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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jissottolinja d-dritt fundamentali tal-persuni kollha għal livell ta' għajxien adegwat 
għas-saħħa u l-benesseri tagħhom u tal-familji tagħhom, kif minqux fl-Artikolu 25 tad-
Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem (UDHR); ifakkar f'dan ir-rigward li 
l-UE hija impenjata li tiżgura livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem fil-
politiki u l-attivitajiet kollha tagħha, f'konformità mal-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-prinċipju ta' Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp 
(PCD), f'konformità sħiħa mal-impenji internazzjonali, b'mod partikolari l-Aġenda 2030 
għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 3 "Niżguraw li kulħadd 
jgħix f'saħħtu u nippromwovu l-benesseri għal kulħadd f'kull età";

2. Jirrikonoxxi li l-epidemija tal-COVID-19 aggravat il-problema persistenti tan-nuqqas ta' 
mediċini u tagħmir protettiv fl-UE, filwaqt li jisħaq li l-aċċess għall-mediċini u t-
tagħmir protettiv huwa kwistjoni ta' tħassib globali li għandha wkoll konsegwenzi serji 
fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp fejn il-mard relatat mal-faqar qiegħed jinfirex u d-
disponibbiltà tal-mediċini hija baxxa; jisħaq fuq il-ħtieġa li l-UE tiżgura koerenza fil-
politiki tagħha, b'mod partikolari fl-oqsma tal-iżvilupp, il-kummerċ, is-saħħa, ir-riċerka 
u l-innovazzjoni, biex tgħin tissalvagwardja l-aċċess kontinwu għall-mediċini essenzjali 
fl-ifqar pajjiżi u, b'mod partikolari, fil-pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs);

3. Jisħaq fuq l-importanza li l-interessi u s-sikurezza tal-pazjenti jitqiegħdu fil-qalba tal-
politika tas-saħħa u li jkun hemm kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-pajjiżi fil-fażi 
tal-iżvilupp mal-UE;

4. Jinnota li n-nuqqas ta' aċċess għall-mediċini affettwa serjament il-gruppi l-aktar 
vulnerabbli u marġinalizzati, inklużi n-nisa u t-tfal, in-nies li jgħixu bl-HIV u mard 
kroniku ieħor, il-migranti, ir-rifuġjati u l-persuni spostati f'pajjiżhom, l-anzjani u l-
persuni b'diżabilità;

5. Iqis li l-mediċini, b'mod partikolari l-mediċini u t-trattamenti li jsalvaw il-ħajjiet, 
mhumiex biss oġġetti tal-konsumatur iżda huma beni pubbliċi globali u għaldaqstant 
għandhom jiġu ttrattati bħala tali; jiddeplora l-fatt li hemm wisq ostakli biex jiġu aċċessati 
l-mediċini fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp u fl-LDCs, inkluż:
(a) infrastruttura limitata;
(b) limiti fir-riżorsi;
(c) konċentrazzjoni tal-produzzjoni ta' sustanzi attivi f'għadd żgħir ta' pajjiżi;
(d) riskji ta' kontrafazzjoni;
(e) aċċess ristrett għal skemi ta' protezzjoni soċjali;

6. Jappella lill-UE biex tkun minn ta' quddiem fil-kooperazzjoni globali msaħħa bejn 
diversi partijiet ikkonċernati, inklużi r-regolaturi pubbliċi, l-industrija, il-pazjenti, il-
professjonisti tal-kura tas-saħħa, l-NGOs u l-istituzzjonijiet internazzjonali, biex tiżgura 
aċċess globali għal mediċini u tagħmir protettiv sikuri, effettivi u ta' kwalità għolja, b' 
mod partikolari fl-istituzzjonijiet residenzjali u s-servizzi tal-kura tas-saħħa, filwaqt li 
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tingħata prijorità lill-gruppi vulnerabbli, bħall-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom, 
filwaqt li jiġu salvagwardjati kemm id-disponibbiltà tar-riżorsi kif ukoll il-kwalità tal-
proċessi u tal-faċilitajiet ta' manifattura; għaldaqstant, b'sodisfazzjon jinnota li l-UE 
ħadet ir-rwol mexxej fl-abbozzar u l-approvazzjoni tar-riżoluzzjoni tad-WHO dwar il-
COVID-19 tad-19 ta' Mejju 2020, li tirrikonoxxi l-importanza ta' aċċess f'waqtu għal 
dijanjostika, terapiji, mediċini u vaċċini li jkunu ta' kwalità, sikuri, affordabbli u 
effettivi fir-rispons għall-COVID-19;

