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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da imajo vsi ljudje temeljno pravico do primernega življenjskega standarda za 
zdravje in dobro počutje njih samih in njihovih družin, kot je določeno v 25. členu 
Splošne deklaracije o človekovih pravicah; v zvezi s tem opozarja, da je EU v skladu s 
členom 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije in načelom skladnosti politik za razvoj 
zavezana zagotavljati visoko raven varovanja zdravja ljudi v vseh svojih politikah in 
dejavnostih, pri čemer mora v celoti spoštovati mednarodne obveznosti, zlasti Agendo 
2030 za trajnostni razvoj in cilj trajnostnega razvoja 3 „poskrbeti za zdravo življenje in 
spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih“;

2. priznava, da se zaradi epidemije covida-19 še stopnjuje problem pomanjkanja zdravil in 
zaščitne opreme v EU, hkrati pa poudarja, da je dostop do zdravil in zaščitne opreme 
svetovni problem, ki ima tudi resne posledice v državah v razvoju, kjer se širijo z 
revščino povezane bolezni, razpoložljivost zdravil pa je slaba; poudarja, da mora EU 
zagotoviti skladnost svojih politik, zlasti na področjih razvoja, trgovine, zdravja, 
raziskav in inovacij, da bi tako pomagala ohraniti stalen dostop do osnovnih zdravil v 
najrevnejših državah, zlasti v najmanj razvitih državah;

3. poudarja, kako pomembno je postaviti interese in varnost pacientov v središče 
zdravstvene politike in tesnejšega sodelovanja med državami v razvoju in EU;

4. ugotavlja, da je pomanjkanje dostopa do zdravil resno prizadelo najbolj ranljive in 
marginalizirane skupine, vključno z ženskami in otroki, ljudmi, ki živijo z virusom HIV 
in drugimi kroničnimi boleznimi, migranti, begunci in notranje razseljenimi osebami, 
starejšimi in invalidi;

5. meni, da zdravila, zlasti pa zdravila in zdravljenja, ki rešujejo življenja, niso le 
potrošniško blago, temveč svetovne javne dobrine, zato jih je treba obravnavati kot take; 
obžaluje, da je dostop do zdravil v državah v razvoju in najmanj razvitih državah preveč 
oviran, med drugim zaradi:
(a) omejene infrastrukture;
(b) omejenih virov;
(c) koncentracije proizvodnje zdravilnih učinkovin v majhnem številu držav;
(d) tveganja ponarejanja;
(e) omejenega dostopa do sistemov socialnega varstva;

6. poziva EU, naj prevzame vodilno vlogo pri intenzivnejšem sodelovanju na svetovni 
ravni med različnimi deležniki, vključno z javnimi regulatorji, industrijo, pacienti, 
zdravstvenimi delavci, nevladnimi organizacijami in mednarodnimi institucijami, da se 
zagotovi splošni dostop do varnih, učinkovitih in visokokakovostnih zdravil in zaščitne 
opreme, zlasti pri izvajalcih institucionalnega varstva in zdravstvenih storitvah, pri 
čemer je treba dati prednost ranljivim skupinam, kot so invalidi in njihove družine, 
hkrati pa ohraniti razpoložljivost virov in kakovost proizvodnih postopkov in 
zmogljivosti; zato z zadovoljstvom ugotavlja, da je EU prevzela vodilno vlogo pri 
pripravi in odobritvi resolucije Svetovne zdravstvene organizacije o covidu-19 z dne 19. 
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maja 2020, v kateri se priznava, kako pomemben je pravočasen dostop do kakovostne, 
varne, cenovno dostopne in učinkovite diagnostike, zdravljenja, zdravil in cepiv pri 
odzivu na covid-19;

7. poziva Evropsko komisijo, naj nemudoma preuči dejavnike, ki povzročajo pomanjkanje 
zdravil, in izboljša izmenjavo informacij med nacionalnimi organi in akterji v dobavni 
verigi, izmenjavo najboljših praks in podporo pri izvajanju strategij za upravljanje 
pomanjkanja zdravil, da bi zagotovili varnost pacientov; 

8. poziva Komisijo in države članice, naj povečajo svojo podporo za globalne programe in 
pobude za spodbujanje varnega in cenovno ugodnega dostopa do zdravil po vsem svetu; 
prav tako poziva Komisijo, naj zahteva, da se v zdravstvene projekte, ki jih financira 
EU, vključijo ciljni načrti za dostopnost in cenovno dostopnost kot del rezultatov 
projekta;

9. ugotavlja, da si ljudje ustvarjajo zaloge zdravil, saj se bojijo, da bi zaloge pošle; poziva 
vlade, naj to bojazen preženejo z izobraževanjem in zagotovili, da bi odpravili pretirano 
potrošnjo virov;

