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NÁVRHY 

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. poznamenáva, že v článku 25 Všeobecnej deklarácie ľudských práv sa uznáva právo 

každého jednotlivca na životnú úroveň zabezpečujúcu jemu i jeho rodine zdravie a 

blahobyt a že v ústave Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa uvádza, že 

dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravia je jedným zo základných práv každého 

človeka bez rozdielu rasy, náboženstva, politického presvedčenia, hospodárskej alebo 

sociálnej situácie; navyše pripomína, že v článku 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(ZFEÚ) sa uvádza, že pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie sa 

zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia; 

2. pripomína program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a jeho cieľ trvalo 

udržateľného rozvoja č. 3, spočívajúci v zabezpečení zdravého života a podpore blahobytu 

pre všetkých v každom veku, ktorého čiastkovým cieľom 3b je podporovať výskum a 

vývoj vakcín a liekov na prenosné a neprenosné choroby, ktoré postihujú predovšetkým 

rozvojové krajiny, a poskytnúť prístup k cenovo dostupným základným liekom a 

vakcínam; domnieva sa, že lieky na záchranu života nie sú len bežným spotrebným 

tovarom, a preto by nemali byť regulované ako také; zdôrazňuje, že každý rok sa 100 

miliónov ľudí ocitne v chudobe, pretože zdravotné náklady sú neúmerné ich príjmom, a že 

čiastkový cieľ 3b nie je možné dosiahnuť bez účinných a efektívnych investícií do nových 

zlepšených prevenčných, liečebných a diagnostických nástrojov; zdôrazňuje, že podľa 

Svetovej zdravotníckej organizácie viac ako jedna tretina svetovej populácie, z toho viac 

ako polovica v Afrike, nemá prístup k bezpečným, účinným a cenovo dostupným liekom, 

pričom rastúci počet chorých ľudí v rozvojových krajinách, najmä v strednej a južnej 

Amerike, je nútený domáhať sa zdravotných práv súdnou cestou; 

3. zdôrazňuje, že medzi prekážky brániace v prístupe k liekom v rozvojových krajinách patrí 

absencia náležitých vnútroštátnych právnych predpisov, obmedzená infraštruktúra, 

nekvalitné lieky (ktoré sú škodlivé a podporujú rezistenciu voči liekom) a falšované lieky, 

nepresná diagnostika, nedostatočné zdroje, slabé farmaceutické politiky, zle riadené 

distribučné a dodávateľské reťazce, slabo vyškolení zdravotnícki pracovníci, resp. 

nedostatok vyškolených zdravotníckych pracovníkov, nedostupné ceny a obmedzený 

prístup k systémom sociálneho zabezpečenia, nižšia úroveň vzdelania, nižšie príjmy, 

obmedzený prístupu k informáciám, ako aj ťažká dosiahnuteľnosť prístupových bodov vo 

vidieckych oblastiach; 

4. domnieva sa, že nedostatočný prístup k zdravotnej starostlivosti je dôsledkom problému 

s prístupom k starostlivosti a s prístupom k liečbe; 

5. prízvukuje potrebu konzistentnosti všetkých politík EÚ (globálne verejné zdravie, rozvoj, 

výskum a obchod), a preto zdôrazňuje, že otázka prístupu k liekom v rozvojových 

krajinách sa musí vnímať v širšom kontexte;  

6. naliehavo vyzýva EÚ, aby zintenzívnila úsilie o zlepšenie schopností rozvojových krajín a 

pomohla im vypracovať funkčné systémy zdravotníctva, ktoré budú zamerané na 

zlepšenie prístupu k starostlivosti, najmä pre zraniteľné komunity; 
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7. zdôrazňuje, že budovanie silných systémov dohľadu a dodávky na všetkých úrovniach – 

od miestnej cez okresnú, krajskú a celoštátnu úroveň – s podporou kvalitných 

laboratórnych služieb a silných logistických systémov, môže zreálniť prístup k liekom, 

zatiaľ čo prevod zdravotných technológií (prostredníctvom licenčných dohôd, 

poskytovania informácií, know-how a zručností, až po technické materiály a vybavenie) 

do rozvojových krajín môže prijímajúcim krajinám pomôcť vyrábať výrobok na miestnej 

úrovni a môže mať za následok lepší prístup k výrobku a zlepšené zdravie; 

8. zdôrazňuje, že investície do zdravotníctva sú dôležitou hnacou silou hospodárskeho 

rozvoja a kľúčovým faktorom sociálnej súdržnosti; 

