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EHDOTUKSET 

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 

elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään vastaanotettujen vetoomusten 

pohjalta ja niistä esiin nousseista asioista valiokunta-aloitteiseen mietintöönsä seuraavat 

ehdotukset: 

1. katsoo, että unionin kansalaisten parlamentille esittämien vetoomusten kautta ilmaistut 

mielipiteet ovat olennaisen tärkeitä ja unionin lainsäätäjän olisi käsiteltävä niitä ensi 

tilassa; viittaa kansalaisten esiin tuomiin aiheisiin, jotka koskevat erityisesti tehokkaiden 

ja kohtuuhintaisten lääkkeiden korkeita kustannuksia ja niiden saannin mahdottomuutta 

tai rajallisuutta, talouskriisin vaikutuksia potilaiden oikeuksiin ja jäsenvaltioiden 

terveydenhuoltojärjestelmiin johtuen siitä, että terveydenhuollon julkisia investointeja 

on leikattu huomattavasti, sekä lääkkeiden markkinointimenettelyihin, patentteihin ja 

teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä seikkoja; 

2. kehottaa komissiota tekemään erityisiä toimenpide-ehdotuksia ja muutoksia EU:n 

teollis- ja tekijänoikeuslainsäädäntöön, jotta tehostetaan lääkkeitä koskevaa unionin 

kilpailukykyä EU:ssa valmistettujen tai EU:hun tuotujen rinnakkaisten, 

kohtuuhintaisten vaihtoehtojen avulla; 

3. korostaa, että lääketieteelliseen tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin tehtävien 

investointien kustannuksista on tiedotettava avoimemmin, jotta tiedetään, kuinka paljon 

julkisia varoja investoidaan kuhunkin tutkimushankkeeseen ja varmistetaan, että viime 

kädessä kuluttajat eivät maksa kahdesti samasta tuotteesta; kehottaa hyväksymään 

toimenpiteet, joita tarvitaan sellaisen mallin saavuttamiseksi, joka takaa julkisiin 

terveydenhuoltopalveluihin tehtävistä investoinneista saadun tuoton; 

4. korostaa, että on varmistettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT-sopimus) 168 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 35 artiklan 

mukaisesti ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu kaikkien unionin politiikkojen ja 

toimien määrittelyssä ja täytäntöönpanossa; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 

laadukkaiden ja ilmaisten julkisten terveydenhuoltopalvelujen yleisen saatavuuden, 

tasa-arvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen terveydenhuoltojärjestelmiä ja 

lääkkeiden saatavuutta koskevassa politiikassaan keinona taata koko väestön terveyden 

suojelun korkea taso; 

 

5. toistaa, että oikeus terveyteen on sekä ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 

julistuksessa että taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa 

kansainvälisessä yleissopimuksessa tunnustettu ihmisoikeus ja että tämä oikeus koskee 

kaikkia jäsenvaltioita ottaen huomioon, että ne ovat ratifioineet kansainväliset 

ihmisoikeussopimukset, joissa tunnustetaan oikeus terveyteen; huomauttaa, että tämän 

oikeuden takaamiseksi on varmistettava muun muassa lääkkeiden saatavuus; 

6. muistuttaa, että SEUT-sopimuksen 168 artiklan 4 kohdassa EU:lle annetaan valtuudet 

taata, että lääkkeille asetetaan korkeat laatu-, turvallisuus- ja tehokkuusvaatimukset; 

katsoo, että komission olisi kehitettävä turvallisuus- ja tehokkuusperiaatteita, joilla 

parannetaan korkealaatuisten lääkkeiden saatavuutta turvallisella ja tasa-arvoisella 

tavalla; 
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7. katsoo, että tautien ehkäisyn alalla tarvitaan strategista läpimurtoa, sillä sitä voidaan 

pitää keskeisenä tekijänä lääkkeidenkäytön vähentämisessä ja samanaikaisessa ihmisten 

terveyden suojelun korkean tason takaamisessa; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 

tehostamaan lainsäädäntöä, joka on tarkoitettu tukemaan kestävää elintarviketuotantoa, 

ja ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin terveellisten ja turvallisten tapojen, kuten 

terveellisen ravinnon, edistämiseksi; 

