo īpaši norāda, ka ir svarīgi veikt īstenošanas pasākumus, lai panāktu ar sabiedrības 

veselību saistītus ieguvumus no ieguldījumiem, ko nodrošina ES līdzekļu piešķiršana 

pētniecības un izstrādes finansēšanai biomedicīnas jomā, un ka cita starpā ir svarīgi 

publiskā sektora finansējumu pētniecībai un izstrādei atvēlēt ar tādiem nosacījumiem, kas 

garantē, ka biomedicīnas jomā veikto pētījumu rezultāts ir atbilstošas zāles par 

pieņemamu cenu; aicina ES aktīvi ieguldīt pētniecībā un izstrādē un popularizēt 

farmācijas nozarē novatorisku praksi un finansēšanas modeļus, ar ko var īstenot uz 

pieejamību vērstu cenu noteikšanas stratēģiju jaunattīstības valstīs; uzsver, ka pētījumi 

medicīnas nozarē būtu jāveic, galvenokārt pievēršoties novārtā atstātām un ar nabadzību 

saistītām slimībām, kuru ārstēšanai būtu jāizstrādā un jālaiž tirgū drošas, iedarbīgas, 

atbilstošas un viegli lietojamas zāles un vakcīnas par pieņemamu cenu; 

11. jo īpaši norāda, ka kritiska ir nepieciešamība jaunattīstības valstīs veidot spējas veikt 

pētījumus farmācijas jomā vietējā līmenī, jo ir jānovērš plaisa, kas pētniecības un zāļu 

ražošanas jomā joprojām pastāv, un ka šajā nolūkā būtu jāizmanto publiskā un privātā 

sektora partnerības zāļu izstrādei un jāveido atvērti pētniecības un ražošanas centri;  

12. atgādina, ka ar nabadzību saistītas slimības, sevišķi HIV/AIDS, malārija, tuberkuloze, 

reproduktīvo orgānu slimības, infekcijas slimības un ādas slimības, visvairāk skar 

vismazāk attīstītās valstis (VAV); 

13. atzīst, ka intelektuālā īpašuma sistēma veicina jaunu zāļu izstrādi, tātad tas ir instruments, 
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ar kuru zāles var padarīt pieejamākas; uzskata, ka starptautiskajai intelektuālā īpašuma 

sistēmai ir jāatbilst starptautisko cilvēktiesību un starptautisko tiesību normām un 

sabiedrības veselības prasībām un ka tajā līdzsvaroti jābūt ņemtiem vērā problemātiskiem 

jautājumiem, kas saistībā ar zāļu pieejamību ir aktuāli vismazāk attīstītajām valstīm;  

14. vērš uzmanību uz 2001. gada 14. novembrī pieņemto deklarāciju par Līgumu par 

intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS līgumu) un sabiedrības veselību, 

kurā noteikts, ka TRIPS līgums ir īstenojams un interpretējams tā, lai tas nodrošinātu 

ieguvumu sabiedrības veselībai — veicinot gan esošo zāļu pieejamību, gan jaunu zāļu 

izstrādi; šajā sakarībā atzīmē, ka 2015. gada 6. novembrī PTO TRIPS padome pieņēma 

lēmumu līdz 2033. gada janvārim pagarināt pārejas periodu VAV attiecībā uz noteiktiem 

pienākumiem saistībā ar zāļu patentiem; 

15. uzstāj, ka starptautiskajos tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumos nedrīkst būt noteikumu, 

kas traucē valsts valdībai pildīt savu pienākumu — garantēt tiesības uz veselību — vai kas 

grauj valdības tiesības īstenot TRIPS līgumā noteikto elastīgo pieeju PTO struktūrā; 

16. atzinīgi vērtē arī tādus instrumentus kā brīvprātīgas licencēšanas iespēja, kas nozīmē, ka 

ar attiecīgu atļauju var ražot ģenēriskās zāles un oriģinālo zāļu ražotājs saņem atbilstošu 

kompensāciju par zemāku cenu; atgādina, ka saskaņā ar TRIPS līgumu ir iespējama 

obligāta licencēšana, kas ļauj jaunattīstības valstīm ražot ģenēriskās zāles, nesaņemot 

oriģinālo zāļu ražotāja piekrišanu, jo īpaši gadījumos, ja valstī ir izsludināts ārkārtas 

stāvoklis vai ja ir citi ārkārtējas steidzamības apstākļi;  

