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JAVASLATOK 

A Petíciós Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

a következő javaslatokat: 

1. úgy véli, hogy az európai polgároknak az Európai Parlament részére benyújtott 

petíciókban kifejezett véleménye alapvető fontosságú, és az uniós jogalkotónak 

prioritásként kell figyelembe vennie azt; rámutat a nyilvánosság által a különösen a 

magas költségekkel és a megfizethető gyógyszerekhez való hozzáférés hiányával, 

illetve korlátozott hozzáféréssel kapcsolatban felvetett aggodalmakra, a gazdasági 

válság betegjogokra és a tagállamok egészségügyi rendszereire gyakorolt hatására, 

amely az egészségügyi közberuházások jelentős visszavágásának következménye, 

valamint a gyógyszerekkel kapcsolatos forgalomba hozatali eljárásokkal, 

szabadalmakkal és szellemitulajdon-jogokkal összefüggő problémákra; 

2. felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő konkrét szakpolitikai javaslatokat és 

módosításokat a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal kapcsolatos uniós 

jogszabályokra vonatkozóan, hogy javuljon az Unió versenyképessége a gyógyszerek 

területén az Unióban történő gyártás vagy elérhető árú generikus változatok behozatala 

útján; 

3. kitart amellett, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség a gyógyszerekkel kapcsolatos 

kutatás, fejlesztés és innováció terén eszközölt beruházások költsége tekintetében, hogy 

tudható legyen, mennyi közpénzt fektettek be az egyes kutatásokba, továbbá annak 

biztosítása érdekében, hogy a polgárok végső soron ne fizessenek kétszer ugyanazért a 

termékért; sürgeti a megfelelő intézkedések meghozatalát egy olyan modell 

kidolgozására, amely garantálja a közegészségügyi beruházások megtérülését; 

4. rámutat arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 168. 

cikkében és az Európai Unió Alapjogi Chartája 35. cikkében előírtaknak megfelelően 

valamennyi uniós politika és tevékenység meghatározása és végrehajtása során 

biztosítani kell az emberi egészség védelmének magas szintjét; felszólítja a 

tagállamokat, hogy az egészségügyi rendszerekre és a gyógyszerekhez való 

hozzáférésre vonatkozó politikáikban biztosítsanak egyetemes hozzáférést jó minőségű, 

ingyenes közegészségügyi szolgáltatásokhoz, az egyenlőség biztosítása és a lehető 

legmagasabb szintű emberi jogi normák tiszteletben tartása mellett, ilyen módon 

garantálva a teljes népesség egészségének magas szintű védelmét;  

5. megismétli, hogy az egészséghez való jog az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában 

és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában is 

elismert emberi jog, és ez a jog az összes tagállam tekintetében irányadó, mivel 

megerősítették az egészséghez való jogot elismerő nemzetközi emberi jogi 

megállapodásokat; rámutat, hogy e jog garantálásához biztosítani kell többek között a 

gyógyszerekhez való hozzáférést; 

6. emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 168.cikkének (4) bekezdése hatáskörrel ruházza fel az 

Uniót annak biztosítására, hogy a gyógyszerek engedélyezése garantálja a minőség, a 

biztonság és a hatékonyság magas szintjét; úgy véli, hogy a Bizottságnak ki kellene 

dolgoznia a biztonságosság és a hatékonyság elveit a kiváló minőségű gyógyszerekhez 
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való biztonságos és méltányos hozzáférés javítása érdekében; 

 

7. úgy véli, hogy stratégiai áttörésre van szükség a betegségek megelőzése terén, mivel ez 

kulcsfontosságú tényezőnek tekinthető a gyógyszerhasználat csökkentéséhez, valamint 

egyúttal az emberi egészség magas szintű védelmének garantálásához; felhívja az EU-t 

és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a fenntartható élelmiszertermelés támogatására 

irányuló jogszabályokat, és tegyenek meg minden szükséges kezdeményezést az 

egészséges és biztonságos szokások, például az egészséges táplálkozás elősegítése 

érdekében; 

8. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy sok uniós polgár nem fér hozzá egészségügyi ellátáshoz 

vagy gyógyszerekhez, ami emberi jogaik megsértését jelenti; rendkívül riasztónak tartja, 

hogy az Unióban számosan esnek áldozatul a hatékony antibiotikumok, oltások és ritka 

betegségekre használható kezelések hiányának, illetve annak, hogy bizonyos 

kezelésekhez nem férnek hozzá, vagy ezek magas költségeit nem tudják megfizetni; 

felhív az „árva” gyógyszerek kutatásának előmozdítása céljából bevezetett ösztönzők 

felülvizsgálatára annak megállapítása érdekében, hogy ezek sikeresek-e, és új 

ösztönzőket kér, ha nem ez lenne a helyzet;  

 

9. felhívja a tagállamokat, hogy tisztességes módon hajtsák végre a határon átnyúló 

egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011/24/EU 

irányelvet, kerüljék el a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó 

visszatérítési szabályok alkalmazásának korlátozását – ideértve a gyógyszerek 

visszatérítését is –, ami önkényes megkülönböztetést jelenthet vagy indokolatlanul 

akadályozhatja a szabad mozgást; 

10. felhívja a Bizottságot, hogy hatékonyan ellenőrizze és értékelje a határon átnyúló 

egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011/24EU 

irányelv végrehajtását a tagállamokban, valamint tervezze meg és végezze el ennek az 

irányelvnek a hivatalos értékelését, a panaszokra, a kötelezettségszegésekre és az összes 

átültető intézkedésre is kiterjedően; 

11. a gyógyszerekhez való hozzáférés jelentős akadályaként ismeri el a gyógyszerek 

megfizethetőségének és elérhetőségének hiányát, a pénzügyi válság hatását, a 

gyógyszerek magas árát, bizonyos betegségekkel kapcsolatban a kutatások hiányát, a 

piacon jelenlévő vállalatok monopóliumait, valamint a gyógyszerek Unión belüli 

párhuzamos kereskedelmével összefüggő minden problémát; 

12. felhívja az európai intézményeket és a tagállamokat, hogy a lehető legnagyobb 

gondosságot tanúsítva akadályozzák meg a legjövedelmezőbb piacokon a gyógyszerek 

párhuzamos kereskedelmét, amely kvóták bevezetését és ennek következtében sok 

gyógyszer hiányát idézi elő, súlyos veszélyt jelentve a polgárok egészségére, akik 

emiatt egyes esetekben akár a kezelés megszakítására is kényszerülnek; 

13. emlékeztet arra, hogy károsan nagyfokú az állam függősége a magánvállalatok 

szándékától az életmentő termékek fejlesztése terén, amint erre a 0791/2009. sz. petíció 

is rámutatott, amely petícióra adott válaszában a Bizottság emlékeztet arra, hogy az „EU 
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gyógyszerészeti jogszabályai ösztönzőként egyedi eszközöket irányoznak elő az 

innovatív gyógyszerek fejlesztéséhez, különösen a célzott vizsgálatokra vonatkozó 

adatkizárólagosságot, vagy piaci kizárólagosságot ritka betegségekhez szánt bizonyos 

gyógyszerek számára. E jogi keretek közt a gyógyszeripari társaságok szabadon 

választhatják meg, milyen gyógyszereket kívánnak fejleszteni”; 

14. kiemeli a megszorító politikák negatív hatását, amelyek a közberuházások csökkentését 

támogatják, és a nemzeti költségvetésekben az adósságtörlesztésnek adnak minden más 

tétel előtti prioritást; hangsúlyozza, hogy a költségvetési megszorítások mindig negatív 

hatással járnak a polgárok egészségére nézve, és hogy ezért fel kell lépni annak 

biztosítása érdekében, hogy egyetlen uniós polgár, migráns vagy menedékkérő se 

legyen elzárva a gyógyszerekhez való hozzáférés lehetőségétől;  

 

15. felhívja a Bizottságot, hogy folytassa az európai gyógyszerészeti rendszer működésének 

értékelését olyan adatok és megoldási javaslatok érdekében, amelyek biztosítják az 

európai gyógyszerészeti rendszer és a tagállamok egészségügyi rendszereinek 

fenntarthatóságát, valamint új és innovatív gyógyszerek kifejlesztését; 