10. poudarja, da epidemija covida-19 kaže, da je treba čim bolj skrajšati obstoječe dobavne 
verige, zlasti da bi se izognili zanašanju na dolge in nestabilne svetovne dobavne verige 
za kritično medicinsko opremo in zdravila; poziva EU, naj pomaga državam v razvoju 
pri gradnji lokalnih proizvodnih in distribucijskih zmogljivosti tako, da jim nudi 
tehnično podporo, pomembno znanje in informacije ter spodbuja prenos tehnologije in 
skladnost regulativnih smernic, nadzornih sistemov in usposabljanja zdravstvenih 
delavcev; poudarja, da je treba vzpostaviti trdnejše zdravstvene sisteme in dobro 
delujoče dobavne verige; poudarja, da so države v razvoju, zlasti pa najmanj razvite 
države, močno odvisne od mednarodnih dobavnih verig, ki lahko povzročijo resno 
pomanjkanje zdravil, ko svetovno povpraševanje raste, ponudba pa je omejena;

11. ugotavlja, da humanitarne krize skupaj z revščino in vse večjo neenakostjo ter večjo 
izpostavljenostjo ponarejenim zdravilom vsako leto povzročijo smrt milijonov ljudi v 
državah v razvoju zaradi ozdravljivih bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s pravočasnim 
dostopom do ustreznih, varnih in cenovno dostopnih zdravil, diagnostike ali cepiv; 
poziva EU, naj obravnava problem pomanjkanja zdravil na konfliktnih območjih in 
območjih humanitarnih kriz, pri čemer naj upošteva potrebe najranljivejših skupin in se 
osredotoči na učinkovite načine podpiranja lokalnih zdravstvenih storitev v sodelovanju 
z ustreznimi nevladnimi organizacijami in lokalnimi vladami;

12. poudarja, da je kriza zaradi covida-19 razkrila, kako uničujoče so posledice vrzeli v 
socialnem varstvu v številnih državah v razvoju; poudarja, da prenosi denarja in drugi 
ukrepi, ki jih izvajajo humanitarni akterji, zagotavljajo nujno pomoč, ki ljudem pomaga 
zmanjšati negativne posledice krize; meni, da bi morali biti ti ukrepi usklajeni z 
nacionalnimi sistemi socialne zaščite, jih nadgrajevati, dopolnjevati in še bolj krepiti, da 
bi omilili socialno-ekonomske učinke covida-19 na ranljive skupine prebivalstva, pri 
čemer nihče ne sme biti zapostavljen;

13. poudarja, da patentni sistem za zdravila, pomanjkanje dolgoročnega financiranja in 
neodvisnih raziskav, infrastruktura, trženje, monopolizacija proizvodnje, koncentracija 
proizvodnje v nekaterih državah (zdravilne učinkovine na Kitajskem, antibiotiki v 
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Indiji) ter zastoj v raziskavah poceni in lahko dostopnih alternativnih zdravil, kot so 
zdravila rastlinskega izvora, še povečujejo pomanjkljivosti na trgu zdravil in slab dostop 
do zdravil, zlasti v državah v razvoju; spodbuja, da se prekine povezava med sredstvi za 
raziskave in razvoj in cenami zdravil, na primer z združevanjem patentov, odprtimi 
raziskavami, nepovratnimi sredstvi in subvencijami, da bi zagotovili cenovno 
dostopnost in razpoložljivost zdravljenja ter dostop do njega vsem, ki ga potrebujejo;

14. opozarja, da so naložbe v raziskave in razvoj bistvenega pomena za celotno vrednostno 
verigo zdravil; poleg tega poudarja negativni učinek pomanjkanja raziskav in razvoja na 
bolezni, povezane z revščino, in zapostavljene bolezni, ki so veliko bolj pogoste v 
državah z nizkimi in srednjimi dohodki; zato poziva Komisijo, naj sprejme dodatne 
ukrepe in zagotovi prost dostop do rezultatov raziskav in podatkov, da bi spodbudila 
inovativne prakse in modele financiranja v farmacevtskem sektorju v okviru razvojne 
politike EU in načela skladnosti politik za razvoj;

15. poudarja, da mora biti razvojna pomoč v prvi vrsti usmerjena v zagotavljanje 
„horizontalne“ splošne pokritosti sistema zdravstvenega varstva s celostnim pristopom, 
ki temelji na pravicah, pri čemer je treba med drugim v celoti upoštevati 
večrazsežnostno naravo zdravja (močno povezano s spolom, prehransko varnostjo in 
prehrano, vodo in sanitarnimi storitvami, izobraževanjem in revščino); poudarja, da je 
treba univerzalno javno zdravstveno varstvo združiti s povečanjem kritja mehanizmov 
socialnega in zdravstvenega varstva med krizo in po njej;

