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SUGGESTIONS

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att 
som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet understryker alla människors grundläggande rätt till en 
levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, 
i enlighet med artikel 25 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet påminner i detta avseende om att EU har åtagit sig att säkerställa en hög 
skyddsnivå för människors hälsa i all sin politik och verksamhet, i enlighet med 
artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och principen om en 
konsekvent politik för utveckling, i full överensstämmelse med internationella 
åtaganden, särskilt Agenda 2030 för hållbar utveckling och mål 3 för hållbar utveckling 
– ”att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar”.

2. Europaparlamentet konstaterar att covid-19-epidemin har förvärrat det ständiga 
problemet med brist på läkemedel och skyddsutrustning i EU, och betonar samtidigt att 
tillgången till läkemedel och skyddsutrustning är en global angelägenhet som också har 
allvarliga konsekvenser för utvecklingsländerna där fattigdomsrelaterade sjukdomar 
sprids och tillgången till läkemedel är låg. Parlamentet betonar behovet av att EU för en 
konsekvent politik, särskilt på områdena utveckling, handel, hälsa, forskning och 
innovation, för att bidra till att garantera en kontinuerlig tillgång till grundläggande 
läkemedel i de fattigaste länderna, och i synnerhet i de minst utvecklade länderna 

3. Europaparlamentet betonar vikten av att sätta patienternas intressen och säkerhet 
i centrum för hälsopolitiken och av ett närmare samarbete mellan utvecklingsländerna 
och EU.

4. Europaparlamentet noterar att bristen på tillgång till läkemedel har fått allvarliga 
konsekvenser för de mest utsatta och marginaliserade grupperna, däribland kvinnor och 
barn, personer med hiv och andra kroniska sjukdomar, migranter, flyktingar och 
internflyktingar, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

5. Europaparlamentet anser att läkemedel, i synnerhet livräddande läkemedel och 
behandlingar, inte bara är konsumentvaror, utan också globala kollektiva nyttigheter, 
och därför bör behandlas som sådana. Parlamentet beklagar att det finns alltför många 
hinder när det gäller tillgången till läkemedel i utvecklingsländerna och de minst 
utvecklade länderna, bland annat:
a) begränsad infrastruktur,
b) begränsade resurser,
c) produktion av verksamma ämnen som är koncentrerad till ett fåtal länder,
d) risk för förfalskade läkemedel,
e) begränsad tillgång till sociala trygghetssystem.

6. Europaparlamentet uppmanar EU att inta en ledande roll i ett förstärkt globalt samarbete 
mellan flera aktörer, däribland offentliga tillsynsorgan, industrin, patienter, hälso- och 
sjukvårdspersonal, icke-statliga organisationer och internationella institutioner, för att 
säkerställa global tillgång till säkra, effektiva och högkvalitativa läkemedel och 
skyddsutrustning, särskilt på institutionsboenden och i hälso- och sjukvården, med 
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prioritering av sårbara grupper, såsom personer med funktionsnedsättning och deras 
familjer, samtidigt som både tillgången till resurser och kvalitativa 
tillverkningsprocesser och anläggningar garanteras. Parlamentet välkomnar därför EU:s 
ledande roll i utarbetandet och godkännandet av WHO:s resolution av den 19 maj 2020 
om covid-19, där man erkänner vikten av snabb tillgång till kvalitativa, säkra, 
ekonomiskt överkomliga och effektiva diagnoser, behandlingar, läkemedel och vacciner 
för att hantera covid-19.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast undersöka de faktorer som leder 
till läkemedelsbrist och att förbättra informationsutbytet mellan nationella myndigheter 
och aktörer i distributionskedjan, utbytet av bästa praxis och genomförandestödet till 
strategier för hantering av brister, till stöd för patientsäkerheten. 

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka sitt stöd till 
globala program och initiativ som främjar en säker och ekonomiskt överkomlig tillgång 
till läkemedel över hela världen. Parlamentet uppmanar också kommissionen med kraft 
att kräva att EU-finansierade hälsoprojekt innehåller riktade planer för tillgänglighet 
och överkomlighet som en del av de mål som ska uppnås.

9. Europaparlamentet konstaterar att människor hamstrar läkemedel av rädsla att lagren 
ska ta slut. Parlamentet uppmanar regeringarna att motverka dessa farhågor genom att 
upplysa och försäkra människor för att få ett slut på den alltför stora 
resursförbrukningen.

