
 

AD\1108431PL.docx  PE585.778v02-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Parlament Europejski 
2014-2019  

 

Komisja Rozwoju 
 

2016/2057(INI) 

9.11.2016 

OPINIA 

Komisji Rozwoju 

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 

Bezpieczeństwa Żywności 

w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków 

(2016/2057(INI)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ignazio Corrao 



 

PE585.778v02-00 2/7 AD\1108431PL.docx 

PL 

PA_NonLeg 



 

AD\1108431PL.docx 3/7 PE585.778v02-00 

 PL 

WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. zauważa, że art. 25 Powszechnej deklaracji praw człowieka (PDPC) uznaje prawo 

każdego człowieka do „stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego 

rodziny” oraz że Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) stanowi, iż 

„korzystanie z najwyższego, osiągalnego poziomu zdrowia jest jednym z podstawowych 

praw każdej istoty ludzkiej, bez względu na rasę, religię, przekonania polityczne, warunki 

ekonomiczne lub społeczne”; przypomina ponadto, że art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, iż przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich 

polityk i działań Unii zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego; 

2. przypomina o agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i jej 3. celu 

zrównoważonego rozwoju brzmiącym „Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku 

zdrowe życie oraz promować dobrobyt”, jak również o celu szczegółowym 3b 

polegającym na tym, by „wspierać badania oraz opracowanie nowych szczepionek i 

lekarstw przeciwko chorobom zakaźnym i niezakaźnym, które dotykają przede wszystkim 

kraje rozwijające się” oraz „zapewnić dostęp do podstawowych lekarstw i szczepionek po 

przystępnej cenie”; uważa, że leki ratujące życie nie są po prostu towarem 

konsumpcyjnym, a tym samym nie powinny być jako taki towar regulowane; podkreśla, 

że każdego roku około 100 milionów ludzi popada w ubóstwo, ponieważ koszty opieki 

zdrowotnej są nieproporcjonalne do ich dochodów, oraz że celu 3b nie da się osiągnąć bez 

sprawnych i skutecznych inwestycji w nowe, ulepszone narzędzia służące profilaktyce, 

leczeniu i diagnostyce; podkreśla, że według WHO ponad jedna trzecia mieszkańców 

świata, z czego ponad 50 % w Afryce, nie ma dostępu do bezpiecznych, skutecznych i 

przystępnych cenowo leków, oraz że coraz więcej chorych w krajach rozwijających się, 

zwłaszcza w Ameryce Środkowej i Południowej, musi dochodzić swoich praw 

zdrowotnych na drodze sądowej; 

3. podkreśla, że niektóre bariery w dostępie do leków w krajach rozwijających się obejmują 

brak odpowiednich przepisów krajowych, ograniczoną infrastrukturę, złej jakości 

produkty farmaceutyczne (które są szkodliwe i sprzyjają lekooporności) i sfałszowane 

produkty farmaceutyczne (które zagrażają bezpieczeństwu ludzi), brak precyzyjnej 

diagnostyki, ograniczone zasoby, słabą politykę farmaceutyczną, złe zarządzanie 

łańcuchami dystrybucji i dostaw, niedostateczne wyszkolenie i brak wykwalifikowanych 

pracowników sektora opieki zdrowotnej, ustalanie nieprzystępnych cen, brak systemów 

publicznej opieki zdrowotnej i ograniczony dostęp do systemów zabezpieczenia 

społecznego, niższy poziom wykształcenia, niższe dochody i ograniczony dostęp do 

informacji, a także trudności z dotarciem do punktów dostępu na obszarach wiejskich; 

4. uważa, że brak dostępu do opieki zdrowotnej wynika zarówno z utrudnionego dostępu do 

opieki medycznej, jak i z utrudnionego dostępu do leczenia; 

5. podkreśla, że wszystkie strategie polityczne UE (w zakresie globalnego zdrowia 

publicznego, rozwoju, badań naukowych i handlu) muszą być ze sobą spójne, i w związku 

z tym zwraca uwagę, że kwestię dostępu do leków w krajach rozwijających się trzeba 

postrzegać w szerszym kontekście;  
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6. wzywa UE, aby zwiększyła wysiłki służące poprawie zdolności krajów rozwijających się i 

pomogła im w opracowaniu funkcjonujących systemów opieki zdrowotnej, których celem 

będzie zapewnienie lepszego dostępu do usług, zwłaszcza społecznościom w szczególnie 

trudnej sytuacji; 

7. podkreśla, że budowa silnego systemu nadzoru i systemu dostaw na wszystkich 

szczeblach, od gminnego przez rejonowy, okręgowy, aż do szczebla krajowego, w 

połączeniu z wysokiej jakości usługami laboratoryjnymi oraz silnymi systemami 

logistycznymi, mogłaby zwiększyć możliwości dostępu do leków, podczas gdy transfer 

technologii związanych ze zdrowiem (za pośrednictwem umów licencyjnych, dostarczania 

informacji, know-how i umiejętności technicznych, a także materiałów technicznych i 

sprzętu) do krajów rozwijających się może umożliwić państwom-beneficjentom 

wytwarzanie produktu lokalnie i skutkować zwiększeniem dostępu do produktu oraz 

poprawą zdrowia; 

