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IEROSINĀJUMI 

Pamatojoties uz saņemtajiem lūgumrakstiem un ņemot vērā to radītos jautājumus, 

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

nekaitīguma komiteju patstāvīgajā ziņojumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzskata, ka Eiropas pilsoņu lūgumrakstos Eiropas Parlamentam paustie viedokļi ir 

būtiski svarīgi un Eiropas likumdevējam uz tiem ir jāreaģē prioritārā kārtā; norāda uz 

jautājumiem, par kuriem iedzīvotāji ir pauduši bažas, jo īpaši par augstām cenām, 

efektīvu un pieejamu zāļu trūkumu vai ierobežotu pieejamību, ekonomiskās krīzes 

ietekmi uz pacientu tiesībām un dalībvalstu veselības aprūpes sistēmām, ievērojami 

samazinoties publiskajām investīcijām veselības jomā, un jautājumiem saistībā ar zāļu 

tirdzniecības procedūrām, patentiem un intelektuālā īpašuma tiesībām; 

2. aicina Komisiju izstrādāt īpašus politikas virzienu priekšlikumus un izmaiņas ES tiesību 

aktos intelektuālā īpašuma jomā, lai veicinātu ES konkurētspēju zāļu jomā, nodrošinot 

ES ražotas vai importētas ģenēriskās zāles par pieejamām cenām; 

3. uzstāj, ka nepieciešama lielāka pārredzamība attiecībā uz investīciju izmaksām 

farmaceitiskajā izpētē, izstrādē un inovācijā, lai zinātu, cik daudz publisko līdzekļu ir 

ieguldīts katrā pētniecības projektā un nodrošinātu, ka galu galā sabiedrība nemaksā 

divreiz par vienu un to pašu produktu; mudina pieņemt pasākumus, lai nodrošinātu tādu 

modeli, kas garantētu ieņēmumus no šādām investīcijām sabiedrības veselības 

pakalpojumos; 

4. norāda, ka visu Savienības politiku un darbību noteikšanā un īstenošanā ir jānodrošina 

augsts cilvēka veselības aizsardzības līmenis, kā tas prasīts Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) 168. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 

35. pantā; prasa nodrošināt vispārēju pieeju kvalitatīviem bezmaksas sabiedrības 

veselības pakalpojumiem un ievērot augstākos cilvēktiesību standartus dalībvalstu 

politikā attiecībā uz veselības aprūpes sistēmām un zāļu pieejamību, kas ir veids, kā 

nodrošināt augsta līmeņa veselības aizsardzību visiem iedzīvotājiem; 

5. atkārtoti uzsver, ka tiesības uz veselību ir cilvēktiesības, kas atzītas gan Vispārējā 

Cilvēktiesību deklarācijā, gan Starptautiskajā paktā par ekonomiskajām, sociālajām un 

kultūras tiesībām, un ka šīs tiesības jāievēro visām dalībvalstīm, ņemot vērā, ka tās ir 

ratificējušas starptautiskos līgumus cilvēktiesību jomā, kuros atzītas tiesības uz 

veselību; norāda — lai šīs tiesības garantētu, cita starpā ir jānodrošina arī zāļu 

pieejamība; 

6. atgādina, ka LESD 168. panta 4. punktā ir noteikta ES kompetence nodrošināt, ka, 

piešķirot atļaujas zālēm, tiek nodrošināti augsti kvalitātes, drošības un efektivitātes 

standarti; uzskata, ka Komisijai būtu jāizstrādā drošības un efektivitātes principi, lai 

uzlabotu kvalitatīvu zāļu pieejamību drošā un taisnīgā veidā; 

7. uzskata, ka ir nepieciešams stratēģisks izrāviens slimību novēršanas jomā, jo tā 

uzskatāma par izšķirošu faktoru zāļu izmantošanas samazināšanai, vienlaikus garantējot 

cilvēka veselības aizsardzības augstu līmeni; aicina ES un dalībvalstis noteikt stingrākus 

tiesību aktus, kuru mērķis būtu atbalstīt ilgtspējīgu pārtikas ražošanu, kā arī īstenot visas 
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iniciatīvas, kas nepieciešamas, lai veicinātu veselīgus un nekaitīgus paradumus, 

piemēram, veselīga uztura izmantošanu; 