10. Europaparlamentet framhåller att covid-19-epidemin visar att det finns ett behov av att 
korta ned befintliga leveranskedjor så mycket som möjligt, i synnerhet för att undvika 
beroende av långa och bräckliga globala leveranskedjor för kritisk medicinsk utrustning 
och kritiska läkemedel. Parlamentet uppmanar EU att hjälpa utvecklingsländerna att 
bygga upp lokal tillverknings-, produktions- och distributionskapacitet genom tekniskt 
stöd, viktigt kunskap och information, genom att stimulera tekniköverföring och främja 
enhetlighet i regleringsriktlinjer, övervakningssystem och utbildning av hälso- och 
sjukvårdspersonal. Parlamentet understryker behovet av att skapa starkare hälso- och 
sjukvårdssystem och väl fungerande försörjningskedjor. Parlamentet betonar att 
utvecklingsländerna, och särskilt de minst utvecklade länderna, är kraftigt beroende av 
internationella leveranskedjor, vilket kan leda till allvarliga brister när den globala 
efterfrågan ökar och utbudet är begränsat.

11. Europaparlamentet noterar att humanitära kriser, i kombination med fattigdom och 
växande ojämlikhet, såväl som ökad exponering för förfalskade läkemedel bidrar till att 
miljontals människor i utvecklingsländerna dör varje år av sjukdomar som skulle kunna 
behandlas och förebyggas med tillgång i rätt tid till lämpliga, säkra och ekonomiskt 
överkomliga läkemedel och diagnoser eller vacciner. Parlamentet uppmanar EU att ta 
itu med läkemedelsbristen i konfliktområden och i humanitära krisområden, med 
beaktande av de mest utsatta gruppernas behov och med fokus på effektiva sätt att 
stödja lokal hälso- och sjukvård, i samarbete med relevanta icke-statliga organisationer 
och lokala myndigheter.

12. Europaparlamentet påpekar att de förödande konsekvenser som bristerna i många 
utvecklingsländers sociala trygghetssystem orsakar, har avslöjats under covid-19-krisen. 
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Parlamentet understryker att kontantöverföringar och andra insatser från humanitära 
aktörers sida innebär katastrofhjälp till människor för att begränsa krisens negativa 
effekter. Parlamentet anser att dessa insatser bör anpassas till, bygga på, komplettera 
och ytterligare stärka de nationella sociala trygghetssystemen för att begränsa de 
socioekonomiska konsekvenserna av covid-19 för utsatta befolkningsgrupper, så att 
ingen lämnas utanför.

13. Europaparlamentet betonar att patentsystemet för läkemedel, bristen på långsiktig 
finansiering och oberoende forskning, infrastruktur, marknadsföring, produktion som 
monopoliseras, produktion som koncentreras till ett fåtal länder (verksamma ämnen 
i Kina, antibiotika i Indien), avbrott i forskningen om billiga och lättillgängliga 
alternativa läkemedel såsom växtbaserade läkemedel, gör att bristerna på 
läkemedelsmarknaden och tillgången till läkemedel ökar, särskilt i utvecklingsländerna. 
Parlamentet vill se att kopplingen mellan FoU-finansiering och priset på läkemedel 
bryts, till exempel genom att använda patentpooler, öppen forskning, bidrag och 
subventioner, för att säkerställa hållbar överkomlighet, tillgänglighet och tillgång till 
behandling för alla som behöver det.

14. Europaparlamentet påminner om att investeringar i FoU är avgörande för hela 
värdekedjan för läkemedel. Parlamentet betonar vidare att bristen på FoU har en negativ 
inverkan på fattigdomsrelaterade och försummade sjukdomar som drabbar låg- och 
medelinkomstländer på ett oproportionerligt sätt. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att vidta ytterligare åtgärder som garanterar öppen tillgång till 
forskningsresultat och forskningsdata för att stimulera innovativa metoder och 
finansieringsmodeller i läkemedelssektorn, inom ramen för EU:s utvecklingspolitik och 
en konsekvent politik för utveckling.

15. Europaparlamentet understryker att utvecklingsbistånd först och främst bör syfta till att 
säkerställa ett ”horisontellt” system för hälso- och sjukvård med allmän täckning genom 
en holistisk och rättighetsbaserad strategi som bland annat tar full hänsyn till att hälsan 
är flerdimensionell (med starka kopplingar till kön, livsmedelsförsörjning och nutrition, 
vatten och sanitet, utbildning och fattigdom). Parlamentet betonar att allmän hälso- och 
sjukvård måste kombineras med en utvidgning av de sociala hälsoskyddsmekanismerna 
under och efter krisen.

