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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază dreptul fundamental al tuturor persoanelor la un nivel de trai adecvat pentru 
sănătatea și bunăstarea proprie și a familiilor lor, astfel cum este consacrat la 
articolul 25 din Declarația Universală a Drepturilor Omului; reamintește, în acest sens, 
că Uniunea s-a angajat, în toate politicile și activitățile sale, să asigure un nivel ridicat 
de protecție a sănătății umane, în conformitate cu articolul 208 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și cu principiul coerenței politicilor în favoarea 
dezvoltării (CPD), cu respectarea deplină a angajamentelor internaționale, în special a 
Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și a obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 3 
— „Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă”;

2. recunoaște că epidemia de COVID-19 a agravat problema persistentă a penuriei de 
medicamente și echipamente de protecție în UE, subliniind, în același timp, că accesul 
la medicamente și la echipamente de protecție reprezintă o preocupare mondială, care 
are, de asemenea, consecințe grave în țările în curs de dezvoltare, în care sunt răspândite 
bolile asociate sărăciei, iar disponibilitatea medicamentelor este scăzută; subliniază că 
Uniunea trebuie să asigure coerența politicilor sale, în special în domeniile dezvoltării, 
comerțului, sănătății, cercetării și inovării, pentru a contribui la garantarea accesului 
continuu la medicamente esențiale în țările cele mai sărace și, în special, în țările cel 
mai puțin dezvoltate (LDC);

3. subliniază importanța plasării intereselor și siguranței pacienților în centrul politicii de 
sănătate și a unei cooperări mai strânse între țările în curs de dezvoltare cu UE;

4. constată că lipsa accesului la medicamente a afectat grav grupurile cele mai vulnerabile 
și marginalizate, inclusiv femeile și copiii, persoanele care trăiesc cu HIV și alte boli 
cronice, migranții, refugiații și persoanele strămutate în interiorul țării, persoanele în 
vârstă și persoanele cu dizabilități;

5. consideră că medicamentele, în special medicamentele și tratamentele vitale, nu 
reprezintă doar bunuri de consum, ci și bunuri publice mondiale și, prin urmare, ar trebui 
să fie tratate ca atare; regretă faptul că există prea multe bariere în calea accesului la 
medicamente în țările în curs de dezvoltare și în țările cel mai puțin dezvoltate, inclusiv:
(a) infrastructură limitată;
(b) constrângeri legate de resurse;
(c) concentrarea producției de substanțe active într-un număr mic de țări;
(d) riscul contrafacerilor;
(e) acces restricționat la regimurile de protecție socială;

6. invită Uniunea să preia rolul de lider în cadrul unei cooperări mondiale consolidate între 
diversele părți interesate, inclusiv autoritățile publice de reglementare, industria, 
pacienții, profesioniștii din domeniul sănătății, ONG-urile și instituțiile internaționale, 
pentru a asigura accesul global la medicamente și echipamente de protecție sigure, 
eficace și de înaltă calitate, în special în instituțiile rezidențiale și în serviciile de 
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asistență medicală, acordând prioritate grupurilor vulnerabile, cum ar fi persoanele cu 
dizabilități și familiile acestora, protejând, în același timp, atât disponibilitatea 
resurselor, cât și calitatea proceselor și a instalațiilor de fabricație; prin urmare, este 
mulțumit să ia act de faptul că Uniunea și-a asumat rolul principal în elaborarea și 
aprobarea rezoluției OMS din 19 mai 2020 referitoare la COVID-19, care recunoaște 
importanța accesului în timp util la metode de diagnosticare, terapii, medicamente și 
vaccinuri de calitate, sigure, eficiente și la prețuri rezonabile pentru răspunsul la 
COVID-19;

7. invită Comisia Europeană să analizeze de urgență factorii care conduc la penuria de 
medicamente și să îmbunătățească schimburile de informații dintre autoritățile naționale 
și actorii din cadrul lanțului de aprovizionare, partajarea celor mai bune practici și 
asistență în vederea implementării unor strategii de gestionare a penuriilor, pentru a 
sprijini siguranța pacienților; 

8. invită Comisia și statele membre să își intensifice sprijinul acordat programelor și 
inițiativelor mondiale de promovare a accesului sigur și la prețuri accesibile la 
medicamente în întreaga lume; îndeamnă, de asemenea, Comisia să solicite ca 
proiectele de sănătate finanțate de UE să includă, în cadrul rezultatelor proiectelor, 
planuri specifice privind accesibilitatea și nivelul rezonabil al prețurilor;

9. ia act de faptul că cetățenii fac stocuri de medicamente de teama că își termină 
rezervele; invită guvernele să combată aceste temeri, prin intermediul educației și 
reasigurând populația, pentru a pune capăt consumului excesiv de resurse;