7. Jappella lill-Kummissjoni Ewropea biex tinvestiga b'mod urġenti l-fatturi li jwasslu għal 
nuqqas ta' mediċini u ttejjeb l-iskambji ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u 
l-atturi tal-katina tal-provvista, il-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki u l-appoġġ fl-
implimentazzjoni tal-istrateġiji ta' ġestjoni tan-nuqqasijiet biex tappoġġja s-sikurezza 
tal-pazjenti; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-appoġġ tagħhom għal 
programmi u inizjattivi globali biex jippromwovu aċċess sikur u affordabbli għall-
mediċini madwar id-dinja; iħeġġeġ ukoll lill-Kummissjoni biex tirrikjedi li l-proġetti 
tas-saħħa ffinanzjati mill-UE jkunu jinkludu pjanijiet ta' aċċessibbiltà u affordabilità 
mmirati bħala parti mir-riżultati tanġibbli tal-proġett;

9. Jinnota li n-nies qegħdin jaħżnu l-mediċini minħabba biża' li tispiċċa l-provvista; 
jappella lill-gvernijiet biex jiġġieldu din il-biża' permezz ta' edukazzjoni u 
riassigurazzjoni biex jintemm il-konsum eċċessiv tar-riżorsi;

10. Jaċċentwa li l-epidemija tal-COVID-19 turi l-ħtieġa li l-ktajjen tal-provvista eżistenti 
jitqassru kemm jista' jkun, b'mod partikolari biex tiġi evitata d-dipendenza fuq ktajjen 
tal-provvista globali twal u fraġli għal tagħmir mediku kritiku u prodotti farmaċewtiċi; 
iħeġġeġ lill-UE tgħin lill-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp biex jibnu kapaċità lokali ta' 
manifattura, produzzjoni u distribuzzjoni permezz ta' appoġġ tekniku, għarfien kritiku u 
informazzjoni, billi tinċentiva t-trasferiment tat-teknoloġija u trawwem konsistenza fil-
gwida regolatorja, fis-sistemi ta' monitoraġġ u fit-taħriġ tal-professjonisti tas-saħħa; 
jissottolinja l-ħtieġa li jinħolqu sistemi tas-saħħa aktar b'saħħithom u ktajjen tal-
provvista li jaħdmu tajjeb; jaċċentwa l-fatt li l-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, speċjalment l-
LDCs, jiddependu ħafna mill-ktajjen ta' provvista internazzjonali u dan jista' jwassal 
għal nuqqasijiet serji meta tiżdied id-domanda globali u l-provvista tkun limitata;

11. Jinnota li l-kriżijiet umanitarji, flimkien mal-faqar u l-inugwaljanzi li qegħdin jikbru, u 
esponiment akbar għall-mediċini ffalsifikati jikkontribwixxu għall-mewt ta' miljuni ta' 
nies kull sena fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp minn mard li jista' jiġi ttrattat u evitat 
b'aċċess f'waqtu għal mediċini u dijanjostika jew vaċċini li jkunu xierqa, sikuri u 
affordabbli; iħeġġeġ lill-UE tindirizza l-problema tan-nuqqas ta' mediċini f'żoni ta' 
kunflitt u ta' kriżi umanitarja, filwaqt li tqis il-ħtiġijiet tal-gruppi l-aktar vulnerabbli u 
tiffoka fuq modi effettivi kif jiġu appoġġjati s-servizzi mediċi lokali, f'kooperazzjoni 
mal-NGOs rilevanti u l-gvernijiet lokali;

12. Jindika li l-kriżi tal-COVID-19 esponiet il-konsegwenzi devastanti tad-diskrepanzi fil-
protezzjoni soċjali f'bosta pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp; jissottolinja li t-trasferimenti ta' 
flus u interventi oħra pprovduti minn atturi umanitarji jipprovdu sokkors ta' emerġenza 
li jgħin lin-nies inaqqsu l-impatti negattivi tal-kriżi; huwa tal-fehma li dawn l-interventi 
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għandhom jiġu allinjati mas-sistemi nazzjonali ta' protezzjoni soċjali filwaqt li jibnu 
fuqhom, jikkomplementawhom u jsaħħuhom aktar biex itaffu l-impatti soċjoekonomiċi 
tal-COVID-19 fuq il-popolazzjonijiet vulnerabbli filwaqt li ħadd ma jitħalla barra;

