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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka visiem cilvēkiem ir pamattiesības uz dzīves līmeni, kas atbilst viņu un viņu 
ģimeņu veselībai un labklājībai, kā noteikts Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas (VCD) 
25. pantā; šajā sakarā atgādina, ka ES ir apņēmusies nodrošināt augstu cilvēka veselības 
aizsardzības līmeni visās politikas jomās un darbībās saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 208. pantu un principu par politikas saskaņotību attīstībai (PCD), 
pilnībā ievērojot starptautiskās saistības, jo īpaši Ilgtspējīgas attīstības programmu 
2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķi Nr. 3 “nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt 
labklājību visu vecumu iedzīvotājiem”;

2. atzīst, ka Covid-19 epidēmija ir saasinājusi joprojām pastāvošo zāļu un aizsardzības 
līdzekļu trūkuma problēmu ES, vienlaikus uzsverot, ka zāļu un aizsardzības līdzekļu 
pieejamība ir globāla problēma, kas nopietni ietekmē arī jaunattīstības valstis, kurās 
izplatās ar nabadzību saistītas slimības un zāļu pieejamība ir zema; uzsver, ka ES ir 
jānodrošina politikas saskaņotība, jo īpaši attīstības, tirdzniecības, veselības, pētniecības 
un inovācijas jomā, lai palīdzētu nodrošināt būtisku zāļu nepārtrauktu pieejamību 
nabadzīgākajās valstīs un jo īpaši vismazāk attīstītajās valstīs (VAV);

3. uzsver, cik svarīgi ir veselības politikas centrā izvirzīt pacientu intereses un drošumu un 
veidot ciešāku sadarbību starp jaunattīstības valstīm un ES;

4. norāda, ka zāļu pieejamības trūkums ir nopietni ietekmējis visneaizsargātākās un 
marginalizētās grupas, tostarp sievietes un bērnus, cilvēkus ar HIV un citām hroniskām 
slimībām, migrantus, bēgļus un iekšzemē pārvietotas personas, vecus cilvēkus un 
cilvēkus ar invaliditāti;

5. uzskata, ka zāles, jo īpaši dzīvību glābjošas zāles un ārstēšana, ir ne tikai patēriņa preces, 
bet arī globāli sabiedriskie labumi, un tādēļ pret tām būtu attiecīgi jāizturas; pauž nožēlu 
par to, ka jaunattīstības valstīs un vismazāk attīstītajās valstīs zāļu pieejamībai ir pārāk 
daudz šķēršļu, tostarp:
a) nepietiekama infrastruktūra,
b) ierobežoti resursi,
c) aktīvo vielu ražošanas koncentrācija nelielā skaitā valstu,
d) viltošanas riski,
e) ierobežota piekļuve sociālās aizsardzības shēmām;

6. aicina ES uzņemties vadošo lomu ciešākā globālā sadarbībā starp daudzām 
ieinteresētajām personām, tostarp valstu regulatoriem, nozari, pacientiem, veselības 
aprūpes speciālistiem, NVO un starptautiskām iestādēm, lai nodrošinātu pasaules 
mēroga piekļuvi drošām, efektīvām un kvalitatīvām zālēm un aizsardzības līdzekļiem, 
jo īpaši aprūpes iestādēs un veselības aprūpes pakalpojumos, prioritāti piešķirot 
neaizsargātām grupām, piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenēm, 
vienlaikus aizsargājot gan resursu pieejamību, gan ražošanas procesu un iekārtu 
kvalitāti; tādēļ ar gandarījumu norāda, ka ES uzņēmās vadošo lomu, izstrādājot un 
apstiprinot PVO 2020. gada 19. maija Covid-19 rezolūciju, kurā atzīts, cik svarīga ir 
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savlaicīga piekļuve kvalitatīvai, drošai, cenas ziņā pieejamai un efektīvai diagnostikai, 
terapijai, zālēm un vakcīnām, lai reaģētu uz Covid-19;