10. subliniază că epidemia de COVID-19 demonstrează necesitatea de a scurta cât mai mult 
lanțurile actuale de aprovizionare, în special cu scopul de a evita dependența de lanțurile 
de aprovizionare mondiale lungi și fragile în materie de echipamente medicale și 
produse farmaceutice de importanță majoră; îndeamnă UE să ajute țările în curs de 
dezvoltare să creeze capacități locale de fabricare, producție și distribuție, prin asistență 
tehnică, cunoaștere critică și informare, prin stimularea transferului de tehnologie și 
promovarea coerenței orientărilor de reglementare, a sistemelor de monitorizare și a 
formării profesioniștilor din domeniul sănătății; subliniază necesitatea de a crea sisteme 
de sănătate mai puternice și lanțuri de aprovizionare bine gestionate; subliniază faptul 
că țările în curs de dezvoltare, și în special țările cel mai puțin dezvoltate se bazează în 
mare măsură pe lanțurile de aprovizionare internaționale, ceea ce poate conduce la 
penurii grave atunci când crește cererea la nivel mondial, iar oferta este limitată;

11. ia act de faptul că, în fiecare an, crizele umanitare, împreună cu sărăcia și inegalitățile 
din ce în ce mai accentuate, precum și creșterea gradului de expunere la medicamente 
falsificate contribuie la decesul a milioane de persoane în țările în curs de dezvoltare, 
din cauza unor boli care ar putea fi tratate și prevenite, dacă s-ar garanta un acces în 
timp util la medicamente și metode de diagnosticare sau vaccinuri adecvate, sigure și 
accesibile; îndeamnă Uniunea să abordeze problema penuriei de medicamente în zonele 
de conflict și de criză umanitară, ținând seama de nevoile grupurilor celor mai 
vulnerabile și concentrându-se asupra modalităților eficiente de sprijinire a serviciilor 
medicale locale, în cooperare cu ONG-urile relevante și autoritățile locale;

12. subliniază faptul că, în numeroase țări în curs de dezvoltare, criza COVID-19 a scos în 
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evidență consecințele devastatoare ale lacunelor în materie de protecție socială; 
subliniază că transferurile de numerar și alte intervenții furnizate de actorii umanitari 
oferă ajutor de urgență care ajută persoanele să reducă efectele negative ale crizei; 
consideră că aceste intervenții ar trebui să fie aliniate cu sistemele naționale de protecție 
socială, să le dezvolte, să le completeze și să le consolideze în continuare, pentru a 
atenua efectele socioeconomice ale COVID-19 asupra populațiilor vulnerabile, fără a 
lăsa pe nimeni în urmă;

13. subliniază că sistemul de brevete pentru medicamente, lipsa finanțării pe termen lung și 
a cercetării independente, infrastructura, comercializarea, monopolizarea producției, 
concentrarea producției într-o serie de țări (substanțe active în China, antibiotice în 
India), stoparea cercetării privind medicamentele alternative ieftine și disponibile 
imediat, cum ar fi medicamentele din plante, agravează deficiențele de pe piața 
medicamentelor și disponibilitatea acestora, în special în țările în curs de dezvoltare; 
încurajează „decuplarea” finanțării C&D de prețul medicamentelor, de exemplu prin 
utilizarea fondurilor de brevete, a cercetării deschise, a granturilor și a subvențiilor, 
pentru a asigura o accesibilitate sustenabilă, disponibilitatea și accesul la tratament 
pentru toți cei care au nevoie de acesta;

14. reamintește că investițiile în cercetare și dezvoltare (C&D) sunt esențiale pentru întregul 
lanț valoric al medicamentelor; subliniază, de asemenea, că lipsa C&D are un efect 
negativ asupra bolilor neglijate și asociate sărăciei, care afectează în mod 
disproporționat țările cu venituri mici și medii; îndeamnă Comisia, prin urmare, să ia 
măsuri suplimentare pentru a garanta accesul liber la rezultatele cercetării și la date, în 
vederea stimulării practicilor și a modelelor de finanțare inovatoare în sectorul 
farmaceutic, în cadrul politicii de dezvoltare a Uniunii și al CPD;

15. subliniază că ajutorul pentru dezvoltare ar trebui să vizeze în primul rând crearea unui 
sistem de sănătate „orizontal” cu acoperire universală, printr-o abordare holistică și 
bazată pe drepturi, ceea ce presupune, printre altele, să se țină cont pe deplin de natura 
multidimensională a sănătății (în legătură strânsă cu aspectele de gen, securitatea 
alimentară și nutriția, apa și salubritatea, educația și sărăcia); subliniază că acoperirea 
universală a serviciilor de sănătate publică trebuie să fie însoțită de o acoperire mai 
largă a mecanismelor de protecție socială, în timpul crizei și ulterior acesteia;