8. pitää valitettavana, että suurella määrällä EU:n kansalaisia ei ole mahdollisuutta saada 

terveydenhuoltoa tai lääkkeitä, mikä tarkoittaa, että heidän ihmisoikeuksiaan rikotaan; 

pitää erittäin huolestuttavana, että EU:ssa kuolee tuhansia ihmisiä sen vuoksi, ettei 

saatavilla ole tehokkaita antibiootteja, rokotteita ja harvinaisten sairauksien hoitoa ja 

koska he eivät saa tiettyjä hoitoja tai kykene maksamaan niiden korkeita kustannuksia; 

kehottaa tarkistamaan käytössä olevia kannustimia harvinaislääkkeiden tutkimuksen 

lisäämiseksi, jotta voidaan määrittää, ovatko ne tuloksellisia, ja kehottaa luomaan uusia 

kannustimia, jos nykyiset eivät ole tuloksellisia; 

9. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön potilaan oikeuksien soveltamisesta 

rajatylittävässä terveydenhuollossa annetun direktiivin 2011/24/EU oikeudenmukaisesti, 

jotta vältetään rajatylittävän terveydenhuollon korvaamista koskevien yleisten sääntöjen 

rajoittaminen, lääkekorvaukset mukaan luettuina, jotka voisivat luoda mielivaltaista 

syrjintää tai perusteettoman esteen vapaalle liikkuvuudelle; 

10. kehottaa komissiota valvomaan tehokkaasti ja arvioimaan potilaan oikeuksien 

soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa annetun direktiivin 2011/24/EU 

täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja suunnittelemaan ja toteuttamaan tämän direktiivin 

virallisen arvioinnin, johon sisältyvät valitukset, rikkomukset ja kaikki osaksi 

kansallista lainsäädäntöä saattamista koskevat toimenpiteet; 

11. pitää huomattavina esteinä lääkkeiden saatavuudelle sitä, että ne eivät ole 

kohtuuhintaisia tai niitä ei ole riittävästi tarjolla, talouskriisin vaikutusta, lääkkeiden 

kallista hintaa, tiettyjä sairauksia koskevan tutkimuksen puutetta, yritysten 

monopoliasemaa markkinoilla ja kaikkia lääkkeiden rinnakkaiskauppaan EU:ssa 

liittyviä ongelmia; 

12. kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita estämään parhaalla mahdollisella tavalla 

lääkkeiden rinnakkaiskaupan kaikkein kannattavimmilla markkinoilla, koska se 

aiheuttaa kiintiöiden luomisen ja siitä seuraavan pulan monista lääkkeistä ja siten 

äärimmäisiä riskejä kansalaisten terveydelle, jolloin he joissakin tapauksissa joutuvat 

jopa keskeyttämään hoidon; 

13. muistuttaa, että yleisesti ollaan aivan liian riippuvaisia yksityisten yritysten halusta 

kehittää elintärkeitä lääkkeitä, kuten korostettiin vetoomuksessa nro 0791/2009, johon 

antamassaan vastauksessa komissio muistuttaa, että EU:n lääkelainsäädännössä on 

erityisiä välineitä, jotka toimivat kannustimina innovatiivisten lääkkeiden 

kehittämiselle, kuten erityistutkimuksiin liittyviä tietoja koskeva yksinoikeus tai 

kaupallinen yksinoikeus tietyille harvinaisiin sairauksiin tarkoitetuille lääkkeille; toteaa, 

että tässä oikeudellisessa kehyksessä lääkevalmistajat ovat vapaita valitsemaan, mitä 

lääkkeitä ne haluavat kehittää; 
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14. korostaa säästötoimenpiteiden kielteistä vaikutusta, sillä ne aiheuttavat julkisten 

investointien leikkauksia ja niiden vuoksi velkojen maksua pidetään kaikkia muita 

kansallisiin talousarvioihin sisältyviä seikkoja tärkeämpänä; korostaa, että 

budjettileikkauksilla on aina kielteisiä vaikutuksia kansalaisten terveyteen ja että tästä 

syystä tarvitaan toimia sen varmistamiseksi, että EU:n kansalaisia, maahanmuuttajia tai 

turvapaikanhakijoita ei estetä saamasta lääkkeitä; 

15. kehottaa komissiota jatkamaan Euroopan lääkejärjestelmän toiminnan arviointia, jotta 

voidaan saada tietoja ja tehdä ratkaisuehdotuksia, joilla varmistetaan Euroopan 

lääkejärjestelmän ja jäsenvaltioiden terveysjärjestelmien kestävyys sekä uusien ja 

innovatiivisten lääkkeiden kehittäminen; 