8. pauž nožēlu, ka lielam skaitam ES iedzīvotāju nav pienācīgas pieejas veselības aprūpei 

vai zālēm, kas nozīmē, ka tiek pārkāptas viņu cilvēktiesības; uzskata par ārkārtīgi 

satraucošu, ka ES katru gadu mirst tūkstošiem cilvēku, jo trūkst efektīvu antibiotiku, 

vakcīnu un retu slimību ārstēšanas iespēju un tāpēc, ka viņiem nav pieejama ārstēšana 

vai viņi nespēj samaksāt augsto cenu par atsevišķiem ārstēšanas veidiem; prasa izvērtēt 

stimulus, kas paredzēti pētniecības veicināšanai reto slimību zāļu jomā, lai pārliecinātos, 

vai šie stimuli ir bijuši sekmīgi, un gadījumā, ja tas tā nav, prasa ieviest jaunus stimulus; 

9. aicina dalībvalstis taisnīgi īstenot Direktīvu 2011/24/ES par pacientu tiesību 

piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē, nepieļaujot ierobežojumus noteikumu 

piemērošanai par pārrobežu veselības aprūpes izdevumu atmaksu, tostarp attiecībā uz 

zāļu izdevumu atmaksu, jo šādi ierobežojumi būtu patvaļīgas diskriminācijas veids vai 

nepamatots šķērslis pārvietošanās brīvībai; 

10. aicina Komisiju efektīvi uzraudzīt un izvērtēt Direktīvas 2011/24/ES par pacientu 

tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē īstenošanu ES dalībvalstīs, kā arī plānot 

šīs direktīvas oficiālu novērtēšanu, tostarp attiecībā uz sūdzībām, pārkāpumiem un 

visiem transponēšanas pasākumiem; 

11. atzīst, ka ievērojamus šķēršļus piekļuvei zālēm rada finansiālā nepieejamība un zāļu 

trūkums, finanšu krīzes ietekme, zāļu augstās cenas, atsevišķu slimību pētījumu 

trūkums, uzņēmumu monopoli tirgū un visas problēmas saistībā ar zāļu paralēlo 

tirdzniecību Eiropas Savienībā; 

12. aicina ES iestādes un dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai novērstu zāļu paralēlo 

tirdzniecību visienesīgākajos tirgos, kā dēļ ir jānosaka kvotas un pastāvīgi trūkst daudzu 

zāļu, tādējādi smagi apdraudot iedzīvotāju veselību, kuri dažos gadījumos pat ir spiesti 

pārtraukt ārstēšanu; 

13. atgādina par to, cik kaitējoši lielā mērā sabiedrība ir atkarīga no privātu uzņēmumu 

vēlmes izstrādāt dzīvību glābjošas zāles, kā uzsvērts Lūgumrakstā Nr. 0791/2009, 

atbildē uz kuru Komisija apliecina, ka “ES farmācijas jomas tiesību akti paredz 

specifiskus instrumentus kā pamudinājumus jaunu zāļu izstrādei, īpaši datu 

ekskluzivitāti specifiskiem pētījumiem vai tirgus ekskluzivitāti noteiktām zālēm retu 

slimību ārstēšanai. Atbilstoši šim tiesiskajam regulējumam farmācijas uzņēmumi var 

brīvi izvēlēties, kuras zāles tie vēlas izstrādāt”; 

14. uzsver taupības politikas negatīvo ietekmi, veicinot publisko investīciju samazināšanu 

un parādu nomaksai piešķirot prioritāti pār visiem citiem posteņiem valstu budžetos; 

uzsver, ka budžeta samazināšana nenoliedzami negatīvi ietekmē iedzīvotāju veselību un 

ka tādēļ ir jārīkojas, lai nodrošinātu, ka nevienam ES pilsonim, migrantam vai 

patvēruma meklētājam netiek liegta zāļu pieejamība; 

