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EHDOTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että jokaisella on perusoikeusoikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan 
hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin, kuten ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen 25 artiklassa vahvistetaan; palauttaa mieliin tässä 
yhteydessä, että EU on sitoutunut varmistamaan kaikissa politiikoissaan ja toimissaan 
ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 208 artiklan ja kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta 
koskevan periaatteen mukaisesti noudattaen täysimääräisesti kansainvälisiä 
sitoumuksia, erityisesti kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaa ja 
kestävän kehityksen tavoitetta 3: ”taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken 
ikäisille”;

2. toteaa, että covid-19-epidemia on pahentanut lääkkeiden ja henkilönsuojainten jatkuvaa 
pulaa EU:ssa, ja korostaa, että lääkkeiden ja henkilönsuojainten saatavuus on 
maailmanlaajuinen ongelma, joka vaikuttaa vakavasti myös kehitysmaihin, joissa 
köyhyyteen liittyvät sairaudet leviävät ja lääkkeitä on heikosti saatavilla; korostaa, että 
EU:n täytyy varmistaa toimintapolitiikkojensa, erityisesti kehitys, kauppa-, terveys-, 
tutkimus- ja innovaatiopolitiikan, yhtenäisyys, jotta voidaan tukea olennaisten 
lääkkeiden jatkuvan saatavuuden turvaamista köyhimmissä maissa ja erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa;

3. korostaa, että on tärkeää asettaa potilaiden etu ja turvallisuus EU:n terveyspolitiikan 
keskiöön ja tiivistää EU:n ja kehitysmaiden välistä yhteistyötä;

4. toteaa lääkepulan vaikuttaneen vakavasti heikoimmassa asemassa oleviin ja 
syrjäytyneimpiin ryhmiin, mukaan lukien naiset ja lapset, hivin kantajat ja muut 
pitkäaikaissairauksista kärsivät henkilöt, maahanmuuttajat, pakolaiset ja maan sisällä 
siirtymään joutuneet henkilöt, vanhukset ja vammaiset henkilöt;

5. katsoo, etteivät lääkkeet, eivätkä erityisesti elintärkeät lääkkeet ja hoidot, ole pelkästään 
kulutushyödykkeitä, vaan globaaleja julkishyödykkeitä, joita olisi myös kohdeltava 
sellaisina; pitää valitettavana, että kehitysmaissa ja vähiten kehittyneissä maissa on liian 
monia esteitä lääkkeiden saatavuudelle, mukaan lukien
a) rajalliset infrastruktuurit
b) resurssirajoitteet
c) vaikuttavien aineiden tuotannon keskittyminen vain muutamaan maahan
d) väärentämisen vaarat
e) rajallinen pääsy sosiaalisen suojelun järjestelmiin;

6. kehottaa EU:ta johtamaan vahvistettua maailmanlaajuista yhteistyötä useiden 
sidosryhmien kesken, mukaan lukien julkiset sääntelyelimet, teollisuus, potilaat, 
terveydenhuollon ammattilaiset, kansalaisjärjestöt ja kansainväliset elimet, jotta voidaan 
varmistaa turvallisten, tehokkaiden ja korkealaatuisten lääkkeiden ja henkilönsuojainten 
saatavuus maailmanlaajuisesti erityisesti laitoksissa ja terveydenhuoltopalveluissa 
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asettaen etusijalle vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä kaltaiset heikommassa 
asemassa olevat ryhmät ja jotta voidaan turvata sekä resurssien saatavuus että 
tuotantoprosessien ja -laitosten laatu; panee näin ollen tyytyväisenä merkille, että EU oli 
johtoasemassa laadittaessa ja hyväksyttäessä WHO:n covid-19-pandemiaa koskevaa 
19. toukokuuta 2020 julkaistua päätöslauselmaa, jossa todetaan, että laadukkaiden, 
turvallisten, kohtuuhintaisten ja tehokkaiden diagnostiikkamenetelmien, 
hoitomenetelmien, lääkkeiden ja rokotteiden oikea-aikainen saatavuus on tärkeää 
covid-19-taudin torjunnassa;