16. poziva h globalnemu kolektivnemu odzivu in pozdravlja izid donatorskega srečanja za 
globalni odziv na koronavirus 4. maja 2020, kjer so donatorji iz vsega sveta obljubili 7,4 
milijarde EUR za pospešitev dela na področju diagnostike, zdravljenja in razvoja cepiv; 
poudarja, da bi morala biti medicinska oprema za boj proti covidu-19 cenovno 
dostopna, varna, učinkovita, enostavna za uporabo in univerzalno dostopna vsem in 
povsod ter bi morala veljati za svetovno javno dobrino; zato meni, da bi morali biti 
dostopnost in cenovna dostopnost sestavna dela celotnega procesa raziskav in razvoja 
ter proizvodnje; zato meni, da bi morali za javna sredstva veljati strogi pogoji, zlasti v 
smislu kolektivnega upravljanja, preglednosti, izmenjave tehnologije, tehničnega 
znanja, kliničnih rezultatov itd.; poudarja, da je treba te pogoje javno objaviti, saj se 
javnih sredstev ne sme upravljati brez nadzora; 

17. priznava, da sistem intelektualne lastnine na splošno prispeva k razvoju novih zdravil, 
zato se lahko z njim izboljša dostop do novih zdravil, vendar mora biti vedno v skladu z 
mednarodnim pravom človekovih pravic in mednarodnim javnim pravom, ob polnem 
spoštovanju človekove pravice do zdravja; poziva EU, naj spodbuja učinkovitejšo 
uporabo obstoječih določb o prožnosti pri trgovinskih vidikih pravic intelektualne 
lastnine, da bi zaščitili javno zdravje in zlasti zagotovili dostop do zdravil za vse, kot je 
določeno v Deklaraciji iz Dohe o sporazumu TRIPS in javnem zdravju; v zvezi s tem 
poziva EU in njene države članice, naj dejavno podpirajo lokalne vlade v tretjih 
državah, zlasti v najmanj razvitih državah, pri učinkovitem izvajanju zaščitnih ukrepov, 
kot sta izdajanje prisilnih licenc in vzporedno uvažanje, da bi zaščitili javno zdravje, 
zagotovili univerzalen dostop do osnovnih zdravil v izrednih razmerah in obravnavali 
zlorabe zaščite intelektualne lastnine, zaradi katerih so cene patentiranih in življenjsko 
pomembnih zdravil in diagnostike previsoke; poziva EU, naj zagotovi, da bodo njeni 
dvostranski trgovinski sporazumi v celoti podprli ta cilj in omogočili prosto dostopnost 
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vseh cepiv in zdravljenj v primeru pandemije, ki bi se lahko kot svetovna javna dobrina 
uporabljala in proizvajala v prihodnjih mesecih za boj proti covidu-19;

18. ponovno poudarja, kako pomembna je razširjena imunizacija proti covidu-19 kot 
dobrina za svetovno javno zdravje pri preprečevanju, omejevanju in zaustavitvi prenosa 
ter s tem pandemije, potem ko bodo na voljo varna, kakovostna, učinkovita, dostopna in 
cenovno dostopna cepiva;

19. poudarja, da je izmenjava vzorcev patogena in podatkov o zaporedju bistvenega 
pomena za hiter razvoj diagnostike, zdravljenja in cepiv; opozarja na zavezujoče 
mednarodne obveznosti v zvezi s pošteno in pravično delitvijo koristi iz Konvencije o 
biološki raznovrstnosti in Nagojskega protokola v zvezi z genskim materialom;

20. poziva Komisijo in države članice, naj izvajajo ukrepe, kot je nadzor cen, da bi se 
izognili špekulacijam glede vsega blaga, osebne zaščitne opreme in zdravil, ki so 
potrebna za boj proti pandemiji v državah v razvoju;

21. poudarja, da je treba zagotoviti, da se bodo farmacevtska podjetja in proizvajalci 
zavezali, da bodo izpolnjevali potrebe držav v razvoju in najmanj razvitih držav; želi 
spomniti, da je okvir Svetovne zdravstvene organizacije za pripravljenost na pandemijo 
gripe (okvir PPG) za dostop do virusov gripe s pandemičnim potencialom ter pošteno in 
pravično delitev koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, namenjen udejstvovanju delitve 
koristi, da bi omogočili zdravljenje v državah v razvoju in najmanj razvitih državah; v 
zvezi s tem poziva EU, naj pod vodstvom Svetovne zdravstvene organizacije in OZN 
prevzame vodilno vlogo pri zagotavljanju pravične delitve koristi zdravil, razvitih na 
podlagi delitve vzorcev virusa in podatkov o digitalnem zaporedju.
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