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WSKAZÓWKI 

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, aby w 

oparciu o otrzymane petycje i w świetle wynikających z nich kwestii uwzględniła w swoim 

sprawozdaniu z własnej inicjatywy następujące wskazówki: 

1. uważa, że opinie obywateli europejskich wyrażane w petycjach kierowanych do 

Parlamentu Europejskiego mają zasadnicze znaczenie i powinny być traktowane 

priorytetowo przez europejskiego prawodawcę; zwraca uwagę na podnoszone przez 

opinię publiczną kwestie dotyczące w szczególności wysokiego kosztu, braku i 

ograniczenia dostępu do skutecznych i przystępnych cenowo leków oraz wpływu 

kryzysu gospodarczego na prawa pacjentów i systemy opieki zdrowotnej w państwach 

członkowskich z powodu znacznego wzrostu cięć inwestycji publicznych w zdrowie, 

jak również kwestie dotyczące metod marketingowych, patentów i praw własności 

intelektualnej do produktów leczniczych; 

2. apeluje do Komisji o konkretne wnioski polityczne i zmiany w prawodawstwie UE w 

zakresie własności intelektualnej w celu poprawy unijnej konkurencyjności w 

dziedzinie leków dzięki własnej produkcji lub importowi odpowiedników generycznych 

po przystępnych cenach; 

3. podkreśla potrzebę większej przejrzystości w odniesieniu do kosztu inwestycji w 

badania, rozwój i innowacje w sektorze farmaceutycznym, aby było wiadomo, jaka 

ilość środków publicznych została zainwestowana w poszczególne badania, oraz aby w 

ostatecznym rozrachunku obywatel nie płacił dwa razy za ten sam produkt; wzywa do 

przyjęcia środków koniecznych do osiągnięcia modelu, w którym gwarantuje się zwrot 

ze zrealizowanych inwestycji na rzecz zdrowia publicznego; 

4. wskazuje, że przy określaniu i realizowaniu wszystkich unijnych strategii politycznych i 

działań należy zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego, zgodnie z 

wymogiem art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i art. 35 

Karty praw podstawowych Unii Europejskiej; domaga się, aby w strategiach 

politycznych państw członkowskich dotyczących systemów opieki zdrowotnej i dostępu 

do leków zapewniono powszechny dostęp do wysokiej jakości, nieodpłatnych usług 

publicznej opieki zdrowotnej, równość oraz poszanowanie najwyższych standardów 

praw człowieka, traktując je jako sposób zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony 

zdrowia całej ludności;  

5. przypomina, że prawo do ochrony zdrowia jest prawem człowieka uznanym zarówno w 

Powszechnej deklaracji praw człowieka, jak i w Międzynarodowym pakcie praw 

gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz że prawo to odnosi się do wszystkich 

państw członkowskich, ponieważ ratyfikowały one traktaty międzynarodowe dotyczące 

praw człowieka, które uznają prawo do ochrony zdrowia; podkreśla, że dla 

zagwarantowania tego prawa konieczne jest między innymi zapewnienie dostępu do 

leków; 

6. przypomina, że art. 168 ust. 4 TFUE przyznaje UE kompetencje mające gwarantować, 

że dopuszczanie leków do obrotu zapewni wysokie standardy jakości, bezpieczeństwa i 

skuteczności; uważa, że Komisja powinna opracować zasady bezpieczeństwa i 
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skuteczności w celu poprawy dostępu do wysokiej jakości leków w bezpieczny i 

sprawiedliwy sposób; 

7. uważa, że potrzebny jest strategiczny przełom w dziedzinie zapobiegania chorobom, 

ponieważ można go uznać za kluczowy czynnik w ograniczaniu stosowania leków, przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego; 

wzywa UE i państwa członkowskie do wzmocnienia prawodawstwa mającego na celu 

wspieranie zrównoważonej produkcji żywności oraz do podjęcia wszelkich inicjatyw 

niezbędnych do promowania takich zdrowych i bezpiecznych nawyków jak zdrowe 

odżywianie; 