15. aicina Komisiju turpināt izvērtēt Eiropas farmācijas sistēmas darbību, lai ziņotu par 

datiem un iesniegtu priekšlikumus risinājumiem, kas nodrošinātu Eiropas farmācijas 

sistēmas un dalībvalstu veselības aprūpes sistēmu ilgtspēju, kā arī jaunu un inovatīvu 

zāļu izstrādi; 
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16. norāda, ka taupības pasākumi apdraud Eiropas iedzīvotāju tiesības uz veselību, proti, 

dalībvalstīm rīkojoties pretēji aizsardzības nemazināšanas principam attiecībā uz to 

veselības aprūpes politikas virzieniem un veselības aprūpes sistēmu finansēšanu; 

17. atzīst Apvienoto Nāciju Organizācijas augsta līmeņa darba grupas par zāļu pieejamību 

izveidošanu kā globālu atbildi nepieciešamībai daudzpusīgos jautājumus risināt 

holistiski; 

18. atzīst nepieciešamību pārskatīt patentēšanas noteikumus, lai uzlabotu zāļu pieejamību 

un stimulētu pētniecību, tostarp izskatot iespēju ieviest obligātas licences; atgādina, ka 

Inovatīvu zāļu iniciatīvā (IMI) nav noteikumu par publiski finansētu pētījumu rezultātu 

nepatentējamību; mudina sabiedriskās politikas veidotājus veikt proaktīvas darbības 

nolūkā padarīt ģenēriskās un bioloģiski līdzīgās zāles pieejamas savlaicīgi, lai efektīvi 

samazinātu izmaksas un kopējos izdevumus par zālēm, vienmēr ņemot vērā 

nepieciešamību nodrošināt tādu pašu labvēlīgu ietekmi, pacientu aprūpes nepārtrauktību 

un jebkuru tiesisko regulējumu ļaunprātīgas vai nepareizas izmantošanas nepieļaušanu; 

19. atgādina, ka ES pilsoņi ar sabiedrības līdzdalību Inovatīvo zāļu iniciatīvā (IMI) finansē 

vismaz 50 % Eiropas farmācijas inovāciju; 

20. norāda, ka dalībvalstīm ir jāveicina pasākumi, kas novērstu jebkādus interešu konfliktus 

starp ražotājiem un tiem, kas izraksta zāļu receptes; 

21. aicina dalībvalstis atbalstīt uz visu pilsoņu neapmierinātajām medicīniskajām 

vajadzībām vērstu pētniecību un izstrādi un garantēt neekskluzīvu licencēšanu 

gadījumos, kad pētniecība un izstrāde ir publiski finansēta, kā arī nodrošināt, ka 

piekļuve medicīnas sasniegumiem Eiropas Savienībā nav diskriminējoša; uzsver, ka ir 

svarīgi turpināt programmas “Apvārsnis 2020” investīcijas, lai izstrādātu inovatīvas 

zāles un ražotu ģenēriskās zāles par visiem Eiropas pacientiem pieejamu cenu; aicina 

dalībvalstis padarīt e-veselības instrumentus efektīvākus, lietotājiem draudzīgākus un 

plaši pieņemtus; 

22. aicina Komisiju izstrādāt Eiropas satvaru, kas nodrošinātu uzticamu, savlaicīgu, 

pārredzamu, salīdzināmu un pārsūtāmu informāciju par veselības tehnoloģiju relatīvo 

efektivitāti, lai atbalstītu dalībvalstis lēmumu pieņemšanā; 

23. uzskata, ka ES ir jānodrošina, ka turpmākie starptautiskie tirdzniecības nolīgumi 

neapdraud vispārēju piekļuvi zālēm un dalībvalstu veselības aprūpes vispārējas 

pieejamības principu; 

24. aicina dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju apsvērt iespēju izveidot apvienotu pētniecības 

un izstrādes publisko platformu, ko finansētu visas dalībvalstis, iemaksājot vismaz 

0,01 % no IKP; uzskata, ka šai platformai vajadzētu būt arī iespējai tieši ražot dzīvības 

glābšanai nepieciešamas zāles Eiropas Savienībā, ja tiek konstatēta tirgus nepilnība; 

