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NÁVRHY 

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín, aby ako gestorský výbor na základe prijatých petícií a s ohľadom na záležitosti 

v nich uvedené zaradil do svojej iniciatívnej správy tieto návrhy: 

1. domnieva sa, že názory európskych občanov vyjadrené v petíciách predložených 

Európskemu parlamentu majú zásadný význam a európsky zákonodarca by sa im mal 

venovať prednostne; poukazuje na otázky vznesené verejnosťou, najmä na vysoké ceny, 

nedostatočný a obmedzený prístup k účinným a cenovo dostupným liekom, vplyv 

hospodárskej krízy na práva pacientov a systémy zdravotnej starostlivosti v členských 

štátoch z dôvodu výrazného znižovania verejných investícií do zdravotníctva a otázky 

týkajúce sa postupov uvádzania na trh, patentov a práv duševného vlastníctva spojených 

s liekmi; 

2. vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy politík a zmien právnych predpisov 

EÚ týkajúcich sa duševného vlastníctva s cieľom posilniť konkurencieschopnosť EÚ, 

pokiaľ ide o lieky, prostredníctvom liekov vyrobených v EÚ alebo ich cenovo 

dostupných dovezených generických verzií; 

3. trvá na tom, že je potrebná väčšia transparentnosť, pokiaľ ide o náklady na investície 

do farmaceutického výskumu, vývoja a inovácie, aby sa vedelo, koľko verejných 

prostriedkov sa investuje do každého výskumného projektu, a zabezpečilo, aby 

verejnosť v poslednej analýze neplatila dvakrát za ten istý produkt; naliehavo vyzýva 

na prijatie opatrení potrebných na dosiahnutie modelu, ktorý zaručí návratnosť tejto 

investície pre služby verejného zdravotníctva; 

4. poukazuje na to, že pri definovaní a vykonávaní všetkých politík a činností Únie treba 

zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia, ako sa stanovuje v článku 168 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a v článku 35 Charty základných práv 

Európskej únie; požaduje, aby sa v politikách členských štátov týkajúcich sa systémov 

zdravotníctva a prístupu k liekom zabezpečil všeobecný prístup ku kvalitným 

a bezplatným službám verejného zdravotníctva, rovnosť a dodržiavanie najvyšších 

noriem v oblasti ľudských práv ako spôsob zaručenia vysokej úrovne ochrany ľudského 

zdravia pre všetkých obyvateľov;  

5. pripomína, že právo na zdravie je ľudské právo uznané vo Všeobecnej deklarácii 

ľudských práv aj v Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 

právach a že toto právo sa týka všetkých členských štátov, keďže ratifikovali 

medzinárodné zmluvy o ľudských právach, v ktorých sa uznáva právo na zdravie; 

poukazuje na to, že aby toto právo bolo zaručené, treba okrem iného zabezpečiť prístup 

k liekom; 

6. pripomína, že v článku 168 ods. 4 ZFEÚ sa EÚ zverujú právomoci na to, aby zaručila, 

že povoľovaním liekov sa zabezpečí vysoká úroveň kvality, bezpečnosti a účinnosti; 

domnieva sa, že Komisia by mala vypracovať zásady bezpečnosti a účinnosti s cieľom 

zlepšiť prístup k vysokokvalitným liekom bezpečným a spravodlivým spôsobom; 

 

7. vyjadruje presvedčenie, že je potrebný strategický prelom v oblasti prevencie ochorení, 
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pretože ju možno považovať za kľúčový faktor znižovania užívania liekov a zároveň 

za záruku vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia; vyzýva EÚ a členské štáty, aby 

posilnili právne predpisy zamerané na podporu udržateľnej výroby potravín a prijali 

všetky potrebné iniciatívy s cieľom podporiť zdravé a bezpečné návyky, napríklad 

zdravú výživu; 

8. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že veľký počet občanov EÚ nemá prístup 

k zdravotnej starostlivosti alebo liekom, čo znamená, že sa porušujú ich ľudské práva; 

považuje za veľmi alarmujúce, že v EÚ dochádza k tisícom úmrtí z dôvodu nedostatku 

účinných antibiotík, vakcín a liečby zriedkavých chorôb, ako aj toho, že ľudia nemajú 

prístup k určitej liečbe alebo si ju nemôžu dovoliť; požaduje preskúmanie stimulov 

na podnecovanie výskumu liekov na zriedkavé choroby s cieľom zistiť, či sú úspešné, 

a ak nie sú, požaduje nové stimuly;  

 

9. vyzýva členské štáty, aby smernicu 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov 

pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti vykonávali spravodlivo a vyhýbali sa 

obmedzovaniu uplatňovania pravidiel vzťahujúcich sa na preplácanie cezhraničnej 

zdravotnej starostlivosti vrátane preplácania liekov, ktoré by mohlo predstavovať 

svojvoľnú diskrimináciu alebo neodôvodnenú prekážku voľného pohybu; 

10. vyzýva Komisiu, aby účinne monitorovala a posudzovala vykonávanie smernice 

2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 

v členských štátoch a naplánovala a vykonala jej formálne hodnotenie, ktoré zahrnie 

sťažnosti, porušenia a všetky transpozičné opatrenia; 