8. ubolewa, że duża liczba obywateli UE nie ma dostępu do opieki medycznej ani do 

leków, co znaczy naruszenie ich praw człowieka; uważa za niezwykle niepokojące, że 

w UE tysiące osób umierają z powodu braku skutecznych antybiotyków, szczepionek i 

metod leczenia chorób rzadkich oraz z powodu braku dostępu do niektórych terapii lub 

niemożliwości poniesienia ich wysokich kosztów; wzywa do przeglądu ustanowionych 

środków mających zachęcać do prowadzenia badań nad lekami sierocymi, aby określić, 

czy odnoszą one zamierzony skutek, a ponadto wzywa do ustanowienia nowych zachęt, 

jeżeli okaże się, że tak nie jest;  

9. wzywa państwa członkowskie do wdrożenia dyrektywy 2011/24/EU w sprawie 

stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej w sprawiedliwy 

sposób, unikając przy tym ograniczeń w stosowaniu przepisów dotyczących refundacji 

transgranicznej opieki zdrowotnej, w tym refundacji leków, mogących stanowić środek 

arbitralnej dyskryminacji lub nieuzasadnioną przeszkodę dla swobodnego przepływu; 

10. wzywa Komisję do skutecznego monitorowania i oceny wdrożenia dyrektywy 

2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece 

zdrowotnej w państwach członkowskich oraz do zaplanowania i przeprowadzenia jej 

formalnej weryfikacji obejmującej skargi, naruszenia i wszystkie środki transpozycji; 

11. uznaje, że znaczące przeszkody w dostępie do leków to ich nieprzystępność cenowa i 

niedostępność, skutki kryzysu finansowego, wysoka cena leków, brak badań nad 

niektórymi chorobami, monopole firm na rynku oraz wszystkie problemy związane z 

handlem równoległym lekami w UE; 

12. zwraca się do instytucji UE i do państw członkowskich o dołożenie wszelkich starań, 

aby zapobiegać handlowi równoległemu produktami leczniczymi na najbardziej 

dochodowych rynkach, co skutkuje wprowadzeniem kwot, a w konsekwencji 

niedoborem wielu leków, co z kolei niesie ze sobą bardzo poważne zagrożenia dla 

zdrowia obywateli, w niektórych przypadkach zmuszonych nawet do przerwania 

leczenia; 

13. odwołuje się do niekorzystnie wysokiego poziomu zależności społeczeństwa od woli 

prywatnych firm w zakresie opracowywania produktów ratujących życie, jak 

podkreślono w petycji nr 0791/2009, w odpowiedzi na którą Komisja przypomina, że 

„prawodawstwo w dziedzinie produktów farmaceutycznych UE przewiduje konkretne 

instrumenty stanowiące zachęty do opracowywania leków innowacyjnych, w 

szczególności wyłączność danych dotyczących określonych badań czy wyłączność na 

rynku w przypadku pewnych produktów leczniczych stosowanych w rzadkich 
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chorobach. W świetle takich ram prawnych firmy farmaceutyczne mają swobodę 

wyboru produktów leczniczych, które pragną tworzyć”; 

14. podkreśla negatywny wpływ polityki oszczędnościowej, w której promuje się cięcia w 

inwestycjach publicznych i która wiąże się z priorytetowym traktowaniem spłaty 

zadłużenia w budżetach krajowych względem wszystkich pozostałych pozycji; 

zauważa, że cięcia budżetowe niezmiennie mają negatywny wpływ na zdrowie 

obywateli, dlatego potrzebne są działania w celu dopilnowania, by żaden obywatel UE, 

żaden migrant ani azylant nie był pozbawiony dostępu do leków;  

15. wzywa Komisję do kontynuowania oceny funkcjonowania europejskiego systemu 

farmaceutycznego w celu dostarczenia danych i propozycji rozwiązań zapewniających 

zrównoważony rozwój tego systemu i systemów opieki zdrowotnej państw 

członkowskich, jak również opracowanie nowych i innowacyjnych produktów 

leczniczych; 