16. Europaparlamentet efterlyser ett globalt kollektivt svar och välkomnar resultatet av den 
internationella givarkonferens som hölls den 4 maj 2020 för att motverka coronaviruset, 
då 7,4 miljarder euro mobiliserades från givare runt om i världen för att påskynda 
arbetet med diagnostik, behandling och utveckling av vaccin. Parlamentet betonar att 
medicinska verktyg mot covid-19 bör vara ekonomiskt överkomliga, säkra, effektiva, 
lätta att administrera och allmänt tillgängliga för alla överallt och betraktas som globala 
kollektiva nyttigheter. Parlamentet anser därför att tillgång och överkomliga priser bör 
vara en integrerad del i hela forsknings-, utvecklings- och tillverkningsprocessen. 
Parlamentet anser därför att man bör införa strikta villkor för offentlig finansiering, 
särskilt när det gäller kollektiv förvaltning, öppenhet, teknikdelning, tekniskt kunnande 
och kliniska resultat osv. Parlamentet betonar att dessa villkor måste offentliggöras, 
eftersom de offentliga finanserna inte kan bestå av checkar in blanco. 

17. Europaparlamentet konstaterar att systemet för immateriella rättigheter generellt sett 
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bidrar till utvecklingen av nya läkemedel och därför är ett verktyg för att förbättra deras 
tillgänglighet, men att det alltid måste vara förenligt med internationell 
människorättslagstiftning och internationell folkrätt, med full respekt för den mänskliga 
rätten till hälsa. Parlamentet uppmanar EU att främja en effektivare tillämpning av de 
befintliga flexibilitetsbestämmelserna för handelsrelaterade aspekter av immateriella 
rättigheter i syfte att skydda folkhälsan, och framför allt för att ge alla tillgång till 
läkemedel, i enlighet med Dohaförklaringen om Trips-avtalet och folkhälsa. 
Parlamentet uppmanar i detta avseende med kraft EU och dess medlemsstater att aktivt 
stödja lokala myndigheter i tredjeländer, i synnerhet i de minst utvecklade länderna, för 
att de effektivt ska kunna genomföra dessa skyddsåtgärder, såsom tvångslicensiering 
och parallell import, i syfte att skydda folkhälsan och säkerställa allmän tillgång till 
grundläggande läkemedel i nödsituationer, och för att ta itu med missbruk av 
immaterialrättsligt skydd som leder till för höga priser på patenterade och livräddande 
läkemedel och på diagnostik. Parlamentet uppmanar EU att se till att dess bilaterala 
handelsavtal till fullo stöder detta mål och att göra alla pandemivacciner och 
pandemibehandlingar som kan användas och produceras under de kommande 
månaderna mot covid-19 fritt tillgängliga, som en global kollektiv nyttighet.

18. Europaparlamentet upprepar betydelsen av en utbredd immunisering mot covid-19 som 
en kollektiv hälsonyttighet för att förebygga, begränsa och stoppa överföring i syfte att 
utrota pandemin så fort det finns tillgång till ett säkert vaccin av god kvalitet som är 
effektivt, ändamålsenligt, tillgängligt och ekonomiskt överkomligt.

19. Europaparlamentet betonar att utbyte av patogentester och sekvensinformation är 
avgörande för att snabbt utveckla diagnostik, behandlingar och vacciner. Parlamentet 
erinrar om de bindande internationella skyldigheterna för en rimlig och rättvis 
fördelning av nyttan med konventionen om biologisk mångfald och Nagoyaprotokollet 
vad gäller genetiskt material,

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genomföra 
åtgärder såsom priskontroller för att undvika spekulation i alla de varor, all den 
personliga skyddsutrustning och alla de läkemedel som behövs för att bekämpa 
pandemin i utvecklingsländerna.

21. Europaparlamentet betonar behovet av att se till att läkemedelsföretagen och 
läkemedelstillverkarna gör bindande åtaganden för att tillgodose behoven 
i utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna. Parlamentet påminner om att 
Världshälsoorganisationens beredskapsramar för pandemisk influensa om tillgång till 
influensavirus med pandemisk potential (IVPP) och en rimlig och rättvis fördelning av 
nyttan med deras tillämpning syftar till att omsätta nyttofördelningen och möjliggöra 
behandling i utvecklingsländerna och i de minst utvecklade länderna. Parlamentet 
uppmanar i detta sammanhang EU att, under ledning av WHO och FN, vara ledande när 
det gäller att säkerställa en rättvis och rimlig fördelning av nyttan med de läkemedel 
som tagits fram genom att virustester och digital sekvensinformation delas.
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