13. Jisħaq li s-sistema tal-privattivi għall-mediċini, in-nuqqas ta' finanzjament fit-tul u 
riċerka indipendenti, l-infrastruttura, il-kummerċjalizzazzjoni, il-monopolizzazzjoni tal-
produzzjoni, il-konċentrazzjoni tal-produzzjoni f'għadd ta' pajjiżi (sustanzi attivi fiċ-
Ċina, antibijotiċi fl-Indja), it-twaqqif tar-riċerka f'mediċini alternattivi rħas u faċilment 
disponibbli, bħall-mediċini erbali, jaggravaw in-nuqqasijiet fis-suq tal-mediċini u fid-
disponibbiltà tal-mediċini, speċjalment fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp; jinkoraġġixxi s-
separazzjoni tal-finanzjament tar-R&Ż mill-prezz tal-mediċini, pereżempju bl-użu ta' 
aggregazzjoni ta' privattivi, riċerka miftuħa, għotjiet u sussidji, biex jiġu żgurati l-
affordabilità, id-disponibbiltà u l-aċċess għat-trattament għal dawk kollha li jeħtiġuh;

14. Ifakkar li l-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp (R&Ż) huwa kruċjali għall-katina tal-
valur kollha tal-mediċini; jisħaq, barra minn hekk, li n-nuqqas ta' R&Ż għandu effett 
negattiv fuq mard relatat mal-faqar u mard li ġie ttraskurat li jaffettwaw b'mod 
sproporzjonat lill-pajjiżi bi dħul baxx u medju (LMICs); iħeġġeġ lill-Kummissjoni, 
għaldaqstant, biex tieħu miżuri addizzjonali biex tiggarantixxi aċċess miftuħ għar-
riżultati tar-riċerka u għad-data biex jiżdiedu l-prattiki innovattivi u l-mudelli ta' 
finanzjament fis-settur farmaċewtiku, fi ħdan il-qafas tal-politika tal-iżvilupp tal-UE u l-
PCD;

15. Jissottolinja li l-għajnuna għall-iżvilupp għandu l-ewwel u qabel kollox ikollha l-għan li 
tiżgura kopertura universali "orizzontali" tas-sistema tal-kura tas-saħħa permezz ta' 
approċċ olistiku u bbażat fuq id-drittijiet li jinvolvi, inter alia, konsiderazzjoni sħiħa 
tan-natura multidimensjonali tas-saħħa (b'rabtiet sodi mal-ġeneru, is-sigurtà tal-ikel u n-
nutrizzjoni, l-ilma u s-sanità, l-edukazzjoni u l-faqar); jisħaq li kopertura universali tas-
saħħa pubblika għandha tingħaqad mal-estensjoni tal-kopertura tal-mekkaniżmi tal-
protezzjoni tas-saħħa soċjali matul u wara l-kriżi;

16. Jappella għal rispons kollettiv globali u jilqa' l-eżitu tal-avveniment "Konferenza 
b'Appell għal Wegħdiet ta' Donazzjonijiet b'Rispons Globali għall-Coronavirus" li sar 
fl-4 ta' Mejju 2020, fejn EUR 7,4 biljun ġew imwiegħda minn donaturi madwar id-dinja 
biex jaċċeleraw il-ħidma fuq id-dijanjostika, it-trattament u l-iżvilupp tal-vaċċini; jisħaq 
li l-għodod mediċi relatati mal-COVID-19 għandhom ikunu affordabbli, sikuri, effettivi, 
faċli biex jiġu amministrati u disponibbli b'mod universali għal kulħadd u kullimkien 
filwaqt li għandhom jitqiesu bħala "beni pubbliċi globali"; iqis, għaldaqstant, li l-aċċess 
u l-affordabilità għandhom ikunu parti integrali mill-proċess kollu tar-riċerka u l-
iżvilupp (R&Ż) u tal-manifattura; għal dan il-għan, jemmen li kundizzjonijiet stretti 
għandhom jiġu attribwiti għall-finanzjament pubbliku, b'mod partikolari f'termini ta' 
governanza kollettiva, trasparenza, kondiviżjoni tat-teknoloġija, għarfien tekniku u 
riżultati kliniċi, eċċ.; jisħaq li dawn il-kundizzjonijiet għandhom isiru pubbliċi, hekk kif 
il-finanzjament pubbliku ma jistax jixbaħ ċekk vojt; 