11. uznáva, že kľúčovými prekážkami prístupu k liekom sú nedostatočná cenová prístupnosť 

a dostupnosť liekov, vplyv finančnej krízy, vysoká cena liekov, nedostatočný výskum 

niektorých chorôb, monopoly spoločností na trhu a všetky problémy súvisiace 

s paralelným obchodom s liekmi v EÚ; 

12. vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby čo najdôslednejšie predchádzali paralelnému 

obchodovaniu s farmaceutickými výrobkami na najziskovejších trhoch, čo spôsobuje 

stanovovanie kvót a následný nedostatok mnohých liekov, a tak vytvára mimoriadne 

riziko pre zdravie občanov, ktorí sú v niektorých prípadoch dokonca nútení prerušiť 

liečbu; 

13. pripomína škodlivo vysokú úroveň verejnej závislosti od vôle súkromných spoločností 

vyvíjať produkty zachraňujúce život, ako sa zdôrazňuje v petícii č. 0791/2009, 

v súvislosti s ktorou Komisia vo svojej odpovedi pripomína, že „právne predpisy EÚ 

v oblasti farmaceutických výrobkov stanovujú špecifické nástroje ako stimuly na vývoj 

inovačných liekov, najmä exkluzivitu údajov pri špecifických štúdiách alebo 

exkluzivitu trhu pri určitých liekoch na zriedkavé choroby. V tomto právnom rámci sa 

farmaceutické spoločnosti môžu slobodne rozhodnúť, ktoré lieky chcú vyvíjať.“; 

14. zdôrazňuje negatívny vplyv politík úsporných opatrení, ktoré presadzujú škrty vo 

verejných investíciách a zahŕňajú prioritu splácania dlhu pred všetkými ostatnými 

položkami vo vnútroštátnych rozpočtoch; zdôrazňuje, že rozpočtové škrty majú vždy 

negatívny dopad na zdravie občanov, a preto sú potrebné opatrenia, ktoré zabezpečia, 
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aby sa žiadnemu občanovi EÚ, migrantovi alebo žiadateľovi o azyl nebránilo v prístupe 

k liekom;  

 

15. vyzýva Komisiu, aby naďalej posudzovala fungovanie európskeho farmaceutického 

systému s cieľom poskytovať údaje a návrhy riešení s cieľom zabezpečiť udržateľnosť 

európskeho farmaceutického systému a systémov zdravotníctva členských štátov, ako aj 

vývoj nových a inovatívnych liekov; 

16. poznamenáva, že úsporné opatrenia oslabujú právo európskych občanov na zdravie, 

najmä tým, že členské štáty porušujú zásadu zákazu zníženia úrovne ochrany, pokiaľ 

ide o ich vlastné politiky zdravotnej starostlivosti a financovanie systémov zdravotnej 

starostlivosti; 

17. uznáva vytvorenie skupiny OSN na vysokej úrovni pre prístup k liekom ako globálnu 

reakciu na potrebu riešiť mnohotvárne problémy holistickým spôsobom;  

18. uznáva potrebu preskúmať pravidlá udeľovania patentov, aby sa zlepšil prístup k liekom 

a stimuloval výskum, vrátane možnosti prijatia povinných licencií; pripomína, že 

iniciatíva pre inovačné lieky (IMI) neobsahuje žiadne ustanovenie o nepatentovateľnosti 

výsledkov verejne financovaného výskumu; naliehavo vyzýva činiteľov v oblasti 

verejnej politiky, aby prijali aktívne opatrenia s cieľom zabezpečiť včasnú dostupnosť 

generických a biologicky podobných liekov s cieľom účinne znížiť náklady a celkové 

výdavky na lieky, pričom treba vždy brať do úvahy potrebu zabezpečiť rovnaké 

priaznivé účinky, kontinuitu starostlivosti o pacienta a prevenciu akéhokoľvek rizika 

zneužitia alebo nesprávneho použitia regulačného rámca; 

 

19. pripomína, že občania EÚ financujú aspoň 50 % európskych farmaceutických inovácií 

prostredníctvom verejnej účasti na iniciatíve pre inovačné lieky (IMI);  

20. poznamenáva, že členské štáty by mali posilniť opatrenia zamerané na zamedzenie 

všetkým konfliktom záujmov medzi výrobcami liekov a osobami, ktoré ich predpisujú; 

21. vyzýva členské štáty, aby podporovali výskum a vývoj zameraný na nenaplnené 

zdravotné potreby všetkých občanov a zaručili nevýhradné licencie v prípadoch, keď sa 

výskum a vývoj financuje z verejných zdrojov, ako aj nediskriminačný prístup 

k medicínskym pokrokom v Európskej únii; zdôrazňuje význam ďalších investícií 

prostredníctvom programu Horizont 2020 v záujme vývoja inovačných liekov a výroby 

generických liekov za ceny dostupné pre všetkých európskych pacientov; vyzýva 

členské štáty, aby zvýšili účinnosť nástrojov elektronického zdravotníctva 

a jednoduchosť ich použitia a rozšírili ich akceptáciu; 

