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FÖRSLAG 

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att 

som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet pekar på att artikel 25 i den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna erkänner att var och en har rätt till en ”levnadsstandard tillräcklig för den 

egna och familjens hälsa och välbefinnande” och att det i Världshälsoorganisationens 

(WHO) stadga förklaras att åtnjutande av bästa uppnåeliga hälsa är en grundläggande 

rättighet för varje människa, oavsett ras, religion, politisk uppfattning, ekonomiska eller 

sociala förhållanden. Parlamentet påminner dessutom om att det i artikel 168 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) fastställs att en hög nivå av skydd 

för människors hälsa ska säkerställas vid utformning och genomförande av all 

unionspolitik och alla unionsåtgärder. 

2. Europaparlamentet påminner om 2030-agendan för hållbar utveckling och dess mål nr 3 

att ”säkerställa friska levnadsår och främja välbefinnande för alla i alla åldrar”, med 

delmålet 3b att ”stödja forskning om och utveckling av vaccin och läkemedel mot de 

smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar som i första hand drabbar 

utvecklingsländer” och att ”sörja för tillgång till ekonomiskt överkomliga grundläggande 

läkemedel och vaccin”. Parlamentet anser att läkemedel som räddar liv är mer än 

konsumentvaror och därför inte bör regleras som sådana. Parlamentet understryker att 

uppskattningsvis 100 miljoner människor årligen drabbas av fattigdom eftersom deras 

utgifter för hälso- och sjukvård är oproportionerliga jämfört med deras inkomster och att 

mål 3b inte kan uppnås utan effektiva och ändamålsenliga investeringar i nya och 

förbättrade verktyg för förebyggande, behandling och diagnos. Parlamentet betonar att 

mer än en tredjedel av världens befolkning, varav över 50 procent lever i Afrika, enligt 

WHO inte har tillgång till säkra, verksamma och rimligt prissatta läkemedel, och att allt 

fler sjuka människor i utvecklingsländer, särskilt i Central- och Sydamerika, tvingas ta 

strid för sina hälsorättigheter i domstolar. 

3. Europaparlamentet betonar att vissa av hindren för tillgång till läkemedel i 

utvecklingsländer är bristande nationell lagstiftning, begränsad infrastruktur, läkemedel av 

dålig kvalitet (som både är skadliga och ger upphov till läkemedelsresistens) och 

förfalskade läkemedel (som är ett brott mot människors säkerhet), brist på korrekta 

diagnoser, bristande resurser, svag läkemedelspolitik, undermålig förvaltning av 

distributions- och leveranskedjor, otillräcklig utbildning bland vårdanställda, brist på 

personal i vårdsektorn, för hög prissättning, brist på offentliga vårdsystem och begränsad 

tillgång till sociala trygghetssystem, lägre utbildningsnivåer, lägre inkomster och 

begränsad tillgång till information samt svårigheter att nå distributionscentrum på 

landsbygden. 

4. Europaparlamentet anser att den bristande tillgången till hälso- och sjukvård beror på 

problem med tillgång till såväl vård som behandling. 

5. Europaparlamentet betonar behovet av konsekvens mellan EU:s alla politikområden 

(global folkhälsa, utveckling, forskning och handel) och understryker därför att frågan om 

tillgång till läkemedel i utvecklingsländerna måste ses i ett bredare perspektiv.  
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6. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU att öka insatserna för att förbättra 

utvecklingsländernas kapacitet och hjälpa dem utforma fungerande hälso- och 

sjukvårdssystem som syftar till att förbättra tillgången till tjänster, särskilt för utsatta 

samhällsgrupper. 

7. Europaparlamentet betonar att upprättande av robusta övervaknings- och leveranssystem 

på alla nivåer, från lokalsamhället till distriktet, provinsen och nationen, understödda av 

högkvalitativa laboratorietjänster och starka logistiksystem, skulle kunna öka 

möjligheterna att uppnå målet med tillgång till läkemedel. Överföring av hälso- och 

sjukvårdsrelaterad teknik (genom licensavtal, spridning av information, kunnande och 

kompetens samt tekniska material och teknisk utrustning) till utvecklingsländer kan göra 

det möjligt för mottagarländer att tillverka produkten lokalt, vilket kan leda till att 

tillgången till produkten ökar och hälsosituationen förbättras. 