7. aicina Eiropas Komisiju steidzami izpētīt faktorus, kas izraisa zāļu trūkumu, un uzlabot 
informācijas apmaiņu starp valstu iestādēm un piegādes ķēdes dalībniekiem, 
paraugprakses apmaiņu un īstenošanas atbalstu attiecībā uz deficīta pārvaldības 
stratēģijām, lai atbalstītu pacientu drošumu; 

8. aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt atbalstu globālām programmām un 
iniciatīvām, lai veicinātu drošu un cenas ziņā pieejamu piekļuvi zālēm visā pasaulē; 
turklāt mudina Komisiju pieprasīt, lai ES finansētajos veselības projektos kā daļa no 
projekta rezultātiem tiktu iekļauti mērķtiecīgi plāni attiecībā uz piekļuvi un pieejamību 
cenas ziņā;

9. norāda, ka cilvēki veido zāļu uzkrājumus, baidoties no piegāžu pārtraukšanas; aicina 
valdības novērst šīs bažas, izmantojot izglītošanu un apliecinājumu sniegšanu, lai 
tādējādi izbeigtu resursu pārmērīgu patēriņu;

10. uzsver, ka Covid-19 epidēmija liecina par nepieciešamību pēc iespējas saīsināt esošās 
piegādes ķēdes, jo īpaši, lai izvairītos no paļaušanās uz garām un nestabilām globālām 
piegādes ķēdēm attiecībā uz kritiski svarīgām medicīnas iekārtām un zālēm; mudina ES 
palīdzēt jaunattīstības valstīm veidot vietējās izgatavošanas, ražošanas un izplatīšanas 
spējas, izmantojot tehnisko atbalstu, kritiski svarīgas zināšanas un informāciju, 
stimulējot tehnoloģiju nodošanu un veicinot konsekvenci regulatīvajos norādījumos, 
uzraudzības sistēmās un veselības aprūpes speciālistu apmācībā; uzsver, ka ir jāizveido 
spēcīgākas veselības aprūpes sistēmas un labi funkcionējošas piegādes ķēdes; uzsver, ka 
jaunattīstības valstis un jo īpaši vismazāk attīstītās valstis ir ļoti atkarīgas no 
starptautiskajām piegādes ķēdēm, kas var izraisīt nopietnu deficītu, kad pasaulē pieaug 
pieprasījums un piedāvājums ir ierobežots;

11. norāda, ka humanitārā krīze, kā arī nabadzība un pieaugošā nevienlīdzība un aizvien 
lielāka viltotu zāļu izplatīšanās katru gadu jaunattīstības valstīs izraisa miljoniem 
cilvēku nāvi no slimībām, kuras varētu ārstēt un novērst, savlaicīgi nodrošinot piekļuvi 
atbilstīgām, drošām un cenas ziņā pieejamām zālēm un diagnostikai vai vakcīnām; 
mudina ES sadarbībā ar attiecīgajām NVO un vietējām valdībām risināt zāļu trūkuma 
problēmu konfliktu un humanitāro krīžu zonās, paturot prātā visneaizsargātāko grupu 
vajadzības un koncentrējoties uz efektīviem veidiem, kā atbalstīt vietējos medicīnas 
dienestus;

12. norāda, ka Covid-19 krīze ir parādījusi sociālās aizsardzības atšķirību postošās sekas 
daudzās jaunattīstības valstīs; uzsver, ka naudas pārvedumi un citi humānās palīdzības 
sniedzēju piedāvātie intervences pasākumi sniedz ārkārtas palīdzību, lai palīdzētu 
cilvēkiem samazināt krīzes negatīvo ietekmi; uzskata, ka šie intervences pasākumi būtu 
jāsaskaņo ar valstu sociālās aizsardzības sistēmām, jābalsta uz tām, jāpapildina un vēl 
vairāk jāstiprina, lai mazinātu Covid-19 sociālekonomisko ietekmi uz neaizsargātām 
iedzīvotāju grupām, nevienu neatstājot novārtā;