22. vyzýva Komisiu, aby vytvorila európsky rámec na poskytovanie spoľahlivých, 

včasných, transparentných, porovnateľných a prenosných informácií o relatívnej 

účinnosti zdravotníckych technológií v záujme podpory rozhodnutí členských štátov; 

23. zdôrazňuje, že EÚ musí zabezpečiť, aby budúce medzinárodné obchodné dohody 

neohrozovali všeobecný prístup k liekom a zásadu všeobecného prístupu k zdravotnej 

starostlivosti v členských štátoch; 
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24. vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s Komisiou zvážili možnosť vytvoriť spoločnú 

verejnú platformu pre výskum a vývoj financovanú všetkými členskými štátmi 

prostredníctvom minimálneho príspevku vo výške 0,01 % ich HDP; domnieva sa, že 

prostredníctvom tejto platformy by tiež malo byť možné priamo vyrábať lieky 

zachraňujúce život v EÚ v prípade, keď sa zistí zlyhanie trhu; 

25. zdôrazňuje, že Únia má právomoc prijímať opatrenia na podporu, koordináciu 

a doplnenie opatrení členských štátov na ochranu a zlepšenie ľudského zdravia;  

26. uznáva hodnotu iniciatív občanov, ako sú Európska charta práv pacientov založená na 

Charte základných práv Európskej únie a Európsky deň práv pacientov, ktorý si 

na miestnej a národnej úrovni v členských štátoch EÚ každoročne pripomíname 

18. apríla; vyzýva Komisiu, aby inštitucionalizovala Európsky deň práv pacientov na 

úrovni EÚ; 

27. požaduje zriadenie krízového fondu pre obnovu zdravia na úrovni EÚ pre ľudí 

v členských štátoch EÚ, ktorí trpia chorobami ako hepatitída typu C alebo HIV/AIDS; 

28. zdôrazňuje svoje znepokojenie z prudkého nárastu ceny liekov, napríklad lieku Sovaldi 

na liečbu hepatitídy typu C a liekov na zriedkavé a onkologické choroby, pričom 

uznáva, že to je určujúci faktor na vážne zamyslenie sa nad skutočným problémom 

zabezpečenia prístupu k liekom na celom svete, a to aj v rozvinutých krajinách; 

so znepokojením konštatuje, že v tematickej analýze Komisie o zdraví a systémoch 

zdravotnej starostlivosti z roku 2016 sa neuvádza žiadne výslovné odporúčanie 

na zníženie cien liekov a posilnenie rozpočtov na zamestnancov a infraštruktúru; 

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na základe najprísnejších noriem v oblasti 

ľudských práv prijali opatrenia s cieľom zaručiť úplnú dostupnosť a prístupnosť 

všetkých liekov; žiada Komisiu, aby vypracovala plán na skúmanie a zber ľahko 

dostupných a štandardizovaných údajov a štatistík týkajúcich sa prístupu občanov EÚ 

k liekom, ktorý by bol zameraný na najzraniteľnejšie a najviac znevýhodnené sociálne 

skupiny a zahŕňal opatrenia súvisiace s včasnou diagnostikou, liečbou a prevalenciou 

hepatitídy typu C v EÚ;  

29. vyzýva členské štáty, aby preskúmali prínosy prípadnej spolupráce pre nižšie ceny 

liekov pre občanov; domnieva sa, že treba zriadiť ústredný orgán EÚ pre nákup liekov, 

aby sa odstránili rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o kúpnu silu, pri prístupe 

k liekom; 

30.  podporuje zámer členských štátov zlepšiť dobrovoľnú spoluprácu medzi štátmi 

a na úrovni EÚ, predovšetkým v oblasti tvorby cien, úhrad a výmeny informácií; 

31. poukazuje na závery neformálneho zasadnutia Rady ministrov zdravotníctva, ktoré sa 

konalo v Miláne 22. a 23. septembra 2014 počas talianskeho predsedníctva Rady 

a na ktorom sa mnohé členské štáty zhodli, že je potrebné vyvíjať spoločné úsilie na 

uľahčenie výmeny najlepších postupov a umožnenie rýchlejšieho prístupu pre pacientov;  

 

32. vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci s členskými štátmi podporovala a uľahčovala 

väčšiu verejnú transparentnosť, výmenu informácií a najlepších postupov a spoluprácu, 

čo sa týka tvorby cien, úhrad a obstarávania liekov; požaduje, aby sa smernica 89/105/ES 

nahradila novou smernicou o transparentnosti, a to s cieľom zabezpečiť účinné kontroly 

a plnú transparentnosť postupov používaných na stanovenie cien a úhrad liekov 
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v členských štátoch; 
 

33. zdôrazňuje, že bez úplnej transparentnosti nákladov na výskum a vývoj pre pôvodných 

výrobcov a informácií o skutočných cenách, ktoré sa platia za lieky v členských štátoch 

EÚ, bude každá diskusia o spravodlivých cenách liekov naďalej veľmi problematická. 
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