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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. akcentuoja visų asmenų pagrindinę teisę į gyvenimo lygį, kuris būtų pakankamas jų 
pačių ir jų šeimos narių sveikatai ir gerovei užtikrinti, kaip įtvirtinta Visuotinės 
žmogaus teisių deklaracijos 25 straipsnyje; atsižvelgdamas į tai primena, kad, 
vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsniu ir 
politikos suderinamumo vystymosi labui principu, įgyvendindama visų sričių savo 
politiką ir veiklą, ES yra įsipareigojusi užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugą, visapusiškai laikydamasi tarptautinių įsipareigojimų, pirmiausia Darnaus 
vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. ir 3-čiojo darnaus vystymosi tikslo užtikrinti sveiką 
gyvenimą ir puoselėti visų asmenų, priklausančių visoms amžiaus grupėms, gerovę;

2. pripažįsta, kad COVID-19 epidemija pagilino įsisenėjusią vaistų ir apsaugos priemonių 
trūkumo ES problemą, ir sykiu pabrėžia, kad prieiga prie vaistų ir apsaugos priemonių 
yra visuotinės svarbos klausimas, turintis rimtų pasekmių ir besivystančiose šalyse, kur 
plinta su skurdu susijusios ligos, o galimybės gauti vaistų yra menkos; pabrėžia, jog ES 
turi rūpintis savo politikos – pirmiausia vystymosi, prekybos, sveikatos, mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityse – nuoseklumu, kad padėtų užtikrinti nenutrūkstamą prieigą 
prie būtiniausių vaistų labiausiai skurstančiose, o ypač mažiausiai išsivysčiusiose 
šalyse;

3. pabrėžia, jog svarbu, kad didžiausias dėmesys įgyvendinant sveikatos politiką būtų 
skiriamas pacientų interesams ir saugumui, o besivystančios šalys glaudžiau 
bendradarbiautų su ES;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad, neturėdami galimybės gauti vaistų, nepaprastai nukenčia 
pažeidžiamiausių ir marginalizuotų grupių atstovai, įskaitant moteris ir vaikus, ŽIV 
infekuotus ir kitomis lėtinėmis ligomis sergančius asmenis, migrantus, pabėgėlius ir 
šalies viduje perkeltus asmenis, senjorus ir neįgaliuosius;

5. laikosi nuomonės, kad vaistai, ypač gyvybes gelbstintys vaistai ir gydymas, nėra viso labo 
vartojimo prekės – tai visuotinės viešosios gėrybės, todėl turėtų būti traktuojamos kaip 
tokios; apgailestauja dėl to, kad prieigą prie vaistų besivystančiose ir mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse varžo pernelyg daug kliūčių, įskaitant:
a) ribotą infrastruktūrą,
b) ribotus išteklius,
c) veikliųjų medžiagų gamybos koncentraciją saujelėje šalių,
d) klastojimo riziką,
e) ribotas galimybes naudotis socialinės apsaugos schemomis;

6. ragina ES imtis vadovaujamojo vaidmens stiprinant visuotinį įvairių suinteresuotųjų 
šalių, įskaitant viešąsias reguliavimo tarnybas, pramonės atstovus, pacientus, sveikatos 
priežiūros specialistus, NVO ir tarptautines institucijas, bendradarbiavimą, kad būtų 
užtikrinta visuotinė prieiga prie saugių ir veiksmingų aukštos kokybės vaistų bei 
apsaugos priemonių, pirmiausia nuolatinės globos ir sveikatos priežiūros įstaigose, 
prioritetą teikiant pažeidžiamų grupių atstovams, pvz., neįgaliesiems ir jų šeimoms, 
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sykiu pasirūpinant tiek išteklių prieinamumu, tiek kokybiškais gamybos procesais bei 
infrastruktūra; todėl su malonumu atkreipia dėmesį į ES lyderystę parengiant ir 
patvirtinant 2020 m. gegužės 19 d. PSO rezoliuciją dėl COVID-19, kurioje pripažįstama 
galimybės laiku pasinaudoti kokybiškomis, saugiomis ir veiksmingomis diagnostikos ir 
gydymo paslaugomis, vaistais bei vakcinomis už prieinamą kainą svarba;

