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Oświadczenie pisemne w sprawie zbioru patentów UNITAID dotyczących lekarstw 
przeciwko HIV

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że jedynie jedna trzecia spośród 10 mln ludzi potrzebujących leczenia 
antyretrowirusowego ma doń dostęp, ceny lekarstw rosną, u coraz większej liczby 
pacjentów chorych na AIDS nie udaje się terapia wstępna oraz że istnieje pilna potrzeba 
znalezienia przystępnych metod leczenia wtórnego,  

B. mając na uwadze, że 2 mln dzieci jest zakażonych wirusem HIV, ale mniej niż 10 proc. z 
nich ma dostęp do potrzebnych im lekarstw, a wiele dostępnych leków antyretrowirusowych 
nie ma pozwolenia na stosowanie u dzieci,

C. mając na uwadze, że w ramach UNITAID podjęto decyzję o utworzeniu dobrowolnego 
zbioru patentów na lekarstwa przeciwko AIDS dla krajów rozwijających się, 

D. mając na uwadze, że zbiór patentów to mechanizm polegający na tym, że patenty będące w 
posiadaniu różnych podmiotów gromadzi się w jednym miejscu na zasadzie dobrowolności, 
w zamian za tantiemy, i udostępnia je do produkcji oraz prac rozwojowych,

1. wzywa Komisję, Radę i państwa członkowskie UE do uznania potrzeby utworzenia zbioru 
patentów UNITAID w celu zapewnienia dostępności i przystępności lekarstw przeciwko 
HIV dla krajów rozwijających się oraz udzielenia aktywnego poparcia idei utworzenia 
zbioru patentów UNITAID przeciwko HIV; 

2. wespół z międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi wzywa firmy farmaceutyczne 
do szybszego udostępniania milionom ludzi zarażonych wirusem HIV lub chorych na AIDS 
nowych metod leczenia, wpisując patenty na listę najważniejszych leków przeciwko HIV;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z 
nazwiskami sygnatariuszy Komisji, Radzie oraz państwom członkowskim.