13. uzsver, ka zāļu patentu sistēma, ilgtermiņa finansējuma un neatkarīgu pētījumu 
trūkums, infrastruktūra, tirgvedība, ražošanas monopolizācija, ražošanas koncentrācija 
vairākās valstīs (aktīvās vielas Ķīnā, antibiotikas Indijā), lētu un viegli pieejamu 
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alternatīvu zāļu, piemēram, augu izcelsmes zāļu, pētniecības apturēšana saasina 
trūkumus zāļu tirgū un zāļu pieejamībā, jo īpaši jaunattīstības valstīs; mudina atsaistīt 
pētniecības un izstrādes finansējumu no zāļu cenām, piemēram, izmantojot patentu 
kopfondus, atvērtu pētniecību, dotācijas un subsīdijas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu 
pieejamību cenas ziņā, piedāvājumu un piekļuvi ārstēšanai visiem, kam tā ir vajadzīga;

14. atgādina, ka investīcijām pētniecībā un izstrādē ir izšķiroša nozīme attiecībā uz zāļu 
vērtības ķēdi visā tās garumā; turklāt uzsver, ka pētniecības un izstrādes trūkums 
negatīvi ietekmē ar nabadzību saistītās un novārtā atstātās slimības, kas nesamērīgi 
ietekmē valstis ar zemiem un vidējiem ienākumiem (LMIC); tādēļ mudina Komisiju 
veikt papildu pasākumus ar mērķi garantēt atvērtu piekļuvi pētījumu rezultātiem un 
datiem, lai stimulētu inovatīvu praksi un finansēšanas modeļus farmācijas nozarē 
saskaņā ar ES attīstības politiku un PCD;

15. uzsver, ka attīstības palīdzībai pirmkārt un galvenokārt vajadzētu būt vērstai uz to, lai 
nodrošinātu horizontālu vispārējas veselības aprūpes sistēmas segumu, izmantojot 
holistisku un tiesībās balstītu pieeju, kas cita starpā ietver veselības daudzdimensionālo 
raksturu (ar spēcīgu saikni ar dzimumu, pārtikas nodrošinājumu un uzturu, ūdeni un 
sanitāriju, izglītību un nabadzību); uzsver, ka vispārēja sabiedrības veselības 
nodrošināšana ir jāapvieno ar sociālās veselības aizsardzības mehānismu paplašināšanu 
krīzes laikā un pēc tās;

16. prasa veidot globālus kolektīvos atbildes pasākumus un atzinīgi vērtē 2020. gada 
4. maija Koronavīrusa globālās līdzekļu devēju konferences rezultātus, kur līdzekļu 
devēji no visas pasaules apņēmās piešķirt 7,4 miljardus EUR, lai paātrinātu darbu pie 
diagnostikas, ārstēšanas un vakcīnas izstrādes; uzsver, ka Covid-19 medicīniskajiem 
instrumentiem vajadzētu būt cenas ziņā pieejamiem, drošiem, efektīviem, viegli 
lietojamiem un vispārēji pieejamiem visiem un visur, un tie būtu jāuzskata par 
“globāliem sabiedriskajiem labumiem”; tādēļ uzskata, ka piekļuvei un pieejamībai 
cenas ziņā vajadzētu būt visa pētniecības un izstrādes (R&D) un ražošanas procesa 
neatņemamai daļai; šajā sakarā uzskata, ka publiskajam finansējumam būtu jāpiemēro 
stingri nosacījumi, jo īpaši attiecībā uz kolektīvo pārvaldību, pārredzamību, tehnoloģiju 
izplatīšanu, tehnisko zinātību, klīniskajiem rezultātiem utt.; uzsver, ka šie nosacījumi ir 
jāpublisko, jo publisko finansējumu nevar sniegt bez attiecīgu nosacījumu izvirzīšanas; 