7. ragina Europos Komisiją skubiai ištirti veiksnius, dėl kurių ima trūkti vaistų, ir gerinti 
nacionalinių valdžios institucijų ir tiekimo grandinės subjektų keitimąsi informacija, 
dalijimąsi geriausia praktika bei trūkumo valdymo strategijų įgyvendinimo pagalbą, 
siekiant užtikrinti pacientų saugumą; 

8. ragina Komisiją ir valstybes nares stiprinti savo paramą visuotinėms programoms ir 
iniciatyvoms, siekiant skatinti saugią prieigą prie vaistų už prieinamą kainą visame 
pasaulyje; taip pat ragina Komisiją reikalauti, kad į ES finansuojamus projektus 
sveikatos srityje būtų įtraukiami tiksliniai prieinamumo ir prieinamos kainos 
užtikrinimo planai, kurie sudarytų dalį projekto rezultatų;

9. pažymi, jog baimindamiesi, kad vaistų gali pritrūkti, žmonės juos kaupia; ragina 
vyriausybes išsklaidyti šias baimes švietimo priemonėmis ir nuraminant žmones, kad 
būtų užkirstas kelias pertekliniam išteklių naudojimui;

10. pabrėžia, jog COVID-19 epidemija parodo, kad būtina kuo labiau trumpinti esamas 
tiekimo grandines, visų pirma siekiant išvengti būtinybės pasikliauti ilgomis ir trapiomis 
pasaulinėmis gyvybiškai svarbių medicinos reikmenų ir vaistų tiekimo grandinėmis; 
ragina ES padėti besivystančioms pasaulio šalims vystyti vietos apdirbimo, gamybos ir 
platinimo pajėgumus teikiant techninę paramą, svarbiausias žinias ir informaciją bei 
daryti tai skatinant technologijų perdavimą ir puoselėjant reglamentavimo 
rekomendacijų, sistemų stebėsenos ir sveikatos srities specialistų mokymų nuoseklumą; 
pabrėžia, kad būtina kurti tvirtesnes sveikatos sistemas ir gerai veikiančias tiekimo 
grandines; atkreipia dėmesį į tai, kad besivystančios ir ypač mažiausiai išsivysčiusios 
šalys labai priklauso nuo tarptautinių tiekimo grandinių, o išaugus pasaulinei paklausai 
ir esant ribotai pasiūlai tai gali lemti rimtą prekių trūkumą;

11. pažymi, jog humanitarinės krizės, skurdas ir auganti nelygybė bei padidėjęs vaistų 
klastočių pavojus prisideda prie to, kad milijonai žmonių besivystančiose šalyse kasmet 
miršta dėl ligų, kurios galėjo būti gydomos ir nuo kurių galėjo būti apsisaugota, jei tik 
laiku būtų buvę prieinami reikiami ir saugūs vaistai, diagnostikos paslaugos ar vakcinos 
už prieinamą kainą; ragina ES spręsti problemą dėl vaistų trūkumo konfliktų ir 
humanitarinių krizių apimtose vietose, atsižvelgiant į pažeidžiamiausių grupių reikmes 
ir ypatingą dėmesį skiriant veiksmingiems būdams remti vietos medicinos tarnybas, 
bendradarbiaujant su susijusiomis NVO bei vietos valdžia;

12. pažymi, kad COVID-19 krizė atskleidė visą tiesą apie pražūtingas socialinės apsaugos 
spragų pasekmes daugelyje besivystančių šalių; pabrėžia, jog humanitarinės pagalbos 
teikėjų pervedami grynieji pinigai ir kitos intervencijos yra pagalba, teikiama 
ekstremaliosios situacijos atveju, kad žmonėms būtų lengviau pakelti neigiamą krizės 
poveikį; laikosi nuomonės, jog šios intervencijos turėtų būti derinamos su nacionalinių 
socialinės apsaugos sistemų veikla, ja remtis, ją papildyti ir dar labiau jas stiprinti, kad 
socioekonominis COVID-19 poveikis pažeidžiamiems gyventojams būtų švelninamas 
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nė vieno nepaliekant nuošaly;