17. Jirrikonoxxi li s-sistema tal-proprjetà intellettwali (IP) ġeneralment tikkontribwixxi 
għall-iżvilupp ta' mediċini ġodda u għaldaqstant hija għodda biex titjieb id-disponibbiltà 
tagħhom, iżda li dejjem għandha tkun konsistenti mad-dritt internazzjonali dwar id-
drittijiet tal-bniedem u d-dritt internazzjonali pubbliku, b'rispett sħiħ għad-dritt tal-
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bniedem għas-saħħa; jappella lill-UE biex tippromwovi l-użu aktar effettiv tad-
dispożizzjonijiet ta' flessibbiltà eżistenti għal aspetti tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali relatati mal-kummerċ biex tħares is-saħħa pubblika u, b'mod partikolari, 
tipprovdi aċċess lil kulħadd għall-mediċini, kif stabbilit fid-Dikjarazzjoni ta' Doha dwar 
il-Ftehim TRIPS u s-Saħħa Pubblika; f'dan ir-rigward, iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati 
Membri tagħha biex b'mod attiv jappoġġjaw lill-gvernijiet lokali f'pajjiżi terzi, b'mod 
partikolari l-LDCs, fl-implimentazzjoni effettiva ta' dawn il-miżuri ta' salvagwardja, 
bħall-ħruġ obbligatorju ta' liċenzji u l-importazzjoni parallela, biex tiġi protetta s-saħħa 
pubblika, jiġi żgurat aċċess universali għal mediċini essenzjali f'emerġenzi u biex jiġu 
indirizzati abbużi tal-protezzjoni tal-IP li jwasslu għal prezzijiet mhux affordabbli ta' 
mediċini u dijanjostika bi privattiva u li jsalvaw il-ħajjiet; iħeġġeġ lill-UE tiżgura li l-
ftehimiet kummerċjali bilaterali tagħha jappoġġjaw bis-sħiħ dan l-objettiv u biex il-
vaċċini u t-trattamenti pandemiċi kollha jkunu disponibbli b'mod liberu biex ikunu 
jistgħu jintużaw u jiġu prodotti fix-xhur li ġejjin kontra l-COVID-19, bħala beni 
pubbliċi globali;

18. Jenfasizza mill-ġdid ir-rwol tal-immunizzazzjoni mifruxa kontra l-COVID-19 bħala 
beni tas-saħħa pubblika globali fil-prevenzjoni, it-trażżin u t-twaqqif tat-trażmissjoni 
biex tintemm il-pandemija, ladarba jkunu disponibbli vaċċini sikuri, ta' kwalità, 
effiċjenti, effettivi, aċċessibbli u affordabbli;

19. Jisħaq li l-kondiviżjoni ta' kampjuni ta' patoġeni u informazzjoni b'sekwenza hija 
kruċjali għall-iżvilupp rapidu ta' dijanjostika, terapiji u vaċċini; ifakkar fl-obbligi 
internazzjonali vinkolanti ta' kondiviżjoni ġusta u ekwa tal-benefiċċji fi ħdan il-
Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika u l-Protokoll ta' Nagoya fir-rigward tal-
materjal ġenetiku;

20. Jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw miżuri bħall-kontrolli tal-
prezzijiet biex tiġi evitata l-ispekulazzjoni fuq il-prodotti, il-PPE u l-mediċini kollha 
meħtieġa biex tiġi missielta l-pandemija fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp;

21. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu żgurati impenji vinkolanti minn kumpaniji u manifatturi 
farmaċewtiċi biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp u tal-LCDs; 
ifakkar li l-Qafas ta' Tħejjija għall-Influwenza Pandemika (Qafas PIP) tal-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa għall-kondiviżjoni tal-viruses tal-influwenza 
b'potenzjal pandemiku (IVPP) u l-kondiviżjoni ġusta u ekwa tal-benefiċċji li jirriżultaw 
mill-użu tagħhom għandu l-għan li jagħmel operattiv il-kondiviżjoni tal-benefiċċji biex 
jippermetti trattament fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp u fl-LCDs; jappella lill-UE biex 
f'dan il-kuntest tieħu r-riedni, taħt it-tmexxija tad-WHO u tan-NU, biex tiżgura 
kondiviżjoni ġusta u ekwa tal-benefiċċji ta' prodotti mediċi li jirriżultaw mill-
kondiviżjoni ta' kampjuni ta' viruses u ta' informazzjoni b'sekwenza diġitali.
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