16. megjegyzi, hogy a megszorítás veszélyezteti Európában az uniós polgárok egészséghez 

való jogát azáltal, hogy a tagállamok megsértik a regressziómentesség elvét a saját 

egészségügyi politikáik valamint az egészségügyi rendszerek finanszírozása terén; 

17. a sokrétű problémák holisztikus kezelésének igényére adott globális válaszként ismeri el 

az ENSZ gyógyszerekhez való hozzájutással foglalkozó magas szintű 

munkacsoportjának létrehozását;  

18. elismeri, hogy felül kell vizsgálni a szabadalmazhatóságra vonatkozó szabályokat a 

gyógyszerekhez való hozzáférés javítása és a kutatások ösztönzése érdekében, az 

engedélyezési kötelezettség elfogadásának lehetőségére is kiterjedően; emlékeztet arra, 

hogy az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés (IMI) nem 

rendelkezik a közpénzből finanszírozott kutatások eredményei szabadalmazhatóságának 

tilalmáról; sürgeti a politikai döntéshozókat, hogy tegyenek proaktív lépéseket a 

generikus és biohasonló gyógyszerek kellő időn belüli elérhetővé tételéért a hatékony 

költségcsökkentés és a gyógyszerekre fordított összkiadások csökkentése érdekében, 

minden esetben szem előtt tartva, hogy biztosítani kell ugyanazokat a pozitív hatásokat, 

a betegellátás folytonosságát, és meg kell előzni a szabályozási kerettel való visszaélés 

vagy annak helytelen alkalmazása kockázatát; 

 

19. emlékeztet arra, hogy az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezésben 

(IMI) való nyilvános részvétel révén az európai gyógyszeripari innovációk legalább 

50%-át az uniós polgárok finanszírozzák;  

20. megjegyzi, hogy a tagállamoknak intézkedéseket kell tenniük a gyártók és a 

gyógyszerek felírói közötti összeférhetetlenségek elkerülése érdekében; 

21. felhívja a tagállamokat a valamennyi állampolgár eddig kielégítetlen gyógyászati 

igényeire összpontosító kutatás-fejlesztés (K+F) támogatására, valamint nem 

kizárólagos engedélyek garantálására abban az esetben, amikor a K+F finanszírozása 

közpénzből történik, valamint annak garantálására, hogy az orvostudományi 
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fejlesztésekhez való hozzáférés az Európai Unióban megkülönböztetésmentes legyen; 

hangsúlyozza a Horizont 2020 programon keresztüli további befektetések fontosságát az 

innovatív gyógyszerek fejlesztése és a generikus gyógyszerek valamennyi európai beteg 

számára megfizethető áron való gyártása szempontjából; felhívja a tagállamokat, hogy 

az e-egészség eszközeit tegyék hatékonyabbá, felhasználóbaráttá és széles körben 

elfogadottá; 

22. felhívja a Bizottságot, hogy alakítson ki egy európai hálózatot az egészségügyi 

technológiák viszonylagos hatékonyságára vonatkozó, a tagállami döntéseket támogató 

megbízható, időszerű és átlátható, összehasonlítható és átvihető információk biztosítása 

érdekében; 

23. úgy véli, hogy az EU-nak biztosítania kell, hogy a jövőbeli kereskedelmi 

megállapodások ne veszélyeztessék a gyógyszerekhez való egyetemes hozzáférést és a 

tagállami egészségügyi rendszerekhez való egyetemes hozzáférés elvét; 

24. felkéri a tagállamokat, hogy a Bizottsággal együttműködve fontolják meg egy, a 

tagállamok által nyújtott, a GDP-jük minimum 0,01%-ának megfelelő összegű 

hozzájárulásból finanszírozott, összevont nyilvános K+F platform létrehozásának 

lehetőségét; úgy véli, hogy ennek a platformnak képesnek kell lennie arra is, hogy piaci 

hiányosság azonosítása esetén közvetlenül állítson elő az Unióban életmentő 

gyógyszereket; 

25. hangsúlyozza, hogy az Unió hatáskörrel rendelkezik arra, hogy intézkedéseket hozzon a 

tagállamoknak az emberi egészség védelmére és javítására irányuló intézkedéseinek 

támogatása, koordinálása és kiegészítése érdekében;  

26. elismeri az olyan polgári kezdeményezések értékét, mint például az Európai Unió 