8. Europaparlamentet pekar på att investeringar på hälsoområdet är en viktig drivkraft för 

ekonomisk utveckling och en avgörande faktor för social sammanhållning. 

9. Europaparlamentet konstaterar att EU:s nuvarande system för biomedicinsk FoU, som 

bygger på immaterialrättsliga monopol, uppvisar vissa begränsningar vad gäller att skapa 

tillgång till läkemedel som räddar liv i utvecklingsländerna och har inte skapat tillräckliga 

incitament för forskning eller möjligheter för kunskapsöverföring. Parlamentet noterar 

bekymrat att patent är ett av innovationshindren när det gäller läkemedel för sjukdomar 

som inte har någon lönsam marknad. Parlamentet konstaterar också att EU inte har fått 

tillräcklig avkastning på sina offentliga investeringar i biomedicinsk FoU sett till 

äganderätt till forskningsresultaten. Parlamentet efterlyser därför omstrukturering av EU:s 

system för biomedicinsk FoU så att sektorn blir kapabel att ta fram ändamålsenliga 

strategier för tillgång till läkemedel, inom ramen för EU:s utvecklingspolitik. 

10. Europaparlamentet understryker den centrala roll som offentliga investeringar i FoU 

spelar och framhåller betydelsen av att vidta åtgärder för att säkra folkhälsovinster på 

investeringar då EU-medel finansierar biomedicinsk FoU, inklusive villkor knutna till 

offentlig FoU-finansiering som ser till att biomedicinsk forskning resulterar i lämpliga och 

rimligt prissatta läkemedel. Parlamentet uppmanar EU att aktivt investera i FoU och att 

främja innovativa metoder och finansieringsmodeller inom läkemedelsbranschen så att 

man möjliggör tillgångsinriktade prissättningsstrategier i utvecklingsländer. Parlamentet 

betonar att medicinsk forskning bör fokusera på försummade och fattigdomsrelaterade 

sjukdomar, för vilka säkra, verksamma, lämpliga, rimligt prissatta och lättanvända 

läkemedel och vaccin bör utvecklas och saluföras. 

11. Europaparlamentet pekar på det kritiska behovet att utveckla lokal kapacitet i 

utvecklingsländerna vad gäller läkemedelsforskning, för att överbrygga den envisa 

forskningsklyftan, och läkemedelstillverkning, genom produktutveckling, offentlig-privata 

partnerskap och inrättande av öppna forsknings- och tillverkningscentrum.  

12. Europaparlamentet påminner om att de minst utvecklade länderna är hårdast drabbade av 

fattigdomsrelaterade sjukdomar, särskilt hiv/aids, malaria, tuberkulos, sjukdomar i 

fortplantningsorganen samt infektions- och hudsjukdomar. 

13. Europaparlamentet erkänner att det immaterialrättsliga systemet bidrar till utvecklingen av 

nya läkemedel och är därmed ett verktyg för att förbättra tillgången till läkemedel. 
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Parlamentet anser att det internationella immaterialrättssystemet måste vara förenligt med 

internationell människorättslagstiftning, internationell folkrätt och kriterier för folkhälsa 

och att det på ett balanserat sätt måste återspegla de minst utvecklade ländernas problem 

med tillgång till läkemedel.  

14. Europaparlamentet uppmärksammar förklaringen om handelsrelaterade aspekter av 

immaterialrätter (Trips) av den 14 november 2001, där det anges att Tripsavtalet bör 

genomföras och tolkas så att det är till fördel för folkhälsan – med uppmaningar om såväl 

tillgång till existerande läkemedel som utveckling av nya. Parlamentet noterar i detta 

avseende beslutet av den 6 november 2015 från WTO:s Trips-råd om att förlänga 

undantaget om läkemedelspatent för de minst utvecklade länderna till januari 2033. 

15. Europaparlamentet insisterar på att internationella handels- och investeringsavtal inte ska 

innehålla några bestämmelser som inverkar på statens skyldighet att uppfylla målet om 

rätt till hälsa eller undergräver statens rätt att använda Trips-flexibilitet inom ramen för 

WTO. 