25. uzsver, ka tas ir Savienības kompetencē — rīkoties, lai atbalstītu, koordinētu un 

papildinātu dalībvalstu rīcību cilvēka veselības aizsardzībai un uzlabošanai;  

26. atzīst, cik vērtīgas ir pilsoņu iniciatīvas, piemēram, Eiropas Pacientu tiesību harta, kura 

pamatojas uz Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, un Eiropas Pacientu tiesību diena, 
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ko vietējā un nacionālā līmenī dalībvalstīs ik gadu svin 18. aprīlī; aicina Komisiju 

institucionalizēt Eiropas Pacientu tiesību dienu ES līmenī; 

27. prasa ES līmenī izveidot ārkārtas atveseļošanās fondu dalībvalstu iedzīvotājiem, kas 

cieš no patoloģijām, piemēram, C hepatīta vai HIV/AIDS; 

28. uzsver savas bažas par zāļu cenas nesamērīgu pieaugumu, piemēram, C hepatīta zālēm 

“Sovaldi” un retu un onkoloģisku slimību zālēm, atzīstot, ka tas bija viens no 

noteicošajiem faktoriem, lai nopietni apsvērtu reālās grūtības garantēt zāļu pieejamību 

visā pasaulē, tostarp pat attīstītajās valstīs; ar bažām norāda, ka Komisijas tematiskā 

analīze par veselību un veselības sistēmām 2016. gadā neietver skaidrus ieteikumus par 

zāļu cenas pazemināšanu un personāla un infrastruktūras budžetu palielināšanu; aicina 

Komisiju un dalībvalstis pieņemt pasākumus, pamatojoties uz visaugstākajiem 

cilvēktiesību standartiem, lai nodrošinātu pilnīgu pieejamību un piekļuvi visām zālēm; 

aicina Komisiju izstrādāt plānu, lai pētītu un savāktu viegli pieejamus un standartizētus 

datus un statistiku par zāļu pieejamību ES pilsoņiem, īpašu uzmanību pievēršot 

visneaizsargātākajām un nelabvēlīgākā situācijā esošām sociālajām grupām, tostarp 

paredzot pasākumus saistībā ar C hepatīta agrīnu diagnostiku, ārstēšanu un izplatību ES; 

29. aicina dalībvalstis izpētīt iespējamos ieguvumus, ko sniegtu sadarbība attiecībā uz zāļu 

izmaksu samazināšanu iedzīvotājiem; uzskata, ka ir nepieciešams izveidot ES 

centralizētu zāļu iepirkumu struktūru, lai novērstu atšķirības, kas pastāv starp 

dalībvalstīm attiecībā uz pirktspēju zāļu pieejamības jomā; 

30.  atbalsta dalībvalstu centienus uzlabot brīvprātīgu sadarbību starp valstīm ES līmenī, jo 

īpaši cenu noteikšanas, izdevumu atmaksas un informācijas apmaiņas jomā; 

31. norāda uz secinājumiem, kas pieņemti Itālijas Padomes prezidentūras laikā Milānā 

notikušajā Padomes veselības ministru 2014. gada 22. un 23. septembra neoficiālajā 

sanāksmē, kur daudzas dalībvalstis vienojās, ka nepieciešami kopīgi centieni 

paraugprakses apmaiņas veicināšanai un zāļu pieejamības paātrināšanai pacientiem; 

32. aicina Komisiju ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm stimulēt un veicināt lielāku publisko 

pārredzamību, informācijas un paraugprakses apmaiņu un sadarbību attiecībā uz zāļu 

cenas noteikšanu, izdevumu atmaksāšanu un iepirkumiem; prasa Direktīvu 89/105/EEK 

aizstāt ar jaunu pārredzamības direktīvu, lai nodrošinātu efektīvu kontroli un pilnīgu 

pārredzamību attiecībā uz procedūrām, ko izmanto, lai noteiktu zāļu cenas un izdevumu 

atmaksāšanu dalībvalstīs; 

33. uzsver, ka ir ļoti grūti diskutēt par taisnīgām zāļu cenām, ja nav pārredzamas to 

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

cena par zālēm faktiski tiek maksāta visās dalībvalstīs. 
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