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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 
foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 25. cikke értelmében 
minden személynek joga van a saját maga és családja egészségének és jólétének 
biztosítására alkalmas életszínvonalhoz; e tekintetben emlékeztet, hogy az EU 
elkötelezett amellett, hogy valamennyi szakpolitikájában és tevékenységében biztosítsa 
az emberi egészség magas szintű védelmét, összhangban az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 208. cikkével és a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia 
elvével, teljes mértékben tiszteletben tartva a nemzetközi kötelezettségvállalásokat, 
nevezetesen a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrendet és a 
3. fenntartható fejlődési célt („Az egészséges élet biztosítása és a jóllét előmozdítása 
minden korosztály valamennyi tagjának”);

2. elismeri, hogy a Covid19-járvány tovább súlyosbította a gyógyszerek és védőeszközök 
hiányának tartós problémáját az EU-ban, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a 
gyógyszerekhez és a védőeszközökhöz való hozzáférés globális probléma, amely súlyos 
következményekkel jár a fejlődő országokban is, ahol terjednek a szegénységgel 
összefüggő betegségek, és a gyógyszerek elérhetősége alacsony; hangsúlyozza, hogy az 
EU-nak koherenciát kell biztosítania szakpolitikáiban, különösen a fejlesztés, a 
kereskedelem, az egészségügy, a kutatás és az innováció területén, hogy segítsen 
biztosítani az alapvető gyógyszerekhez való folyamatos hozzáférést a legszegényebb és 
különösen a legkevésbé fejlett országokban;

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a betegek érdekeit és biztonságát helyezzék az 
egészségügyi politika középpontjába, valamint hogy szorosabb együttműködést 
alakítsanak ki a fejlődő országok és az EU között;

4. megjegyzi, hogy a gyógyszerekhez való hozzáférés hiánya súlyosan érintette a 
legkiszolgáltatottabb és legmarginalizáltabb csoportokat, köztük a nőket és a 
gyermekeket, a HIV-vel és más krónikus betegségekkel élőket, a migránsokat, a 
menekülteket és a belső menekülteket, az időseket és a fogyatékossággal élőket;

5. úgy véli, hogy a gyógyszerek, különösen az életmentő gyógyszerek és kezelések nem 
csupán fogyasztási cikkek, hanem globális közjavak, ezért ilyenként kell kezelni azokat; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a fejlődő országokban és a legkevésbé fejlett országokban 
túl sok akadály áll a gyógyszerekhez való hozzáférés útjában, többek között:
a) korlátozott infrastruktúra;
b) erőforráskorlátok;
c) a hatóanyagok gyártása kis számú országra koncentrálódik;
d) a hamisítás kockázata;
e) korlátozott hozzáférés a szociális védelmi rendszerekhez;

6. felhívja az EU-t, hogy vállaljon vezető szerepet a különböző érdekelt felek – többek 
között a szabályozó szervek, az ipar, a betegek, az egészségügyi szakemberek, a nem 
kormányzati szervezetek és a nemzetközi intézmények – közötti fokozott globális 
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együttműködésben a biztonságos, hatékony és jó minőségű gyógyszerekhez és 
védőfelszerelésekhez való globális hozzáférés biztosítása érdekében, különösen a 
bentlakásos intézményekben és az egészségügyi szolgáltatásokban, előnyben részesítve 
a kiszolgáltatott csoportokat, például a fogyatékossággal élőket és családjaikat, 
ugyanakkor biztosítva az erőforrások rendelkezésre állását, valamint a gyártási 
folyamatok és létesítmények minőségét; ezért örömmel veszi tudomásul, hogy az EU 
vezető szerepet vállalt a WHO 2020. május 19-i Covid19-ről szóló állásfoglalásának 
kidolgozásában és jóváhagyásában, amely elismeri a minőségi, biztonságos, 
megfizethető és hatékony diagnosztikához, terápiákhoz, gyógyszerekhez és 
vakcinákhoz való időszerű hozzáférés fontosságát a Covid19-re adandó válasz 
szempontjából;