9. poznamenáva, že súčasný systém EÚ pre biomedicínsky výskum a vývoj (VaV), založený 

na monopoloch duševného vlastníctva, narazil na určité obmedzenia, pokiaľ ide 

o zabezpečenie dostupnosti liekov na záchranu života v rozvojových krajinách, 

a neposkytol dostatočné stimuly pre výskum ani možnosti na prenos znalostí; so 

znepokojením konštatuje, že patenty patria k faktorom, ktoré brzdia inovácie týkajúce sa 

liekov na choroby, pri ktorých neexistuje výnosný trh; navyše poznamenáva, že EÚ 

nedosiahla dostatočnú návratnosť verejných investícií do biomedicínskeho VaV, pokiaľ 

ide o vlastníctvo výsledkov výskumu; požaduje preto reštrukturalizáciu únijného systému 

biomedicínskeho VaV tak, aby v rámci rozvojovej politiky EÚ dokázal vyvinúť účinné 

politiky prístupu k liekom; 

10. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú verejné investície do VaV, a zdôrazňuje 

význam vykonávacích opatrení na zabezpečenie návratnosti investícií v oblasti verejného 

zdravia v prípadoch, keď sa prostriedkami EÚ financuje biomedicínsky VaV, vrátane 

stanovenia podmienok verejného financovania VaV, ktoré zabezpečia, aby výsledky 

biomedicínskeho výskumu priniesli vhodné a cenovo dostupné lieky; vyzýva EÚ, aby 

aktívne investovala do VaV a podporovala inovatívne postupy a modely financovania vo 

farmaceutickom odvetví, ktoré umožnia stratégie cenotvorby orientované na dostupnosť 

v rozvojových krajinách; zdôrazňuje, že medicínsky výskum by sa mal sústrediť na 

zanedbávané choroby a choroby súvisiace s chudobou, na liečbu ktorých by sa mali 

vyvinúť a uviesť na trh bezpečné, účinné, vhodné, cenovo dostupné a ľahko užívateľné 

lieky a vakcíny; 

11. zdôrazňuje naliehavú potrebu rozvíjať miestne kapacity v oblasti farmaceutického 

výskumu v rozvojových krajinách s cieľom preklenúť pretrvávajúce rozdiely vo výskume 

a výrobe liekov prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev na vývoj produktov 

a zriaďovania otvorených stredísk pre výskum a výrobu;  

12. pripomína, že najmenej rozvinuté krajiny sú najviac postihnuté chorobami súvisiacimi s 

chudobou, najmä HIV/AIDS, maláriou, tuberkulózou, ochoreniami pohlavných orgánov 

a infekčnými a kožnými chorobami; 

13. uznáva, že systém duševného vlastníctva prispieva k vývoju nových liekov, a preto 

predstavuje nástroj na zlepšenie dostupnosti liekov; zastáva názor, že medzinárodný 

systém duševného vlastníctva musí byť v súlade s medzinárodným právom v oblasti 

ľudských práv, medzinárodným právom verejným a požiadavkami verejného zdravia 

a musí vyváženým spôsobom odzrkadľovať záujmy najmenej rozvinutých krajín v oblasti 

prístupu k liekom;  
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14. upozorňuje na vyhlásenie o Dohode o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva 

(dohoda TRIPS) a verejnom zdraví prijaté 14. novembra 2001, v ktorom sa uvádza, že 

dohoda TRIPS by sa mala vykonávať a vykladať spôsobom, ktorý je prospešný pre 

verejné zdravie – a tak podnecovať prístup k existujúcim liekom a vývoj nových liekov; 

v tejto súvislosti berie na vedomie rozhodnutie Rady pre dohodu TRIPS v rámci WTO zo 

6. novembra 2015 o rozšírení výnimky z patentov na lieky pre najmenej rozvinuté krajiny 

do januára 2033; 

15. trvá na tom, že medzinárodné obchodné a investičné dohody neobsahujú ustanovenia, 

ktoré sú v rozpore s povinnosťou vlád zabezpečiť právo na zdravie alebo ktoré 

podkopávajú právo vlád využiť flexibilitu stanovenú v dohode TRIPS v rámci WTO; 

