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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla podstawowe prawo wszystkich osób do poziomu życia odpowiedniego dla 
zdrowia i dobrobytu ich samych i ich rodzin, zapisane w art. 25 Powszechnej deklaracji 
praw człowieka (UDHR); przypomina w związku z tym, że UE jest zobowiązana do 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego we wszystkich swoich 
strategiach politycznych i działaniach, zgodnie z art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej i zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju, w pełnej zgodności ze 
zobowiązaniami międzynarodowymi, zwłaszcza z Agendą na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 i celem zrównoważonego rozwoju nr 3 (Zapewnić wszystkim ludziom w 
każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt);

2. uznaje, że pandemia COVID-19 zaostrzyła utrzymujący się problem niedoboru leków i 
wyposażenia ochronnego w UE, podkreślając jednocześnie, że dostęp do leków i 
wyposażenia ochronnego jest kwestią o znaczeniu globalnym, która ma również 
poważne konsekwencje w krajach rozwijających się, gdzie choroby związane z 
ubóstwem rozprzestrzeniają się, a dostępność leków jest niska; podkreśla, że UE musi 
zapewnić spójność swojej polityki, zwłaszcza w dziedzinie rozwoju, handlu, zdrowia, 
badań i innowacji, aby przyczynić się do zagwarantowania stałego dostępu do 
podstawowych leków w krajach najuboższych, a zwłaszcza w krajach najsłabiej 
rozwiniętych;

3. podkreśla, że interes i bezpieczeństwo pacjentów muszą leżeć u podstaw polityki 
zdrowotnej; podkreśla również znaczenie ściślejszej współpracy między krajami 
rozwijającymi się a UE;

4. zauważa, że brak dostępu do leków poważnie odczuły najbardziej narażone i 
zmarginalizowane grupy, w tym kobiety i dzieci, osoby żyjące z HIV i innymi 
chorobami przewlekłymi, migranci, uchodźcy i osoby wewnętrznie przesiedlone, osoby 
starsze i niepełnosprawne;

5. uważa, że leki, w szczególności ratujące życie leki i terapie, nie są jedynie dobrami 
konsumpcyjnymi, ale globalnymi dobrami publicznymi i dlatego powinny być 
traktowane jako takie; ubolewa nad faktem, że istnieje zbyt wiele barier w dostępie do 
leków w krajach rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych, w tym:
a) ograniczona infrastruktura;
b) ograniczone zasoby;
c) koncentracja produkcji substancji czynnych w niewielkiej liczbie krajów;
d) ryzyko fałszowania;
e) ograniczony dostęp do systemów ochrony socjalnej;

6. wzywa UE do odegrania wiodącej roli w ściślejszej globalnej współpracy między 
wieloma zainteresowanymi stronami, w tym publicznymi organami regulacyjnymi, 
przemysłem, pacjentami, pracownikami służby zdrowia, organizacjami pozarządowymi 
i instytucjami międzynarodowymi, w celu zapewnienia globalnego dostępu do 
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bezpiecznych, skutecznych i wysokiej jakości leków i sprzętu ochronnego, zwłaszcza w 
zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i placówkach opieki zdrowotnej, przyznając 
pierwszeństwo grupom znajdującym się w trudnej sytuacji, takim jak osoby 
niepełnosprawne i ich rodziny, przy jednoczesnym zagwarantowaniu zarówno 
dostępności zasobów, jak i jakości procesów produkcyjnych i zakładów wytwórczych; 
w związku z tym z zadowoleniem odnotowuje, że UE odegrała wiodącą rolę w 
opracowaniu i zatwierdzeniu w dniu 19 maja 2020 r. rezolucji WHO w sprawie 
COVID-19, w której uznaje się znaczenie, jakie dla przeciwdziałania pandemii COVID-
19 ma szybki dostęp do wysokiej jakości, bezpiecznych, niedrogich i skutecznych 
diagnostyk, terapii, leków i szczepionek;

7. wzywa Komisję Europejską do pilnego zbadania czynników prowadzących do 
niedoborów leków oraz do poprawy wymiany informacji między władzami krajowymi i 
podmiotami łańcucha dostaw, wymiany najlepszych praktyk i wsparcia wdrażania 
strategii zarządzania niedoborami w celu wspierania bezpieczeństwa pacjentów; 

8. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o zwiększenie wsparcia dla globalnych 
programów i inicjatyw mających na celu promowanie bezpiecznego i przystępnego 
cenowo dostępu do leków na całym świecie; wzywa również Komisję do wprowadzenia 
wymogu, aby projekty w zakresie zdrowia finansowane przez UE zawierały 
ukierunkowane plany dotyczące dostępności i przystępności cenowej jako część 
wyników projektu;

9. zauważa, że ludzie gromadzą leki z obawy przed wyczerpaniem się zapasów; wzywa 
rządy do przeciwdziałania tym obawom poprzez edukację i zapewnienie poczucia 
bezpieczeństwa, aby położyć kres nadmiernemu zużywaniu zasobów;