Alapjogi Chartája alapján kidolgozott Európai Betegjogi Charta és a betegjogok európai 

napja, amelyet a tagállamokban helyi és nemzeti szinten minden évben április 18-án 

ünnepelnek; kéri a Bizottságot, hogy intézményesítse uniós szinten a betegjogok 

európai napját; 

27. felhív egy uniós szintű sürgősségi egészségügyi ellátási alap létrehozására, a 

tagállamokban az olyan betegségekkel küzdő emberek számára, mint a Hepatitis C vagy 

a HIV/AIDS vírus; 

28. hangsúlyozza aggodalmát a gyógyszerárak egyre nagyobb mértékű növekedése miatt, 

például a hepatitis C kezelésére szolgáló „Sovaldi”, valamint a ritka és az onkológiai 

betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek esetében, elismerve, hogy ez meghatározó 

tényezőnek bizonyult a gyógyszerekhez való hozzáféréssel kapcsolatban világszerte – 

még a fejlett országokban is – jelentkező valódi nehézségek komoly átgondolásában; 

aggodalommal jegyzi meg, hogy a Bizottság egészségügyi rendszerekre vonatkozó 

2016-os tematikus elemzése nem tartalmaz a gyógyszerek árának csökkentésére és a 

személyzeti és az infrastrukturális költségvetés megerősítésére vonatkozó kifejezett 

ajánlásokat; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fogadjanak el a legmagasabb 

szintű emberi jogi normákon alapuló intézkedéseket valamennyi gyógyszer teljes körű 

elérhetőségének és hozzáférhetőségének garantálása érdekében; felhívja a Bizottságot, 

hogy hozzon létre egy tervet az uniós polgárok gyógyszerekhez való hozzáférésére 

vonatkozó, könnyen elérhető és standardizált adatok és statisztikák megvizsgálására és 
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gyűjtésére, a legkiszolgáltatottabb és leghátrányosabb helyzetben lévő társadalmi 

csoportokra összpontosítva, a hepatitis C korai diagnózisával, kezelésével és uniós 

előfordulásával kapcsolatos fellépésekre is kiterjedően;  

29. felhívja a tagállamokat, hogy vizsgálják meg, milyen előnyökkel járna az alacsonyabb 

gyógyszerárakra irányuló esetleges együttműködés a polgárokra nézve; úgy véli, hogy 

létre kell hozni egy gyógyszervásárlással foglalkozó központi uniós hatóságot a 

gyógyszerekhez való hozzáférés terén a tagállamok vásárlóereje közötti különbségek 

megszüntetése érdekében; 

30.  támogatja a tagállamok azon szándékát, hogy javítsák az önkéntes együttműködést a 

tagállamok között és uniós szinten, mindenekelőtt az árak, a visszatérítések és az 

információcsere terén; 

31. rámutat az egészségügyi minisztereknek az Európai Unió olasz elnöksége idején, 2014. 

szeptember 22–23-án Milánóban tartott informális tanácsi ülésének következtetéseire, 

amely ülés alkalmával sok tagállam egyetértett abban, hogy közös erőfeszítésekre van 

szükség a bevált gyakorlatok megosztásának elősegítése és a betegek érdekét szolgáló 

gyorsabb hozzáférés lehetővé tétele érdekében;  

 

32. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal szorosan együttműködve támogassa és 

segítse elő a nyilvános átláthatóság, a tájékoztatás, valamint a bevált gyakorlatok 

megosztásának javítását, valamint az árazás, a visszatérítések és a gyógyszerek 

közbeszerzése terén folytatott együttműködés fokozását; felhív arra, hogy a 

89/105/EGK irányelvet váltsa fel egy új átláthatósági irányelv, amelynek célja hatékony 

ellenőrzést és teljes átláthatóságot biztosítani a tagállamokban a gyógyszerárak 

megállapítására és visszatérítésére használt eljárások tekintetében; 
 

33. hangsúlyozza, hogy az originális gyártók kutatási és fejlesztési költségeinek és az egyes 

tagállamokban a gyógyszerekért ténylegesen kifizetett árakra vonatkozó 

információknak a teljes átláthatósága hiányában rendkívül problematikus marad 

bármilyen párbeszéd a tisztességes gyógyszerárakról. 
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