16. panee merkille, että säästötoimenpiteet tekevät tyhjäksi kansalaisten oikeuden 

terveyteen Euroopassa etenkin siten, että jäsenvaltiot rikkovat vähintään nykyisen tason 

säilyttämisen periaatetta terveydenhuoltopolitiikassaan ja 

terveydenhuoltojärjestelmiensä rahoituksen yhteydessä; 

17. toteaa, että lääkkeiden saatavuutta käsittelevän YK:n korkean tason paneelin 

perustaminen on maailmanlaajuinen vastaus siihen, että näitä monitahoisia kysymyksiä 

on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti; 

18. toteaa, että on tarkistettava patenttisääntöjä, jotta voidaan parantaa lääkkeiden 

saatavuutta ja kannustaa tutkimukseen, pakollisten lisenssien käyttöönoton 

mahdollisuus mukaan luettuna; muistuttaa, että innovatiivisia lääkkeitä koskevaan 

aloitteeseen ei sisälly säännöstä julkisesti rahoitetun tutkimuksen tulosten 

patentoimiskiellosta; kehottaa poliittisia päättäjiä ottamaan ennakoivia askeleita kohti 

rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden saatavuutta mahdollisimman pian, jotta voidaan 

tehokkaasti alentaa kustannuksia ja vähentää lääkemenoja ottaen aina huomioon tarve 

varmistaa samat myönteiset vaikutukset, potilaiden hoidon jatkuvuus sekä 

sääntelykehyksen väärinkäytön tai virheellisen käytön riskit; 

 

19. muistuttaa, että EU:n kansalaiset rahoittavat vähintään 50 prosenttia Euroopan 

lääkeinnovaatioista osallistumalla innovatiivisia lääkkeitä koskevaan aloitteeseen; 

20. toteaa, että jäsenvaltioiden olisi edistettävä toimenpiteitä, joilla pyritään välttämään 

lääkkeiden valmistajien ja niitä määräävien toimijoiden väliset eturistiriidat; 

21. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa, joka keskittyy 

kaikkien kansalaisten täyttämättömiin lääkinnällisiin tarpeisiin, ja varmistamaan, ettei 

lisenssejä myönnetä yksinoikeudella silloin, kun tutkimusta ja kehitystä on rahoitettu 

julkisin varoin, ja varmistamaan lääketieteen edistysaskeleiden syrjimätön saatavuus 

Euroopan unionissa; painottaa, että on tärkeää investoida edelleen Horisontti 2020 -

ohjelman kautta innovatiivisten lääkkeiden kehittämiseen sekä rinnakkaislääkkeiden 

valmistamiseen sellaiseen hintaan, johon kaikilla potilailla unionissa on varaa; kehottaa 

jäsenvaltioita tekemään sähköisiä potilastietoja koskevista välineistä tehokkaampia, 

käyttäjäystävällisempiä ja laajemmin hyväksyttyjä; 

22. kehottaa komissiota kehittämään unionin kehyksen, joka tarjoaa luotettavaa, oikea-

aikaista, avointa, vertailukelpoista ja siirrettävää tietoa terveysteknologian suhteellisesta 

tehokkuudesta jäsenvaltioiden päätösten tueksi; 
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23. katsoo, että EU:n on varmistettava, etteivät tulevat kansainväliset kauppasopimukset 

haittaa lääkkeiden yleistä saatavuutta ja tee tyhjäksi jäsenvaltioiden terveyspalvelujen 

yleisen saatavuuden periaatetta; 

24. kehottaa jäsenvaltioita yhteistyössä komission kanssa harkitsemaan mahdollisuutta 

perustaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa varten yhteinen julkinen alusta, jonka kaikki 

jäsenvaltiot rahoittavat maksamalla vähimmäisosuuden, joka vastaa 0,01 prosenttia 

niiden bruttokansantuotteesta; katsoo, että tämän alustan olisi voitava tuottaa 

ihmishenkiä pelastavia lääkkeitä EU:ssa myös suoraan, jos markkinoiden on todettu 

epäonnistuvan tässä; 

25. painottaa, että unionilla on toimivalta toteuttaa jäsenvaltioiden toimintaa tukevia, 

yhteensovittavia tai täydentäviä toimia ihmisten terveyden suojelemiseksi ja 

parantamiseksi; 