13. pabrėžia, kad vaistų patentų sistema, ilgalaikio finansavimo ir nepriklausomų mokslinių 
tyrimų, infrastruktūros ir rinkodaros nebuvimas, gamybos monopolizavimas, gamybos 
koncentracija tam tikrose šalyse (veikliųjų medžiagų – Kinijoje, antibiotikų – Indijoje), 
sustoję nebrangių ir nesunkiai prieinamų alternatyvių, pvz., augalinių, vaistų moksliniai 
tyrimai yra priežastys, dėl kurių gilėja vaistų rinkos ir vaistų prieinamumo spragos, ypač 
besivystančiose šalyse; ragina mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimą atsieti nuo vaistų 
kainos, pvz., suvienijant patentus, naudojant atviruosius mokslinius tyrimus, dotacijas ir 
subsidijas, siekiant užtikrinti ilgalaikį gydymo įperkamumą, pasiūlą ir galimybes jį 
gauti;

14. primena, kad investicijos į mokslinius tyrimus ir plėtrą nepaprastai svarbios visai vaistų 
vertės grandinei; taip pat pabrėžia, kad mokslinių tyrimų ir plėtros nevykdymas daro 
neigiamą poveikį su skurdu susijusių ir apleistų ligų, dėl kurių neproporcingai kenčia 
mažas ir vidutines pajamas gaunančių šalių gyventojai, požiūriu; todėl ragina Komisiją 
imtis papildomų priemonių atvirai prieigai prie mokslinių tyrimų rezultatų ir duomenų 
užtikrinti, kad, įgyvendinant ES vystymosi politiką ir politikos suderinamumo 
vystymosi labui principą, vaistų sektoriuje būtų skatinami inovatyvūs finansavimo 
modeliai ir praktika;

15. pabrėžia, kad teikiant paramą vystymuisi visų pirma turėtų būti siekiama užtikrinti 
horizontalią visuotinės sveikatos priežiūros sistemos aprėptį vadovaujantis holistiniu ir 
teisėmis grįstu požiūriu, pagal kurį, inter alia, būtų visapusiškai atsižvelgiama į 
daugiaaspektį sveikatos pobūdį (įskaitant tvirtas sąsajas su lytimi, aprūpinimu maistu ir 
mityba, aprūpinimu vandeniu ir higiena, švietimu ir skurdu); pabrėžia, kad visuotinės 
sveikatos sistemos aprėptis turi būti derinama su socialinės sveikatos apsaugos 
mechanizmų aprėpties išplėtimu krizės metu ir jai pasibaigus;

16. ragina užtikrinti visuotinį kolektyvinį atsaką ir teigiamai vertina 2020 m. gegužės 4 d. 
vykusio lėšų pasauliniam atsakui į koronaviruso grėsmę rinkimo renginio rezultatus: jo 
metu paramos teikėjai iš viso pasaulio surinko 7,4 mlrd. EUR darbui diagnostikos, 
gydymo ir vakcinos kūrimo srityse paspartinti; pabrėžia, kad medicininės kovos su 
COVID-19 priemonės turi būti įperkamos, saugios, veiksmingos, lengvai pritaikomos ir 
visuotinai prieinamos visur ir kiekvienam bei laikomos visuotinėmis viešosiomis 
gėrybėmis; todėl mano, kad prieiga ir prieinama kaina laikytinos neatsiejamomis nuo 
viso mokslinių tyrimų ir plėtros bei gamybos proceso; šiuo požiūriu yra įsitikinęs, kad 
viešajam finansavimui turėtų būti taikomos griežtos sąlygos, pirmiausia susijusios su 
kolektyviniu valdymu, skaidrumu, dalijimusi technologijomis, technine praktine 
patirtimi bei klinikiniais rezultatais ir t. t.; pabrėžia, kad šios sąlygos turi būti 
viešinamos, nes viešas finansavimas negali būti grindžiamas visiška veiksmų laisve; 