16. Europaparlamentet välkomnar, bland andra verktyg, möjligheten med frivilliga licenser, 

som genom betalning och anpassad ersättning till originaltillverkaren gör det möjligt att 

tillverka generiska läkemedel till lägre priser. Parlamentet påminner om att Trips medger 

användning av tvångslicenser som ger utvecklingsländerna möjlighet att tillverka generika 

utan originaltillverkarens medgivande, särskilt vid nationella nödsituationer eller andra 

extrema akutlägen.  

17. Europaparlamentet inser vikten av generiska läkemedel, och stöder konkurrens inom 

denna sektor, som kan bidra till bredare tillgång till läkemedel i låg- och 

medelinkomstländer och leder till besparingar inom hälso- och sjukvården. Parlamentet 

uppmanar särskilt EU och medlemsstaterna att aktivt stödja statliga insatser för skydd och 

främjande av folkhälsan, och stödja de offentlig-privata partnerskapens initiativ för att 

främja tillgång till läkemedel, särskilt i utvecklingsländer, med hjälp av tillgängliga 

rättsliga åtgärder, inbegripet skydds- och flexibilitetsklausuler i Trips (t.ex. bestämmelser 

om tvångslicenser och parallellimport), i syfte att kunna tillhandahålla oumbärliga 

läkemedel till rimliga priser inom ramen för de inhemska folkhälsoprogrammen och att 

skydda och främja folkhälsan.  

18. Europaparlamentet betonar att det är svårt att fastställa rättvisa läkemedelspriser så länge 

som det saknas grundläggande insyn i originalläkemedelsindustrins FoU-kostnader samt 

information om de faktiska priser man betalar för läkemedel i hela unionen. Parlamentet 

betonar också att resultaten av kliniska försök bör göras tillgängliga för forskare och 

offentligheten. Parlamentet påminner om kommissionens åtagande om insynsvänlighet när 

det gäller EU:s ståndpunkter, specifika förslag till rättsakter samt förhandlingstexter inom 

ramen för förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och 

investeringar. 

19. Europaparlamentet betonar att den pågående Refit-översynen av EU:s förordning om 

differentierad prissättning bör ha som mål att ytterligare främja lägre priser i 

utvecklingsländer och uppmanar EU att inleda en bredare transparent diskussion om 

prissättningsreglering och strategier som säkerställer tillgång till läkemedel av god kvalitet 

till rimliga priser. Parlamentet påminner om att differentierad prissättning inte 

nödvändigtvis leder till rimliga priser och motsäger de erfarenheter som visar att robust 
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konkurrens från generika och tekniköverföring leder till lägre priser. 

20. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck EU att öka sitt stöd till globala program och 

initiativ för främjande av tillgång till läkemedel i utvecklingsländer, som har varit av 

avgörande betydelse för framstegen i arbetet med att uppnå hälsomål och har lett till klart 

förbättrad tillgång till läkemedel och vaccin.  

21. Europaparlamentet pekar på att kvinnor och barn har sämre tillgång till läkemedel i 

utvecklingsländer än vuxna män. Detta beror på bristande tillgång, tillgänglighet, 

överkomlighet och acceptans på grund av diskriminering av kulturella, religiösa eller 

sociala skäl, samt vårdinrättningarnas låga kvalitet. 

22. Europaparlamentet påminner om att hälso- och sjukvårdssystemen och tillgång till 

läkemedel påverkas av konflikter och nödsituationer och att målet bör vara att nå ut till 

människor som behöver vård när och där de behöver det. Parlamentet betonar behovet av 

en internationell snabbinsatsstyrka som samordnas mellan offentliga och privata aktörer 

för att kunna förhindra eller ge respons på eventuella utbrott. 

23. Eftersom tuberkulos har blivit den infektion som leder till flest dödsfall i världen och 

eftersom den farligaste sjukdomsformen är den som är resistent mot flera olika läkemedel 

understryker Europaparlamentet vikten av att ta itu med den växande krisen med 

antimikrobiell resistens, t.ex. genom finansiering av forskning och utveckling av nya 

verktyg för tuberkulosvaccin, -diagnos och -behandling, samtidigt som man säkerställer 

hållbar och överkomlig tillgång till dessa nya verktyg så att ingen hamnar på efterkälken. 
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