16. solicită un răspuns colectiv mondial și salută rezultatul evenimentului organizat la 4 mai 
2020 pentru strângerea de donații, în cadrul răspunsului mondial la criza provocată de 
coronavirus, unde donatorii din întreaga lume s-au angajat să aloce 7,4 miliarde EUR în 
scopul accelerării activității de diagnosticare, tratare și dezvoltare a vaccinurilor; 
subliniază că instrumentele medicale pentru COVID-19 ar trebui să fie accesibile ca 
preț, sigure, eficace, ușor de administrat și universal accesibile tuturor persoanelor, și să 
fie considerate „bunuri publice mondiale”; consideră, prin urmare, că accesul și 
prețurile abordabile ar trebui să facă parte integrantă din întregul proces de cercetare și 
dezvoltare (C&D) și din procesul de fabricație; în acest scop, consideră că finanțarea 
publică ar trebui să fie însoțită de condiții stricte, în special în ceea ce privește 
guvernanța colectivă, transparența, schimbul de tehnologii, know-how-ul tehnic și 
rezultatele clinice etc.; subliniază că aceste condiții trebuie să fie făcute publice, întrucât 
nu se pot da cecuri în alb din finanțele publice; 
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17. recunoaște că, în general, sistemul de proprietate intelectuală contribuie la dezvoltarea 
de noi medicamente și reprezintă, prin urmare, un instrument de îmbunătățire a 
disponibilității acestora, dar că el trebuie să respecte întotdeauna dreptul internațional în 
materie de drepturile omului și dreptul internațional public, cu respectarea deplină a 
dreptului omului la sănătate; invită Uniunea să promoveze o utilizare mai eficientă a 
dispozițiilor de flexibilitate existente pentru aspectele legate de comerț ale drepturilor de 
proprietate intelectuală, cu scopul de a proteja sănătatea publică și, în special, de a 
asigura accesul la medicamente pentru toți, astfel cum s-a afirmat în Declarația de la 
Doha privind Acordul TRIPS și sănătatea publică; în acest sens, îndeamnă Uniunea și 
statele sale membre să sprijine în mod activ guvernele locale din țările terțe, în special 
din țările cel mai puțin dezvoltate, în punerea în aplicare efectivă a acestor măsuri de 
salvgardare, cum ar fi acordarea obligatorie de licențe și importul paralel, pentru a 
proteja sănătatea publică, a asigura accesul universal la medicamente esențiale în situații 
de urgență și a combate abuzurile legate de protecția proprietății intelectuale, care 
conduc la prețuri inaccesibile ale medicamentelor și ale instrumentelor de diagnostic 
brevetate și vitale; îndeamnă Uniunea să se asigure că acordurile sale comerciale 
bilaterale sprijină pe deplin acest obiectiv și să pună la dispoziție, în mod liber, ca bun 
public mondial, toate vaccinurile și tratamentele de combatere a pandemiei, care pot fi 
utilizate și produse în lunile următoare împotriva COVID-19;

18. subliniază din nou că imunizarea pe scară largă împotriva COVID-19 joacă rolul de bun 
mondial de sănătate publică în prevenirea, limitarea și oprirea transmisiei pentru a pune 
capăt pandemiei, după ce vor fi disponibile vaccinurile sigure, de calitate, eficiente, 
eficace, accesibile și la prețuri rezonabile;

19. subliniază că schimbul eșantioanelor de agenți patogeni și de informații privind 
secvența genetică este esențial pentru dezvoltarea rapidă a metodelor de diagnosticare, a 
terapiilor și a vaccinurilor; reamintește obligațiile internaționale legate de distribuirea 
corectă și echitabilă a beneficiilor, în temeiul Convenției privind diversitatea biologică 
și al Protocolului de la Nagoya în ceea ce privește materialul genetic;

20. invită Comisia și statele membre să pună în aplicare măsuri, cum ar fi controlul 
prețurilor în scopul evitării speculațiilor legate de toate bunurile, EIP și medicamentele 
necesare pentru combaterea pandemiei în țările în curs de dezvoltare;

21. subliniază că este necesar ca societățile farmaceutice și producătorii de medicamente să-
și asume angajamente obligatorii pentru a răspunde nevoilor țărilor în curs de dezvoltare 
și ale țărilor cel mai puțin dezvoltate; reamintește că, pentru a permite tratamentul în 
țările în curs de dezvoltare și în țările cel mai puțin dezvoltate, Cadrul Organizației 
Mondiale a Sănătății de pregătire în caz de pandemie de gripă (Cadrul PPG) și privind 
accesul la virusurile gripale cu potențial pandemic (IVPP) și distribuirea corectă și 
echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora urmărește să operaționalizeze 
împărțirea beneficiilor; invită Uniunea, în acest context, să preia inițiativa, sub 
conducerea OMS și a ONU, pentru a asigura o distribuire corectă și echitabilă a 
beneficiilor produselor medicale care rezultă din utilizarea în comun a eșantioanelor de 
virus și a informațiilor digitale privind secvența genetică.
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