10. podkreśla, że pandemia COVID-19 uwidacznia potrzebę jak największego skrócenia 
istniejących łańcuchów dostaw, a zwłaszcza unikania zależności od długich i 
nietrwałych globalnych łańcuchów dostaw najważniejszych urządzeń medycznych i 
produktów farmaceutycznych; wzywa UE do pomocy krajom rozwijającym się w 
budowaniu lokalnego potencjału wytwórczego, produkcyjnego i dystrybucyjnego 
poprzez wsparcie techniczne, niezbędną wiedzę i informacje, zachęcanie do transferu 
technologii i wspieranie spójności w zakresie wytycznych regulacyjnych, systemów 
monitorowania oraz szkolenia pracowników służby zdrowia; podkreśla potrzebę 
stworzenia silniejszych systemów opieki zdrowotnej i dobrze funkcjonujących 
łańcuchów dostaw; podkreśla fakt, że kraje rozwijające się, a zwłaszcza kraje najsłabiej 
rozwinięte, są w dużym stopniu zależne od międzynarodowych łańcuchów dostaw, co 
może prowadzić do poważnych niedoborów, gdy globalny popyt rośnie, a podaż jest 
ograniczona;

11. zauważa, że kryzysy humanitarne, wraz z ubóstwem i rosnącymi nierównościami, a 
także zwiększonym narażeniem na działanie sfałszowanych leków przyczyniają się 
każdego roku do śmierci milionów ludzi w krajach rozwijających się z powodu chorób, 
które można leczyć i którym można zapobiegać dzięki szybkiemu dostępowi do 
odpowiednich, bezpiecznych i niedrogich leków, diagnostyki lub szczepionek; wzywa 
UE do zajęcia się problemem niedoboru leków na obszarach objętych konfliktem i 
kryzysem humanitarnym, mając na uwadze potrzeby najsłabszych grup społecznych i 
skupiając się na skutecznych sposobach wspierania lokalnych służb medycznych, we 
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współpracy z odpowiednimi organizacjami pozarządowymi i samorządami lokalnymi;

12. zwraca uwagę, że kryzys wywołany COVID-19 ujawnił druzgocące skutki braku 
ochrony socjalnej w wielu krajach rozwijających się; podkreśla, że transfery pieniężne i 
inne interwencje podejmowane przez podmioty udzielające pomocy humanitarnej 
zapewniają pomoc w sytuacjach kryzysowych, aby pomóc ludziom ograniczyć 
negatywne skutki kryzysu; jest zdania, że interwencje te powinny być dostosowane do 
krajowych systemów ochrony socjalnej, opierać się na nich, uzupełniać je i dalej 
wzmacniać w celu złagodzenia społeczno-gospodarczych skutków pandemii COVID-19 
dla najsłabszych grup ludności, nie pozostawiając nikogo samemu sobie;

13. podkreśla, że system ochrony patentowej leków, brak długoterminowego finansowania i 
niezależnych badań, infrastruktura, marketing, monopolizacja produkcji, koncentracja 
produkcji w wielu krajach (substancje czynne w Chinach, antybiotyki w Indiach), 
wstrzymanie badań nad tanimi i łatwo dostępnymi lekami alternatywnymi, takimi jak 
leki ziołowe, pogłębiają braki na rynku leków i pogarszają dostępność leków, zwłaszcza 
w krajach rozwijających się; zachęca do oddzielenia finansowania badań i rozwoju od 
cen leków, na przykład poprzez wykorzystanie puli patentów, otwartych badań, dotacji i 
subsydiów, aby zapewnić trwałą przystępność cenową, dostępność leczenia dla 
wszystkich potrzebujących i dostęp do niego;

14. przypomina, że inwestycje w badania i rozwój mają kluczowe znaczenie dla całego 
łańcucha wartości leków; podkreśla ponadto, że brak badań i rozwoju ma negatywny 
wpływ na choroby związane z ubóstwem i choroby zaniedbane, które w 
nieproporcjonalny sposób dotykają kraje o niskich i średnich dochodach; wzywa zatem 
Komisję do podjęcia dodatkowych środków w celu zagwarantowania otwartego dostępu 
do wyników badań i danych, aby stymulować innowacyjne praktyki i modele 
finansowania w sektorze farmaceutycznym, w ramach unijnej polityki rozwoju i 
spójności polityki na rzecz rozwoju;

15. podkreśla, że pomoc rozwojowa powinna przede wszystkim mieć na celu zapewnienie 
„horyzontalnego” powszechnego systemu opieki zdrowotnej poprzez holistyczne 
podejście oparte na prawach, które obejmuje między innymi pełne uwzględnienie 
wielowymiarowego charakteru zdrowia (z silnym powiązaniem z płcią, 
bezpieczeństwem żywnościowym i żywieniem, wodą i warunkami sanitarnymi, 
edukacją i ubóstwem); podkreśla, że powszechna ochrona zdrowia publicznego musi 
być połączona z rozszerzeniem zakresu stosowania mechanizmów ochrony zdrowia 
społecznego w czasie kryzysu i po jego zakończeniu;