7. kehottaa Euroopan komissiota tutkimaan viipymättä lääkepulaan johtavia tekijöitä ja 
parantamaan kansallisten viranomaisten ja toimitusketjuista vastaavien toimijoiden 
välistä tiedonvaihtoa, parhaiden käytäntöjen jakamista ja puutteen hallintaa koskevien 
strategioiden täytäntöönpanon tukemista potilasturvallisuuden turvaamiseksi; 

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan tukeaan maailmanlaajuisille 
ohjelmille ja aloitteille, joilla pyritään edistämään turvallisten ja kohtuuhintaisten 
lääkkeiden saatavuutta maailmanlaajuisesti; kehottaa myös komissiota edellyttämään, 
että EU:n rahoittamissa terveydenhuoltoalan hankkeissa laaditaan kohdennetut 
saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta koskevat suunnitelmat;

9. toteaa, että ihmiset ostavat lääkkeitä varastoon, koska he pelkäävät, ettei niitä enää 
voida toimittaa; kehottaa hallituksia torjumaan näitä pelkoja valistuksen avulla ja 
rauhoittelemalla ihmisiä, jotta resurssien liiallinen käyttö saadaan loppumaan;

10. korostaa covid-19-pandemian osoittavan, että nykyisiä toimitusketjuja on lyhennettävä 
mahdollisimman paljon, jotta voidaan erityisesti välttää riippuvuus kriittisen tärkeiden 
lääkinnällisten laitteiden ja lääkeaineiden pitkistä ja epävakaista maailmanlaajuisista 
toimitusketjuista; kehottaa EU:ta tukemaan kehitysmaita paikallisten valmistus-, 
tuotanto- ja jakeluvalmiuksien vahvistamisessa antamalla teknistä tukea sekä jakamalla 
kriittistä tietämystä ja tietoja, kannustamalla teknologian siirtoa ja edistämällä sääntelyä 
koskevan opastuksen, seurantajärjestelmien ja terveydenhuollon ammattilaisten 
koulutuksen johdonmukaisuutta; korostaa tarvetta luoda vahvempia 
terveydenhuoltojärjestelmiä ja moitteettomasti toimivia toimitusketjuja; korostaa sitä, 
että kehitysmaat ja erityisesti vähiten kehittyneet maat ovat erittäin riippuvaisia 
kansainvälisistä toimitusketjuista, mikä voi johtaa vakavaan lääkepulaan, kun 
maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa ja tarjonta on rajallista;

11. toteaa, että humanitaariset kriisit, köyhyys ja lisääntyvä eriarvoisuus sekä lisääntynyt 
altistuminen lääkeväärennöksille vaikuttavat osaltaan siihen, että kehitysmaissa kuolee 
vuosittain miljoonia ihmisiä sairauksiin, joita voitaisiin hoitaa ja estää, jos saatavilla 
olisi oikea-aikaisesti asianmukaisia, turvallisia ja kohtuuhintaisia lääkkeitä ja 
diagnostiikkamenetelmiä tai rokotteita; kehottaa EU:ta puuttumaan lääkepulaan 
konfliktialueilla ja humanitaarisesta kriisistä kärsivillä alueilla ottaen huomioon 
heikoimmassa asemassa olevien ryhmien tarpeet ja käsitellen erityisesti tehokkaita 
tapoja tukea paikallisia terveydenhuoltopalveluja yhteistyössä asiasta vastaavien 
kansalaisjärjestöjen ja toimivaltaisten paikallisviranomaisten kanssa;

12. huomauttaa, että covid-19-kriisi on tuonut esille sosiaaliturvan aukkojen tuhoisat 
seuraukset monissa kehitysmaissa; korostaa, että rahansiirrot ja muut humanitaaristen 
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toimijoiden toimet antavat hätäapua, jolla autetaan ihmisiä vähentämään kriisin 
kielteisiä vaikutuksia; katsoo, että tällaiset toimet olisi sovitettava yhteen kansallisten 
sosiaaliturvajärjestelmien kanssa ja toimien olisi perustuttava niihin sekä täydennettävä 
ja vahvistettava niitä edelleen, jotta voidaan lieventää covid-19-kriisin sosioekonomisia 
vaikutuksia heikommassa asemassa olevaan väestöön ja varmistaa, ettei kukaan jää 
ulkopuolelle;