17. atzīst, ka konkurence ģenērisko zāļu jomā ir svarīga, un atbalsta šādu konkurenci, jo tā var 

veicināt zāļu plašāku pieejamību valstīs ar zemiem un vidēji zemiem ienākumiem (LMIC) 

un ļauj panākt ietaupījumus veselības nozarē; jo īpaši pieprasa ES un dalībvalstīm aktīvi 

atbalstīt valstu valdības, palīdzot tām aizsargāt un veicināt sabiedrības veselību, un 

atbalstīt arī publiskā un privātā sektora partnerības, kuras īsteno uz zāļu pieejamības 

veicināšanu vērstas iniciatīvas, sevišķi jaunattīstības valstīs, un šajā nolūkā izmanto 

pieejamos juridiskos instrumentus, tostarp TRIPS līgumā noteiktos aizsardzības 

pasākumus un iespēju īstenot elastīgu pieeju (piemēram, obligātas licencēšanas noteikumi 

un paralēlais imports), lai panāktu, ka saskaņā ar attiecīgās valsts sabiedrības veselības 

programmu svarīgākie medikamenti ir pieejami par pieņemamu cenu, un lai aizsargātu un 

veicinātu sabiedrības veselību;  

18. uzsver, ka ir grūti noteikt, vai zāļu cenas ir taisnīgas, ja nav pārredzamas pat to uzņēmumu 

pētniecības un izstrādes izmaksas, kuri zāles radījuši, un ja nav zināms, kāda cena par 

zālēm faktiski tiek maksāta visā Eiropas Savienībā; tāpat arī uzsver, ka ir jāpanāk, lai 

klīnisko pārbaužu rezultāti būtu pieejami pētniekiem un sabiedrībai; atgādina, ka Komisija 

ir apņēmusies panākt, lai pārredzama būtu ES nostāja, konkrēti likumdošanas priekšlikumi 

un dokumentu apspriešana sarunās par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu 

partnerību (TTIP); 

19. uzsver, ka ES Cenu diferencēšanas regulas pārskatīšanas procesā, kas pašlaik notiek 

saskaņā ar Normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT), būtu jācenšas vēl 

vairāk veicināt cenu pazemināšanās tendences jaunattīstības valstīs, un aicina ES sākt 

plašu un pārredzamu diskusiju par cenu regulējumu un stratēģijām, kas garantē, ka ir 

pieejamas kvalitatīvas zāles par pieņemamu cenu; atgādina, ka cenu diferencēšana nebūt 

nenodrošina pieņemamas cenas un ka gūtā pieredze liecina par pretējo — cenu 
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pazemināšanos izdodas panākt ar sīvu konkurenci ģenērisko zāļu jomā un ar tehnoloģiju 

nodošanu; 

20. mudina ES intensīvāk atbalstīt globālās programmas un iniciatīvas, kuras veicina zāļu 

pieejamību jaunattīstības valstīs un kurām ir bijusi izšķiroša nozīme, sekmējot veselības 

jomā noteikto mērķu sasniegšanu, un pateicoties kurām zāles un vakcīnas ir kļuvušas 

krietni pieejamākas;  

21. uzsver, ka jaunattīstības valstīs sievietēm un bērniem zāles ir mazāk pieejamas nekā 

pieaugušiem vīriešiem, tāpēc ka zāļu trūkst, tās nevar iegādāties, to cena neatbilst 

maksātspējai un ārstēšana ar zālēm nav pieņemama ar kultūru, reliģiju vai sociāliem 

faktoriem saistītas diskriminācijas dēļ, turklāt nožēlojamā stāvoklī ir veselības aprūpes 

iestādes; 

22. atgādina, ka veselības aprūpes sistēmas un zāļu pieejamību ietekmē konflikti un ārkārtēji 

notikumi un ka būtu jāpanāk, lai cilvēki, kam ir vajadzīga veselības aprūpe, to saņemtu, 

kad un kur vien nepieciešams; uzsver, ka ir nepieciešama starptautiska ātrās reaģēšanas 

vienība rīcībai ārkārtas situācijās, kuras koordināciju nodrošinātu publiskā un privātā 

sektora pārstāvju sadarbība un kuras uzdevums būtu efektīvi nepieļaut iespējamus slimību 

uzliesmojumus vai reaģēt uz šādiem uzliesmojumiem; 

23. tuberkuloze ir kļuvusi par pasaulē visletālāko infekcijas slimību un visbīstamākā slimības 

forma ir multirezistentā tuberkuloze, tāpēc uzsver, ka liela nozīme ir centieniem novērst 

iespējamo krīzi, ko var radīt mikrobu rezistence, cita starpā arī centieniem finansēt jaunu 

līdzekļu pētniecību un izstrādi vakcinēšanas, diagnosticēšanas un tuberkulozes ārstēšanas 

nolūkā, un vienlaikus nodrošināt, ka šo jauno līdzekļu pieejamība ir ilgtspējīga un 

atbilstoša maksātspējai, tā nepieļaujot, ka kādam tie ir neaizsniedzami. 
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