17. pripažįsta, kad pagal intelektinės nuosavybės sistemą apskritai prisidedama prie naujų 
vaistų kūrimo, todėl tai priemonė jų prieinamumui gerinti, tačiau ji visuomet turi būti 
suderinama su tarptautinės žmogaus teisių teisės ir tarptautinės viešosios teisės 
nuostatomis, visapusiškai paisant žmogaus teisę į sveikatą; ragina ES skatinti 
veiksmingiau taikyti esamas lankstumo nuostatas dėl su prekyba susijusių intelektinės 
nuosavybės teisių aspektų, kad būtų apsaugoma visuomenės sveikata, o pirmiausia, kad 
prieiga prie vaistų būtų užtikrinama visiems, kaip patvirtinta Dohos deklaracijoje dėl 
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TRIPS sutarties ir visuomenės sveikatos; atsižvelgdamas į tai, ragina ES ir jos valstybes 
nares aktyviai padėti trečiųjų, ypač mažiausiai išsivysčiusių, šalių vietos valdžios 
institucijoms veiksmingai įgyvendinti šias apsaugos – pvz., privalomo licencijavimo ir 
lygiagretaus importo – priemones, kad būtų apsaugoma visuomenės sveikata, 
užtikrinama visuotinė prieiga prie būtiniausių vaistų susidarius ekstremaliajai situacijai 
ir sprendžiamas klausimas dėl piktnaudžiavimo intelektinės nuosavybės apsauga, dėl 
kurio patentuoti ir gyvybes gelbstintys vaistai bei diagnostikos paslaugos tampa 
nebeįperkamos; ragina ES užtikrinti, kad šis tikslas būtų visapusiškai remiamas jos 
dvišaliais prekybos susitarimais, ir suteikti nevaržomą prieigą prie visų vakcinų, skirtų 
kovoti su pandemija, ir gydymo nuo COVID-19 būdų, kurie gali būti naudojami ir 
skurti ateinančiais mėnesiais, kaip prie visuotinių viešųjų gėrybių;

18. dar kartą akcentuoja plačios imunizacijos nuo COVID-19, kaip visuotinės viešosios 
sveikatos gėrybės, vaidmenį apsisaugant nuo užkrato, jį suvaldant ir užkertant jam kelią 
bei siekiant, kad pandemija baigtųsi, kai tik bus sukurta saugi, kokybiška, veiksminga, 
efektyvi ir prieinama vakcina už prieinamą kainą;

19. pabrėžia, kad keitimasis patogenų pavyzdžiais ir informacija apie genetinę seką 
nepaprastai svarbi norint greitai kurti diagnostikos ir gydymo būdus bei vakcinas; 
primena pagal Biologinės įvairovės konvenciją ir Nagojos protokolą prisiimtus 
privalomus tarptautinius įsipareigojimus sąžiningai ir teisingai dalintis nauda, susijusia 
su genetine medžiaga;

20. ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinti tokias priemones, kaip kainų kontrolė, 
siekiant užkirsti kelią spekuliacijai visomis prekėmis, asmeninėmis apsaugos 
priemonėmis ir vaistais, kurie būti kovai su pandemija besivystančiose šalyse;

21. pabrėžia, jog būtina pasirūpinti, kad farmacijos bendrovės ir gamintojai prisiimtų 
privalomus įsipareigojimus besivystančių ir mažiausiai išsivysčiusių šalių reikmėms 
užtikrinti; primena, jog, vadovaujantis PSO Pasirengimo gripo pandemijai programa, 
susijusia su prieiga prie gripo virusų, kuriems būdingas pandeminis potencialas, bei 
sąžiningo ir teisingo naudos, kuri gaunama jais naudojantis, pasidalijimo principu, 
siekiama praktiškai dalintis nauda, kad gydymas taptų prieinamas besivystančiose ir 
mažiausiai išsivysčiusiose šalyse; atsižvelgdamas į tai, ragina ES tapti lydere ir, 
vadovaujant PSO ir JT, užtikrinti sąžiningą ir teisingą naudos, kurią teikia vaistai, 
sukuriami pasidalinus virusų pavyzdžiais ir skaitmenine genetinės sekos informacija, 
pasidalijimą.
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