13. korostaa, että lääkkeiden patenttijärjestelmä, pitkäaikaisen rahoituksen ja 
riippumattoman tutkimuksen puuttuminen, infrastruktuurit, markkinointi, tuotannon 
monopolisoituminen, tuotannon keskittyminen vain muutamaan maahan (vaikuttavien 
aineiden tuotanto Kiinaan, antibioottien tuotanto Intiaan) sekä kasvirohdosvalmisteiden 
kaltaisia edullisia ja helposti saatavilla olevia vaihtoehtoisia lääkkeitä koskevan 
tutkimuksen lakkaaminen pahentavat lääkemarkkinoiden puutteita ja lääkkeiden 
saatavuuteen liittyviä ongelmia, erityisesti kehitysmaissa; kannustaa erottamaan 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen lääkkeiden hinnasta esimerkiksi 
käyttämällä patenttipooleja sekä avointa tutkimusta, avustuksia ja tukia, jotta voidaan 
varmistaa hoitoon pääsy ja hoidon jatkuva kohtuuhintaisuus ja saatavuus kaikille sitä 
tarvitseville;

14. muistuttaa, että tutkimus- ja kehittämistoimintaan investoiminen on olennaisen tärkeää 
lääkkeiden koko arvoketjun kannalta; korostaa lisäksi, että tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan puuttumisella on kielteisiä vaikutuksia köyhyyteen liittyviin ja 
laiminlyötyihin sairauksiin, jotka vaikuttavat suhteettomasti alhaisen tulotason ja 
keskitulotason maihin; kehottaa tämän vuoksi komissiota ryhtymään lisätoimenpiteisiin 
taatakseen tutkimustulosten ja -tietojen avoimen saatavuuden, jotta voidaan kannustaa 
innovatiivisia käytäntöjä ja rahoitusmalleja lääkealalla, EU:n kehityspolitiikan ja 
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden puitteissa;

15. korostaa, että kehitysavulla olisi ennen kaikkea pyrittävä varmistamaan 
”horisontaalinen” yleiskattava terveydenhuoltojärjestelmä kokonaisvaltaisen ja 
oikeuksiin perustuvan lähestymistavan avulla, johon kuuluu muun muassa terveyden 
moniulotteisuuden täysimääräinen huomioiminen (vahvat kytkökset sukupuoleen, 
elintarviketurvallisuuteen ja ravitsemukseen, vesi- ja jätevesihuoltoon, koulutukseen ja 
köyhyyteen); korostaa, että yleiskattavaan julkiseen terveydenhuoltoon on yhdistettävä 
sosiaalisen terveydensuojelun järjestelmien kattavuuden laajentaminen kriisin aikana ja 
sen jälkeen;

16. kehottaa ryhtymään maailmanlaajuisiin yhteisiin toimiin ja pitää myönteisenä 
4. toukokuuta 2020 koronaviruksen torjumiseksi järjestettyä varainkeruutapahtumaa, 
jossa eri puolilta maailmaa lahjoitettiin yhteensä 7,4 miljardia euroa 
diagnostiikkamenetelmien, hoitomenetelmien ja rokotteiden kehittämistyön 
nopeuttamiseksi; korostaa, että covid-19-taudin vuoksi tarvittavien lääketieteellisten 
välineiden olisi oltava kohtuuhintaisia, turvallisia, tehokkaita, helppokäyttöisiä ja 
yleisesti kaikkien saatavilla kaikkialla ja niitä olisi pidettävä globaaleina 
julkishyödykkeinä; katsoo tämän vuoksi, että saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden olisi 
oltava erottamaton osa koko tutkimus-, kehitys- ja valmistusprosessia; on näin ollen sitä 
mieltä, että julkiselle rahoitukselle olisi asetettava tiukat ehdot, jotka koskevat muun 
muassa yhteistyöhön perustuvaa hallintaa, avoimuutta sekä teknologian, teknisen 
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osaamisen ja kliinisten tutkimusten tulosten jakamista; korostaa, että näiden ehtojen on 
oltava julkisia, koska julkista rahoitusta ei voi kattaa ”avoimilla sekeillä”; 