26. toteaa, että kansalaisaloitteet, kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjaan perustuva 

potilaiden oikeuksien eurooppalainen peruskirja ja vuosittain 18. huhtikuuta 

paikallisella ja kansallisella tasolla jäsenvaltioissa vietettävä potilaan oikeuksien 

eurooppalainen teemapäivä, ovat arvokkaita; kehottaa komissiota vakiinnuttamaan 

potilaan oikeuksien eurooppalaisen teemapäivän unionin tasolla; 

27. vaatii perustamaan EU-tason hätärahaston hepatiitti C:n tai hi-viruksen/aidsin kaltaisia 

tauteja sairastaville jäsenvaltioissa; 

28. tähdentää olevansa huolissaan lääkkeiden, kuten hepatiitti C:n hoitoon käytettävä 

”Sovaldi” tai harvinaisten sairauksien ja syöpäsairauksien hoitoon tarkoitetut lääkkeet, 

hintojen nopeasta noususta, ja toteaa, että tämä on ollut määräävä tekijä siinä, että 

pohditaan vakavasti lääkkeiden maailmanlaajuisen saannin takaamiseen liittyviä 

todellisia vaikeuksia myös kehitysmaissa; panee huolestuneena merkille, että komission 

aihekohtaiseen terveyttä ja terveysjärjestelmiä koskevaan vuoden 2016 analyysiin ei 

sisälly mitään selkeää suositusta lääkkeiden hintojen alentamisesta ja henkilöstöä ja 

infrastruktuuria koskevien määrärahojen lisäämisestä; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita hyväksymään toimenpiteitä, jotka perustuvat mahdollisimman korkeisiin 

ihmisoikeusnormeihin, jotta voidaan taata kaikkien lääkkeiden täysimääräinen 

saatavuus; kehottaa komissiota laatimaan suunnitelman, jolla pyritään tutkimaan ja 

keräämään saatavilla olevia ja standardoituja tietoja ja tilastoja EU:n kansalaisten 

lääkkeiden saannista ja jossa keskitytään kaikkein haavoittuvimpiin ja heikoimmassa 

asemassa oleviin yhteiskuntaryhmiin ja johon sisältyy myös toimia, jotka liittyvät 

hepatiitti C:n varhaiseen havaitsemiseen, hoitoon ja levinneisyyteen EU:ssa; 

29. kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan kansalaisille tarjottavien lääkkeiden alhaisempia 

kustannuksia koskevan mahdollisen yhteistyön etuja; katsoo, että unioniin on 

perustettava lääkkeiden yhteishankintayksikkö, jotta voidaan poistaa 

lääkkeidenostomahdollisuuksia koskevat jäsenvaltioiden väliset erot; 

 

30.  tukee jäsenvaltioiden aikomusta parantaa valtioiden välistä ja EU-tason vapaaehtoista 

yhteistyötä erityisesti hinnoittelun, korvausten ja tiedonvaihdon aloilla; 

31. viittaa neuvoston epäviralliseen terveysministereiden kokoukseen, joka järjestettiin 

Milanossa 22.–23. syyskuuta 2014 Italian puheenjohtajakauden aikana ja jossa monet 
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jäsenvaltiot sopivat tarpeesta ponnistella yhdessä parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi ja 

potilaiden nopeamman hoidonsaannin mahdollistamiseksi; 

 

32. kehottaa komissiota tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa edistämään ja 

helpottamaan lääkkeiden hinnoittelua, korvauksia ja hankintaa koskevaa avoimuutta, 

tiedotusta ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja yhteistyötä; vaatii uutta 

avoimuusdirektiiviä, jolla korvataan direktiivi 89/105/ETY, jotta voidaan varmistaa 

jäsenvaltioissa käytettävien lääkkeiden hintojen ja korvausten määrittelyssä käytettävien 

menettelyjen tehokas valvonta ja täysi avoimuus; 
 

33. korostaa, että lääkkeiden oikeudenmukaisista hinnoista käytävä keskustelu on edelleen 

erittäin vaikeaa, jos alkuperäisvalmistajien tutkimus- ja kehittämiskustannuksiin ei 

sovelleta täydellistä avoimuutta ja jos lääkkeiden todellisista hinnoista ei saada tietoja 

kaikista jäsenvaltioista. 
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