16. zauważa, że polityka oszczędnościowa podważa prawo obywateli w Europie do 

zdrowia, szczególnie w państwach członkowskich naruszających zasadę nieobniżania 

poziomu ochrony w odniesieniu do własnej polityki opieki zdrowotnej oraz 

finansowania systemów opieki zdrowotnej; 

17. odnotowuje uruchomienie Panelu wysokiego szczebla ONZ ds. dostępu do leków jako 

światową reakcję na konieczność rozwiązania złożonych kwestii w holistyczny sposób;  

18. uznaje potrzebę przeglądu przepisów patentowych w celu poprawy dostępu do leków 

oraz stworzenia zachęt do prowadzenia badań, w tym możliwości obowiązkowych 

licencji; przypomina, że inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (ILI) nie zawiera 

przepisów dotyczących braku zdolności patentowej wyników badań finansowanych ze 

środków publicznych; pilnie wzywa władze publiczne do jak najszybszego podjęcia 

proaktywnych działań na rzecz poprawy dostępu do leków generycznych i 

biopodobnych w celu skutecznego obniżenia kosztów i zmniejszenia ogólnych 

wydatków na leki, biorąc przy tym zawsze pod uwagę potrzebę zapewnienia 

równoważnego korzystnego działania, ciągłości opieki nad pacjentami oraz 

zapobiegania ryzyku nadużywania lub niewłaściwego wykorzystywania ram 

regulacyjnych; 

19. przypomina, że obywatele UE finansują co najmniej 50 % europejskich innowacji w 

sektorze farmaceutycznym przez publiczny wkład w inicjatywę w zakresie leków 

innowacyjnych (ILI);  

20. stwierdza, że państwa członkowskie powinny rozszerzyć środki ukierunkowane na 

unikanie konfliktów między producentami a osobami przepisującymi leki; 

21. wzywa państwa członkowskie do wspierania badań i rozwoju koncentrujących się na 

niezaspokojonych potrzebach medycznych wszystkich obywateli oraz do 

zagwarantowania niewyłącznych licencji w przypadku finansowania badań i rozwoju z 

publicznych środków, jak i do zapewnienia niedyskryminacyjnego dostępu do osiągnięć 

medycznych w Unii Europejskiej; podkreśla znaczenie dalszych inwestycji za 

pośrednictwem programu „Horyzont 2020” w rozwój innowacyjnych leków i 

wytwarzanie leków generycznych po cenach przystępnych dla wszystkich europejskich 
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pacjentów; wzywa państwa członkowskie do dopilnowania, by narzędzia e-zdrowia 

były skuteczniejsze, łatwiejsze w obsłudze dla użytkownika i powszechnie 

akceptowane; 

22. wzywa Komisję do opracowania ram europejskich umożliwiających dostarczanie 

wiarygodnych, aktualnych, przejrzystych, porównywalnych i możliwych do 

przekazywania informacji na temat względnej użyteczności technologii zdrowotnych z 

punktu widzenia wspierania decyzji państw członkowskich; 

23. uważa, że UE musi dopilnować, by przyszłe międzynarodowe umowy handlowe nie 

zagrażały powszechnemu dostępowi do leków ani zasadzie powszechnego dostępu do 

opieki zdrowotnej w państwach członkowskich; 

24. zwraca się do państw członkowskich, by we współpracy z Komisją rozważyły 

możliwość stworzenia wspólnej publicznej platformy badań i rozwoju finansowanej 

przez wszystkie państwa członkowskie za pośrednictwem minimalnego wkładu w 

wysokości 0,01 % ich PKB; uważa, że taka platforma powinna również umożliwić 

bezpośrednią produkcję w UE leków ratujących życie w przypadku zidentyfikowania 

niedoskonałości rynku; 

25. podkreśla, że Unia ma kompetencje w zakresie podejmowania działań w celu 

wspierania, koordynowania i uzupełniania działań państw członkowskich na rzecz 

ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego;  

26. uznaje wartość inicjatyw obywatelskich, takich jak europejska karta praw pacjenta, 

której podstawą jest Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, oraz Europejski 