7. felhívja az Európai Bizottságot, hogy sürgősen vizsgálja meg a gyógyszerhiányhoz 
vezető tényezőket, és javítsa a nemzeti hatóságok és az ellátási lánc szereplői közötti 
információcserét, a bevált gyakorlatok megosztását és hiánykezelési stratégiák 
végrehajtásának támogatását a betegbiztonság támogatása érdekében; 

8. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a gyógyszerekhez való 
biztonságos és megfizethető hozzáférés világszerte történő előmozdítását célzó globális 
programok és kezdeményezések támogatását; sürgeti továbbá a Bizottságot, hogy írja 
elő, hogy az uniós finanszírozású egészségügyi projektek a projekteredmények 
részeként tartalmazzanak célzott hozzáférhetőségi és megfizethetőségi terveket;

9. megállapítja, hogy az emberek gyógyszerkészleteket halmoznak fel, mivel attól 
tartanak, hogy a készletek kimerülnek; felszólítja a kormányokat, hogy az erőforrások 
túlzott mértékű felhasználásának megszüntetése érdekében oktatás és biztonságérzet 
nyújtása révén oldják fel ezeket a félelmeket;

10. hangsúlyozza, hogy a Covid19-járvány rámutatott arra, hogy a meglévő ellátási 
láncokat a lehető legnagyobb mértékben le kell rövidíteni, és elsősorban a kritikus 
fontosságú orvosi berendezések és gyógyszerek tekintetében el kell kerülni a hosszú és 
törékeny globális ellátási láncokon nyugvó bizalmat; sürgeti az EU-t, hogy technikai 
támogatás, kritikus ismeretek és információk révén segítse a fejlődő világot a helyi 
gyártási, termelési és elosztási kapacitás kiépítésében, ösztönözve a 
technológiatranszfert és előmozdítva a szabályozási iránymutatás, a nyomon követési 
rendszerek és az egészségügyi szakemberek képzésének következetességét; 
hangsúlyozza, hogy erősebb egészségügyi rendszereket és jól működő ellátási láncokat 
kell létrehozni; kiemeli, hogy a fejlődő országok, és különösen a legkevésbé fejlett 
országok nagymértékben függenek a nemzetközi ellátási láncoktól, ami súlyos 
hiányokhoz vezethet, ha a globális kereslet nő és a kínálat korlátozott;

11. megjegyzi, hogy a humanitárius válságok a szegénységgel és a növekvő 
egyenlőtlenségekkel együtt, valamint a hamisított gyógyszereknek való fokozott 
kitettség évente több millió ember halálát okozzák a fejlődő országokban olyan 
betegségek miatt, amelyeket a megfelelő, biztonságos és megfizethető gyógyszerekhez, 
diagnosztikai eszközökhöz vagy vakcinákhoz való kellő időben történő hozzáférés 
mellett kezelni lehetne és meg lehetne előzni; sürgeti az EU-t, hogy az érintett nem 
kormányzati szervezetekkel és helyi önkormányzatokkal együttműködve foglalkozzon a 
konfliktus sújtotta és a humanitárius válságövezetekben tapasztalható gyógyszerhiány 
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problémájával, szem előtt tartva a legkiszolgáltatottabb csoportok szükségleteit és a 
helyi egészségügyi szolgáltatások támogatásának hatékony módjaira összpontosítva;

12. felhívja a figyelmet arra, hogy a Covid19-válság számos fejlődő országban rávilágított a 
szociális védelem hiányosságainak pusztító következményeire; hangsúlyozza, hogy a 
humanitárius szereplők által biztosított készpénzátutalások és egyéb beavatkozások 
sürgősségi segélyt nyújtanak az embereknek a válság negatív hatásainak mérséklésében; 
úgy véli, hogy ezeket a beavatkozásokat össze kell hangolni a nemzeti szociális védelmi 
rendszerekkel, azokra kell építeni, azokat ki kell egészíteni és tovább kell erősíteni 
annak érdekében, hogy senkit nem hagyva hátra enyhíteni tudják a Covid19 
kiszolgáltatott helyzetben lévő népességcsoportokra gyakorolt társadalmi-gazdasági 
hatásait;