8. podkreśla, że inwestowanie w zdrowie jest jedną z sił napędowych rozwoju 

gospodarczego oraz stanowi zasadniczy czynnik sprzyjający spójności społecznej; 

9. zauważa, że obecny unijny system prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie 

biomedycyny, oparty na monopolach własności intelektualnej, ujawnił pewne 

ograniczenia, jeśli chodzi o zapewnienie dostępności leków ratujących życie w krajach 

rozwijających się, i nie zaoferował wystarczających zachęt do prowadzenia badań ani 

możliwości transferu wiedzy; zauważa z niepokojem, że patenty należą do czynników 

hamujących innowacje w dziedzinie leków przeciwko chorobom, w przypadku których 

nie istnieje dochodowy rynek; dostrzega ponadto, że UE nie uzyskała wystarczającego 

zwrotu z inwestycji publicznych w prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie 

biomedycyny w odniesieniu do praw własności do wyników badań; apeluje zatem o taką 

restrukturyzację unijnego systemu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie 

biomedycyny, by można było opracować w nim skuteczne strategie dostępu do leków, w 

ramach unijnej polityki rozwojowej; 

10. podkreśla kluczową rolę inwestycji publicznych w prace badawczo-rozwojowe oraz 

zwraca uwagę na znaczenie środków wykonawczych dla zapewnienia zwrotu z inwestycji 

publicznych w postaci zdrowia publicznego w przypadku, gdy z funduszy UE 

finansowane są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie biomedycyny, co obejmuje też 

stworzenie warunków związanych z finansowaniem prac badawczo-rozwojowych ze 

środków publicznych, dzięki czemu efektem badań biomedycznych będą odpowiednie i 

przystępne cenowo leki; wzywa UE do aktywnego inwestowania w prace badawczo-

rozwojowe oraz promowania innowacyjnych rozwiązań i modeli finansowania w sektorze 

farmaceutycznym, które umożliwiają stosowanie w krajach rozwijających się strategii 

cenowych ukierunkowanych na dostęp; podkreśla, że badania medyczne powinny skupiać 

się na zaniedbanych i związanych z ubóstwem chorobach, do zwalczania których należy 

opracować i wprowadzić do obrotu bezpieczne, skuteczne, odpowiednie, przystępne 

cenowo i łatwe do stosowania leki i szczepionki; 

11. podkreśla pilną potrzebę opracowania lokalnych zdolności w zakresie badań 

farmaceutycznych w krajach rozwijających się, aby wyeliminować wciąż utrzymującą się 

przepaść w poziomie badań i produkcji leków dzięki publiczno-prywatnym partnerstwom 

na rzecz innowacji produktowej oraz stworzeniu otwartych ośrodków badań i produkcji;  
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12. przypomina, że kraje najsłabiej rozwinięte (LDC) najbardziej cierpią z powodu chorób 

związanych z ubóstwem, w szczególności HIV/AIDS, malarii, gruźlicy, chorób układu 

rozrodczego oraz chorób zakaźnych i chorób skóry; 

13. przyznaje, że system własności intelektualnej przyczynia się do opracowywania nowych 

leków i w związku z tym stanowi narzędzie służące zwiększeniu dostępności leków; jest 

zdania, że międzynarodowy system własności intelektualnej musi być spójny z 

międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka, prawem międzynarodowym 

publicznym i wymogami zdrowia publicznego oraz musi w zrównoważony sposób 

odzwierciedlać obawy krajów najsłabiej rozwiniętych dotyczące dostępu do leków;  

14. zwraca uwagę na Deklarację w sprawie porozumienia dotyczącego handlowych aspektów 

praw własności intelektualnej (TRIPS) i zdrowia publicznego przyjętą w dniu 14 listopada 

2001 r., w której wskazuje się na konieczność wdrażania i interpretacji porozumienia 

TRIPS w sposób sprzyjający zdrowiu publicznemu, przy czym należy zarówno wspierać 

dostęp do istniejących leków, jak i tworzyć nowe leki; przyjmuje w związku z tym do 

wiadomości decyzję Rady WTO ds. TRIPS z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie 

przedłużenia zwolnienia krajów LDC z ochrony patentowej leków do stycznia 2033 r.; 

15. domaga się, aby międzynarodowe porozumienia handlowe i inwestycyjne nie zawierały 

postanowień, które kolidują ze spoczywającym na rządzie obowiązkiem zapewnienia 

prawa do zdrowia lub które podważają prawo rządu do korzystania z elastycznych 

rozwiązań TRIPS w ramach WTO;  