Dzień Praw Pacjenta, obchodzony corocznie 18 kwietnia na szczeblu lokalnym i 

krajowym w państwach członkowskich; zachęca Komisję do zinstytucjonalizowania 

Europejskiego Dnia Praw Pacjenta na szczeblu UE; 

27. apeluje o utworzenie na poziomie UE funduszu kryzysowego pomocy medycznej dla 

osób w państwach członkowskich dotkniętych takimi chorobami jak wirusowe 

zapalenie wątroby typu C lub HIV/AIDS; 

28. z niepokojem odnotowuje dynamikę wzrostu cen leków, na przykład preparatu Sovaldi 

stosowanego w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C oraz leków 

stosowanych w leczeniu chorób rzadkich i onkologicznych, uznając, że stało się to 

decydującym czynnikiem, aby poważnie rozważyć rzeczywistą trudność w 

zagwarantowaniu dostępu do leków na całym świecie, nawet w krajach rozwiniętych; 

zauważa z zaniepokojeniem, że analiza tematyczna europejskiego semestru dotycząca 

zdrowia i systemów zdrowotnych w 2016 r. nie zawiera żadnych wyraźnych zaleceń 

dotyczących obniżenia cen leków i zwiększenia budżetów przeznaczonych na personel i 

infrastrukturę; wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyjęcia środków opartych 

na najwyższych standardach praw człowieka w celu zagwarantowania pełnej 

dostępności i osiągalności wszystkich leków; wzywa Komisję do opracowania planu 

badań oraz gromadzenia łatwo dostępnych i znormalizowanych danych i statystyk 

dotyczących dostępu obywateli UE do leków, koncentrując się przy tym na grupach 

społecznych znajdujących się w najtrudniejszej i najmniej korzystnej sytuacji, w tym na 

działaniach dotyczących wczesnej diagnostyki, leczenia i występowania wirusowego 

zapalenia wątroby typu C w UE;  
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29. wzywa państwa członkowskie do przeanalizowania korzyści dla obywateli 

wynikających z potencjalnej współpracy na rzecz obniżenia kosztów leków; uważa, że 

konieczne jest stworzenie unijnej centralnej jednostki zakupującej leki, aby położyć 

kres zróżnicowaniu siły nabywczej przy dostępie do leków w poszczególnych 

państwach członkowskich;  

30. wspiera zamierzenia państw członkowskich w zakresie poprawy dobrowolnej 

współpracy między państwami i na szczeblu UE, zwłaszcza w dziedzinie ustalania cen, 

refundacji i wymiany informacji; 

31. przypomina konkluzje z nieformalnego posiedzenia ministrów zdrowia w czasie włoskiej 

prezydencji UE, które odbyło się w Mediolanie w dniach 22 i 23 września 2014 r. i na 

którym wiele państw członkowskich zgodnie uznało konieczność podjęcia wspólnych 

wysiłków, aby umożliwić wymianę najlepszych praktyk, a także zapewnić pacjentom 

szybszy dostęp;  

32. wzywa Komisję, by w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi propagowała i 

ułatwiała większą publiczną przejrzystość, wymianę informacji i najlepszych praktyk 

oraz współpracę w zakresie ustalania cen, refundacji i zamówień publicznych na leki; 

apeluje o zastąpienie dyrektywy 89/105/EWG nową dyrektywą w sprawie przejrzystości 

w celu zapewnienia skutecznych kontroli i pełnej przejrzystości wszystkich procedur 

stosowanych przy ustalaniu cen i refundacji produktów leczniczych w państwach 

członkowskich; 

33. podkreśla, że bez zapewnienia pełnej przejrzystości kosztów badań i rozwoju 

ponoszonych przez przedsiębiorstwa opracowujące leki innowacyjne oraz informacji o 

rzeczywistych cenach za leki we wszystkich państwach członkowskich jakiekolwiek 

dyskusje na temat sprawiedliwych cen leków pozostają wysoce problematyczne. 
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