16. wzywa do globalnej, zbiorowej reakcji i z zadowoleniem przyjmuje wyniki 
zorganizowanej w dniu 4 maja 2020 r. konferencji darczyńców w związku z globalną 
reakcją na pandemię koronawirusa, podczas której to konferencji darczyńcy z całego 
świata zobowiązali się do przekazania 7,4 mld EUR na przyspieszenie prac w zakresie 
diagnostyki, leczenia oraz opracowywania szczepionek; podkreśla, że narzędzia 
medyczne potrzebne do zwalczania pandemii COVID-19 powinny być przystępne 
cenowo, bezpieczne, skuteczne, łatwe w użytkowaniu i powszechnie dostępne dla 
wszystkich i wszędzie, a także powinny być uznawane za „globalne dobra publiczne”; 
uważa zatem, że dostęp i przystępność cenowa powinny stanowić integralną część 
całego procesu badań i rozwoju oraz produkcji; w związku z tym uważa, że 



PE653.840v01-00 6/9 AD\1207886PL.docx

PL

finansowanie publiczne powinno podlegać rygorystycznym warunkom, zwłaszcza w 
zakresie zbiorowego zarządzania, przejrzystości, dzielenia się technologią, wiedzą 
techniczną, wynikami klinicznymi itp.; podkreśla, że warunki te muszą zostać 
upublicznione, ponieważ finanse publiczne nie mogą opierać się na ślepym zaufaniu; 

17. uznaje, że system własności intelektualnej zasadniczo przyczynia się do rozwoju 
nowych leków i dlatego stanowi narzędzie poprawy ich dostępności, ale musi być 
zawsze zgodny z międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka i 
międzynarodowym prawem publicznym, przy pełnym poszanowaniu prawa człowieka 
do zdrowia; wzywa UE do promowania skuteczniejszego wykorzystania istniejących 
przepisów dotyczących elastyczności w odniesieniu do handlowych aspektów praw 
własności intelektualnej w celu ochrony zdrowia publicznego, a w szczególności 
zapewnienia wszystkim dostępu do leków, co potwierdzono w Deklaracji z Ad-Dauhy 
w sprawie Porozumienia TRIPS i zdrowia publicznego; w związku z tym wzywa UE i 
jej państwa członkowskie do aktywnego wspierania samorządów lokalnych w krajach 
trzecich, w szczególności w krajach najsłabiej rozwiniętych, w skutecznym wdrażaniu 
tych środków ochronnych, takich jak licencje przymusowe i import równoległy, w celu 
ochrony zdrowia publicznego, zapewnienia powszechnego dostępu do podstawowych 
leków w sytuacjach kryzysowych oraz przeciwdziałania nadużyciom w zakresie 
ochrony własności intelektualnej, które prowadzą do nieprzystępnych cen 
opatentowanych i ratujących życie leków i diagnostyk; wzywa UE do dopilnowania, by 
jej dwustronne umowy handlowe w pełni wspierały ten cel, oraz do swobodnego 
udostępnienia w charakterze globalnego dobra publicznego wszystkich szczepionek i 
terapii przeciw pandemii przeciw COVID-19, które mogą być stosowane i 
produkowane w najbliższych miesiącach; 

18. ponownie podkreśla rolę powszechnego uodpornienia na COVID-19 jako globalnego 
dobra zdrowia publicznego w zapobieganiu, ograniczaniu i powstrzymywaniu 
przenoszenia choroby, tak aby położyć kres pandemii, gdy dostępne będą bezpieczne, 
wysokiej jakości, skuteczne, wydajne, dostępne i niedrogie szczepionki;

19. podkreśla, że dzielenie się próbkami patogenów i informacjami o ich sekwencji ma 
kluczowe znaczenie dla szybkiego rozwoju diagnostyki, terapii i szczepionek; 
przypomina o wiążących zobowiązaniach międzynarodowych dotyczących 
sprawiedliwego i równego podziału korzyści w odniesieniu do materiału genetycznego 
wynikających z Konwencji o różnorodności biologicznej i protokołu z Nagoi;

20. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wdrożenia środków takich jak kontrola cen 
w celu uniknięcia spekulacji w odniesieniu do wszystkich produktów, środków ochrony 
indywidualnej i leków potrzebnych do zwalczania pandemii w krajach rozwijających 
się;

21. podkreśla potrzebę zapewnienia wiążących zobowiązań ze strony firm 
farmaceutycznych i producentów w celu zaspokojenia potrzeb krajów rozwijających się 
i krajów najsłabiej rozwiniętych; przypomina, że ramy gotowości Światowej 
Organizacji Zdrowia w sytuacji wystąpienia grypy pandemicznej dotyczące dostępu do 
wirusów grypy o potencjale pandemicznym oraz sprawiedliwy i równy podział korzyści 
wynikających z ich wykorzystania mają na celu dokonanie podziału korzyści, aby 
umożliwić leczenie w krajach rozwijających się i krajach najsłabiej rozwiniętych; w 
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związku z tym wzywa UE do przyjęcia wiodącej roli, pod przewodnictwem WHO i 
ONZ, w zapewnieniu sprawiedliwego i równego podziału korzyści płynących z 
produktów medycznych, wynikających z dzielenia się próbkami wirusa i cyfrowymi 
sekwencyjnymi informacjami.
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