17. toteaa, että teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmä yleisesti ottaen edistää uusien lääkkeiden 
kehittämistä ja auttaa siten parantamaan niiden saatavuutta mutta sen on aina 
noudatettava ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta ja kansainvälistä 
julkisoikeutta ja siinä on otettava huomioon hyvää terveyttä koskevan ihmisten 
oikeuden kunnioittaminen; kehottaa EU:ta edistämään teollis- ja tekijänoikeuksien 
kauppaan liittyviä näkökohtia koskevien olemassa olevien joustavuutta koskevien 
määräysten tehokkaampaa käyttöä, jotta voidaan suojella kansanterveyttä ja erityisesti 
antaa kaikille mahdollisuus saada lääkkeitä TRIPS-sopimuksesta ja kansanterveydestä 
annetun Dohan julistuksen mukaisesti; kehottaa tässä yhteydessä EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita tukemaan aktiivisesti kolmansien maiden ja erityisesti vähiten 
kehittyneiden maiden paikallishallintoa näiden turvatoimenpiteiden, kuten 
pakkolisensoinnin ja rinnakkaistuonnin, tehokkaassa täytäntöönpanossa, jotta voidaan 
suojella kansanterveyttä, varmistaa olennaisten lääkkeiden yleinen saatavuus 
hätätilanteissa ja torjua teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun väärinkäyttöä, joka johtaa 
patentoitujen ja elintärkeiden lääkkeiden ja diagnostiikkamenetelmien kohtuuttomiin 
hintoihin; kehottaa EU:ta varmistamaan, että sen kahdenvälisillä kauppasopimuksilla 
tuetaan täysimääräisesti tätä tavoitetta ja niissä määrätään, että pandemian hoitoon 
tarvittavat rokotteet ja hoitomenetelmät, joita voidaan käyttää ja tuottaa lähikuukausina 
covid-19-taudin torjuntaan, on asetettava vapaasti saataville globaalina 
julkishyödykkeenä;

18. korostaa edelleen covid-19-taudin vastaisen laajan immunisaation merkitystä globaalina 
julkishyödykkeenä, jonka avulla ennaltaehkäistään, rajoitetaan ja estetään viruksen 
leviämistä, jotta pandemia saadaan päättymään, kun turvallisia, laadukkaita, tehokkaita, 
saatavilla olevia ja kohtuuhintaisia rokotteita on kaikkien ulottuvilla;

19. korostaa, että taudinaiheuttajanäytteiden ja sekvenssitietojen jakaminen on olennaisen 
tärkeää diagnostiikkamenetelmien, hoitomenetelmien ja rokotteiden nopeaa kehittämistä 
varten; palauttaa mieliin biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja 
Nagoyan pöytäkirjan hyötyjen oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa koskevat sitovat 
kansainväliset velvoitteet geneettisen materiaalin osalta;

20. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan esimerkiksi hintasäännöstelyä, jotta 
voidaan välttää keinottelu kaikilla tuotteilla, henkilönsuojaimilla ja lääkkeillä, joita 
tarvitaan pandemian torjumiseksi kehitysmaissa;

21. korostaa tarvetta varmistaa lääkeyhtiöiden ja -valmistajien velvoittavat sitoumukset, 
jotta voidaan vastata kehitysmaiden ja vähiten kehittyneiden maiden tarpeisiin; 
palauttaa mieliin, että Maailman terveysjärjestön pandeemiseen influenssaan 
valmistautumisen puitteilla, joissa käsitellään pandemian mahdollisesti aiheuttavien 
virusten saatavuutta ja näiden käyttöön liittyvien hyötyjen oikeudenmukaista ja 
tasapuolista jakoa, pyritään panemaan täytäntöön hyötyjen jako, jotta kehitysmaissa ja 
vähiten kehittyneissä maissa voidaan tarjota hoitoa; kehottaa tässä yhteydessä EU:ta 
ottamaan johtoaseman WHO:n ja YK:n alaisuudessa sen varmistamisessa, että 
virusnäytteiden ja digitaalisten sekvenssitietokantojen jakamisen seurauksena saatujen 
lääkinnällisten tuotteiden hyödyt jaetaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.
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