13. hangsúlyozza, hogy a gyógyszerek szabadalmi rendszere, a hosszú távú finanszírozás és 
a független kutatás hiánya, az infrastruktúra, a marketing, a termelés monopolizációja, a 
termelés adott számú országban történő koncentrációja (hatóanyagok Kínában, 
antibiotikumok Indiában), az olcsó és könnyen elérhető alternatív gyógyszerek, például 
a gyógynövényekből készült gyógyszerek kutatásának leállítása tovább súlyosbítja a 
gyógyszerpiac és a gyógyszerek elérhetőségének hiányosságait, különösen a fejlődő 
országokban; ösztönzi a kutatás-fejlesztés finanszírozásának elválasztását a 
gyógyszerek árától, például szabadalmi egyesülések, nyílt kutatások és különféle 
támogatások felhasználásával, annak érdekében, hogy mindenki számára, akinek 
szüksége van rá, biztosítsák a kezelés fenntartható megfizethetőségét, elérhetőségét és 
hozzáférhetőségét;

14. emlékeztet, hogy a kutatás-fejlesztésbe (K+F) történő beruházás döntő fontosságú a 
gyógyszerek teljes értéklánca szempontjából; hangsúlyozza továbbá, hogy a kutatás-
fejlesztés hiánya negatív hatással van a szegénységgel összefüggő és elhanyagolt 
betegségekre, amelyek aránytalanul sújtják az alacsony és közepes jövedelmű 
országokat; sürgeti ezért a Bizottságot, hogy hozzon további intézkedéseket a kutatási 
eredményekhez és adatokhoz való nyílt hozzáférés biztosítása érdekében, hogy 
ösztönözze az innovatív gyakorlatokat és finanszírozási modelleket a gyógyszeripari 
ágazatban az uniós fejlesztési politika és a fejlesztési szempontú szakpolitikai 
koherencia keretében;

15. hangsúlyozza, hogy a fejlesztési támogatásnak mindenekelőtt arra kell irányulnia, hogy 
holisztikus és jogokon alapuló megközelítés révén „horizontális” egyetemes 
egészségügyi ellátási rendszert biztosítson, amely többek között magában foglalja az 
egészségügy többdimenziós jellegének teljes körű figyelembevételét (a nemek közötti 
egyenlőséggel, az élelmezésbiztonsággal és a táplálkozással, a vízellátással és a 
megfelelő higiénés körülményekkel, az oktatással és a szegénységgel szoros 
kapcsolatban); hangsúlyozza, hogy az egyetemes közegészségügyi lefedettséget a 
szociális egészségvédelmi mechanizmusok lefedettségének kiterjesztésével kell 
kombinálni a válság alatt és után;

16. globális kollektív válaszra szólít fel, és üdvözli a koronavírusra való reagálást célzó 
csúcstalálkozó 2020. május 4-i eredményét, ahol a világ minden tájáról érkező donorok 
7,4 milliárd eurót ajánlottak fel a diagnosztikára, a kezelésre és az oltóanyag-fejlesztésre 
irányuló munka felgyorsítására; hangsúlyozza, hogy a Covid19 kezeléséhez szükséges 
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orvosi eszközöknek megfizethetőnek, biztonságosnak, hatékonynak, könnyen 
kezelhetőnek és mindenki számára általánosan hozzáférhetőnek kell lenniük mindenhol, 
és azokat „globális közjavaknak” kell tekinteni; ezért úgy véli, hogy a hozzáférésnek és 
a megfizethetőségnek a teljes kutatás-fejlesztési (K&F) és gyártási folyamat szerves 
részét kell képeznie; úgy véli, hogy ennek érdekében a közfinanszírozást szigorú 
feltételekhez kell kötni, különösen a kollektív irányítás, az átláthatóság, a technológia 
megosztása, a műszaki know-how és a klinikai eredmények stb. tekintetében; 
hangsúlyozza, hogy ezeket a feltételeket nyilvánosságra kell hozni, mivel a 
közfinanszírozás nem állhat biankó csekkekből; 