16. z zadowoleniem przyjmuje – wśród innych narzędzi – możliwość dobrowolnego 

udzielania licencji, która pozwala na produkcję leków generycznych z zastosowaniem ulg, 

i dostosowane do tego wynagrodzenie wytwórcy o obniżonej wysokości; przypomina, że 

TRIPS dopuszcza przymusowe licencje, które umożliwiają krajom rozwijającym się 

produkowanie leków generycznych bez zgody wytwórcy, zwłaszcza w przypadku stanu 

nadzwyczajnego w kraju lub wystąpienia innych nadzwyczajnie pilnych okoliczności;  

17. dostrzega znaczenie leków generycznych i popiera konkurencję w sektorze tych leków, 

która może przyczynić się do poszerzenia dostępu do leków w krajach o średnim i niskim 

dochodzie oraz umożliwia oszczędności w sektorze zdrowia; wzywa w szczególności UE 

i państwa członkowskie, aby aktywnie wspierały rządy w ochronie i propagowaniu 

zdrowia publicznego oraz partnerstwa publiczno-prywatne w inicjatywach promujących 

dostęp do leków, w szczególności w krajach rozwijających się, które stosują dostępne im 

środki prawne, w tym zabezpieczenia i elastyczne rozwiązania przewidziane w TRIPS 

(takie jak przymusowe licencje oraz import równoległy), aby w ramach krajowych 

programów zdrowia publicznego móc zapewnić podstawowe leki po przystępnych cenach 

oraz chronić i propagować zdrowie publiczne;  

18. podkreśla, że bez podstawowej przejrzystości kosztów prac badawczo-rozwojowych 

ponoszonych przez przedsiębiorstwa opracowujące leki innowacyjne oraz bez informacji 

na temat rzeczywistych cen leków na terenie UE ustalenie sprawiedliwej ceny jest trudne 

do wykonania; podkreśla również, że wyniki badań klinicznych powinny być dostępne dla 

naukowców i ogółu społeczeństwa; przypomina, że Komisja zobowiązała się do 

zachowania przejrzystości stanowisk UE, konkretnych środków prawnych oraz tekstów 

negocjacyjnych dotyczących TTIP; 
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19. podkreśla, że trwający przegląd REFIT unijnego rozporządzenia w sprawie zróżnicowania 

cen powinien mieć na celu dalsze promowanie niższych cen w krajach rozwijających się 

oraz wzywa UE do rozpoczęcia szerszej i przejrzystej dyskusji na temat regulowania cen i 

strategii poprawiających dostęp do dobrych jakościowo i przystępnych cenowo leków; 

przypomina, że różnicowanie cen niekoniecznie prowadzi do przystępności cenowej i nie 

jest zgodne z doświadczeniem, które pokazuje, że silna konkurencja w zakresie leków 

generycznych oraz transfery technologii skutkują niższymi cenami; 

20. wzywa UE do większego wsparcia globalnych programów i inicjatyw propagujących 

dostęp do leków w krajach rozwijających się, które walnie przyczyniają się do postępów 

w osiąganiu celów w zakresie ochrony zdrowia i znacznie poprawiły dostęp do leków i 

szczepionek;  

21. podkreśla, że w krajach rozwijających się kobiety i dzieci mają bardziej ograniczony 

dostęp do leków niż dorośli mężczyźni ze względu na brak dostępności, dostępu, 

przystępności cenowej i akceptowalności z racji dyskryminacji spowodowanej 

czynnikami kulturowymi, religijnymi lub społecznymi, a także ze względu na niską jakość 

placówek opieki zdrowotnej; 

22. przypomina, że konflikty i sytuacje nadzwyczajne wpływają na systemy opieki 

zdrowotnej i dostępność leków oraz że celem powinno być dotarcie do osób 

wymagających opieki zdrowotnej, kiedykolwiek i gdziekolwiek jest im to potrzebne; 

podkreśla, że konieczne jest, by międzynarodowa szybka jednostka kryzysowa, 

skoordynowana między sektorem publicznym a sektorem prywatnym, skutecznie 

zapobiegała ewentualnym wybuchom ognisk chorobowych lub reagowała na nie; 

23. zważywszy na fakt, że gruźlica jest najbardziej śmiertelną chorobą zakaźną na świecie, 

oraz fakt, że najbardziej niebezpieczna forma tej choroby jest lekooporna, podkreśla, że 

ważne jest, by zająć się ujawniającym się kryzysem oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, co obejmuje finansowanie prac badawczo-rozwojowych w 

zakresie nowych narzędzi opracowywania szczepionek, diagnostyki i leczenia gruźlicy, 

przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego i przystępnego cenowo dostępu do 

tych nowych narzędzi, aby mieć pewność, że nikt nie został pominięty. 
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