17. atzīst, ka intelektuālā īpašuma (IĪ) sistēma kopumā veicina jaunu zāļu izstrādi un tādēļ ir 
instruments to pieejamības uzlabošanai, taču tai vienmēr ir jāatbilst starptautiskajām 
cilvēktiesībām un starptautiskajām publiskajām tiesībām, pilnībā ievērojot 
cilvēktiesības uz veselību; aicina ES veicināt spēkā esošo elastīguma noteikumu 
efektīvāku izmantošanu ar tirdzniecību saistītajos intelektuālā īpašuma tiesību aspektos, 
lai aizsargātu sabiedrības veselību un jo īpaši nodrošinātu zāļu pieejamību visiem, kā 
apstiprināts Dohas deklarācijā par TRIPS līgumu un sabiedrības veselību; šajā sakarā 
mudina ES un tās dalībvalstis aktīvi atbalstīt trešo valstu, jo īpaši vismazāk attīstīto 
valstu, vietējās valdības šo aizsardzības pasākumu efektīvā īstenošanā, piemēram, 
obligātu licencēšanu un paralēlu importēšanu, lai aizsargātu sabiedrības veselību, 
nodrošinātu vispārēju piekļuvi būtiskām zālēm ārkārtas situācijās un novērstu 
intelektuālā īpašuma aizsardzības ļaunprātīgu izmantošanu, kā rezultātā patentētu un 
dzīvību glābjošu zāļu un diagnostikas cenas ir nepieņemamas; mudina ES nodrošināt, 
ka tās divpusējie tirdzniecības nolīgumi pilnībā atbalsta šo mērķi, un darīt brīvi 
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pieejamas visas pandēmijas vakcīnas un ārstēšanas līdzekļus, ko turpmākajos mēnešos 
varēs saražot un izmantot pret Covid-19, uzskatot tos par globālu sabiedrisko labumu;

18. atkārtoti uzsver, cik liela loma ir plašai imunizācijai pret Covid-19 kā globālam 
sabiedrības veselības labumam, lai novērstu, ierobežotu un apturētu pārnešanu nolūkā 
izbeigt pandēmiju, tiklīdz būs pieejamas drošas, kvalitatīvas, efektīvas, iedarbīgas un 
pieejamas vakcīnas par pieņemamu cenu;

19. uzsver, ka apmaiņa ar patogēnu paraugiem un sekvences informāciju ir būtiska, lai 
varētu ātri izstrādāt diagnostiku, terapijas un vakcīnas; atgādina Konvencijas par 
bioloģisko daudzveidību un Nagojas protokola saistošos starptautiskos pienākumus par 
taisnīgu un vienlīdzīgu ieguvumu sadali attiecībā uz ģenētisko materiālu;

20. aicina Komisiju un dalībvalstis īstenot tādus pasākumus kā cenu kontrole, lai nepieļautu 
spekulāciju ar visām precēm, IAL un zālēm, kas vajadzīgas cīņai pret pandēmiju 
jaunattīstības valstīs;

21. uzsver nepieciešamību nodrošināt farmācijas uzņēmumiem un ražotājiem saistošus 
pienākumus nolūkā apmierināt jaunattīstības valstu un VAV vajadzības; atgādina, ka 
Pasaules Veselības organizācijas satvars gatavībai gripas pandēmijai (PIP satvars) 
attiecībā uz piekļuvi gripas vīrusiem ar pandēmijas potenciālu (IVPP) un taisnīgu un 
vienlīdzīgu to ieguvumu sadali, kas gūti no šo vīrusu izmantošanas, ir vērsts uz to, lai 
īstenotu ieguvumu sadali un tādējādi nodrošinātu ārstēšanu jaunattīstības valstīs un 
VAV; šajā kontekstā aicina ES uzņemties vadību PVO un ANO uzraudzībā nodrošināt 
taisnīgu un vienlīdzīgu to ieguvumu sadali, ko dod zāles, kuras iegūst pēc apmaiņas ar 
vīrusu paraugiem un digitālo sekvences informāciju.
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