17. elismeri, hogy a szellemi tulajdon rendszere általában hozzájárul az új gyógyszerek 
kifejlesztéséhez, ezért a rendelkezésre állásuk javításának eszköze, de mindig 
összhangban kell állnia a nemzetközi emberi jogi jogszabályokkal és a nemzetközi 
közjoggal, teljes mértékben tiszteletben tartva az egészséghez való emberi jogot; 
felszólítja az EU-t, hogy a közegészség védelme és különösen a gyógyszerekhez való 
hozzáférés mindenki számára történő biztosítása érdekében mozdítsa elő a szellemi 
tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló meglévő rugalmassági rendelkezések 
hatékonyabb alkalmazását, amint azt a TRIPS-megállapodásról és a közegészségügyről 
szóló dohai nyilatkozat is megerősíti; e tekintetben sürgeti az EU-t és tagállamait, hogy 
aktívan támogassák a harmadik országok – különösen a legkevésbé fejlett országok – 
helyi önkormányzatait e védintézkedések – például a kényszerengedélyezés és a 
párhuzamos import – hatékony végrehajtásában a közegészség védelme, 
vészhelyzetekben az alapvető gyógyszerekhez való egyetemes hozzáférés biztosítása, 
valamint a szellemi tulajdon védelmével való visszaélések kezelése érdekében, amelyek 
a szabadalmaztatott és életmentő gyógyszerek és diagnosztika árának 
megfizethetetlenségéhez vezetnek; sürgeti az EU-t annak biztosítására, hogy kétoldalú 
kereskedelmi megállapodásai teljes mértékben támogassák ezt a célkitűzést, és 
ingyenesen bocsássanak rendelkezésre minden olyan globális közjavaknak tekintett 
pandémiás oltóanyagot és kezelést, amelyet a Covid19 ellen az elkövetkező hónapokban 
esetleg felhasználnak és előállítanak;

18. ismételten hangsúlyozza a Covid19 elleni széles körű immunizációnak mint globális 
közegészségügyi közjónak a szerepét a fertőzések megelőzésében, megfékezésében és 
megállításában annak érdekében, hogy megszűnjön a világjárvány, amint rendelkezésre 
állnak biztonságos, minőségi, hatékony, eredményes, hozzáférhető és megfizethető 
vakcinák;

19. hangsúlyozza, hogy a kórokozók mintáinak és szekvenciainformációinak megosztása 
alapvető fontosságú a diagnosztika, a terápiák és a vakcinák gyors kifejlesztése 
szempontjából; emlékeztet a Biológiai Sokféleség Egyezmény és a Nagojai 
Jegyzőkönyv genetikai anyagokkal kapcsolatos, az előnyök igazságos és méltányos 
megosztására vonatkozó kötelező erejű nemzetközi kötelezettségeire;

20. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hajtsanak végre olyan intézkedéseket, 
mint például az árak ellenőrzése a fejlődő országokban a világjárvány leküzdéséhez 
szükséges valamennyi áruval, egyéni védőeszközzel és gyógyszerrel kapcsolatos 
spekuláció elkerülése érdekében;

21. hangsúlyozza, hogy a fejlődő országok és a legkevésbé fejlett országok szükségleteinek 
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kielégítése érdekében kötelező erejű kötelezettségvállalásokra van szükség a 
gyógyszeripari vállalatok és gyártók részéről; emlékeztet, hogy az Egészségügyi 
Világszervezet pandémiás influenza készültségi rendszerének (PIP-keret), amely a 
pandémiás potenciállal rendelkező influenzavírusokhoz való hozzáférésre és a 
használatukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztására vonatkozik, 
célja az előnyök megosztásának gyakorlati megvalósítása annak érdekében, hogy 
lehetővé váljon a kezelés a fejlődő országokban és a legkevésbé fejlett országokban; 
ezzel összefüggésben felszólítja az EU-t, hogy a WHO és az ENSZ vezetésével 
vállaljon vezető szerepet a vírusminták és a digitális szekvenciaadatok megosztásából 
származó gyógyászati termékekből származó előnyök igazságos és méltányos 
megosztásának biztosításában.
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