16. víta medzi inými nástrojmi možnosť dobrovoľného udeľovania licencií, umožňujúcu 

vyrábať generické liečivá s kvótami a upravenou odmenou pre výrobcu originálneho lieku 

za znížené ceny; pripomína, že TRIPS umožňuje povinné udeľovanie licencií, ktoré 

povoľuje rozvojovým krajinám vyrábať generické lieky bez súhlasu výrobcu originálneho 

lieku, najmä v prípade celoštátnej núdzovej situácie alebo iných okolností mimoriadnej 

naliehavosti;  

17. uznáva význam generických liekov a podporuje hospodársku súťaž v tomto smere, ktorá 

môže prispieť k širšiemu prístupu k liekom v krajinách s nízkym a stredným príjmom 

a priniesť úspory odvetviu zdravotnej starostlivosti; žiada EÚ a členské štáty 

predovšetkým o to, aby aktívne povzbudzovali vlády pri ochrane a podpore verejného 

zdravia a verejno-súkromné partnerstvá pri iniciatívach na podporu prístup k liekom, 

najmä v rozvojových krajinách, ktoré využívajú dostupné právne prostriedky vrátane 

záruk a flexibility TRIPS (napríklad ustanovenia o povinnom udeľovaní licencií 

a paralelnom dovoze) s cieľom dokázať poskytnúť základné lieky za prijateľné ceny 

v rámci ich domácich programov verejného zdravia a chrániť a podporovať verejné 

zdravie;  

18. zdôrazňuje, že bez základnej transparentnosti nákladov na výskum a vývoj pre spoločnosti 

vyrábajúce originálne lieky a informácií o skutočných cenách, ktoré sa platia za lieky 

v EÚ, sa ťažko určí primeraná cena; zdôrazňuje tiež, že výsledky klinických skúšok by 

mali byť prístupné výskumníkom a verejnosti; pripomína záväzok Komisie k 

transparentnosti pozícií EÚ, konkrétnych právnych návrhov a prerokúvaných textov pri 

rokovaniach o TTIP; 

19. zdôrazňuje, že prebiehajúci proces revízie nariadenia EÚ o viazaných cenách v rámci 

programu REFIT by mal mať za cieľ dôraznejšiu podporu nižších cien v rozvojových 

krajinách, a vyzýva EÚ na otvorenie širšej a transparentnej diskusie o cenovej regulácii 

a stratégiách na zabezpečenie prístupu ku kvalitným a cenovo dostupným liekom; 

pripomína, že viazané ceny nemusia nevyhnutne viesť k cenovej dostupnosti a skúsenosti 

naopak ukazujú, že silná konkurencia v oblasti generík a prenos technológií má za 

následok nižšie ceny; 

20. naliehavo vyzýva EÚ, aby zintenzívnila svoju podporu tým globálnym programom 

a iniciatívam na podporu prístupu k liekom v rozvojových krajinách, ktoré prispievajú 

k presadzovaniu cieľov zdravia a výrazne zlepšujú prístup k liekom a vakcínam;  

21. poukazuje na to, že ženy a deti majú v rozvojových krajinách horší prístup k liekom ako 
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dospelí muži v dôsledku nedostatočnej dostupnosti, prístupnosti, cenovej dostupnosti a 

prijateľnosti z dôvodu diskriminácie založenej na kultúrnych, náboženských alebo 

sociálnych faktoroch a zlej kvality zdravotníckych zariadení; 

22. pripomína, že na systémy zdravotnej starostlivosti a dostupnosť liekov majú vplyv 

konflikty a núdzové situácie a že cieľom by malo byť dosiahnuť ľudí, ktorí potrebujú 

zdravotnú starostlivosť, v čase a na mieste, kde ju potrebujú; zdôrazňuje potrebu vytvoriť 

medzinárodnú rýchlu núdzovú jednotku, koordinovanú medzi verejnými a súkromnými 

aktérmi, s cieľom účinne predchádzať prípadným epidémiám, resp. účinne na ne 

zareagovať; 

23. vzhľadom na to, že tuberkulóza sa stala najvýznamnejšou smrteľnou infekčnou chorobou 

vo svete a že jej najnebezpečnejšia forma je odolná proti viacerým liekom, zdôrazňuje 

význam riešenia krízy vznikajúcej antimikrobiálnej rezistencie vrátane financovania 

výskumu a vývoja nových nástrojov pre očkovacie látky, diagnostiku a liečbu tuberkulózy 

a zároveň zabezpečenia udržateľného a cenovo dostupného prístupu pre tieto nové 

nástroje s cieľom zaručiť, aby sa na nikoho nezabudlo; 
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