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POBUDE 

Odbor za peticije poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, 

da na podlagi prejetih peticij in v luči vprašanj, ki jih te peticije zastavljajo, v svoje 

samoiniciativno poročilo vključi naslednje pobude: 

1. meni, da so mnenja evropskih državljanov, ki jih ti s pomočjo peticij delijo z Evropskim 

parlamentom, bistvenega pomena in bi jih moral evropski zakonodajalec prednostno 

obravnavati; poudarja javno izražene težave, zlasti z visokimi stroški, pomanjkanjem in 

omejevanjem dostopa do učinkovitih in dostopnih zdravil, učinkom gospodarske krize 

na pravice pacientov in zdravstvene sisteme držav članic, ki je posledica močnega 

znižanja javnih naložb v zdravje, in težave s tržnimi postopki, patenti in pravicami 

intelektualne lastnine za zdravila;  

2. poziva Komisijo, naj predstavi konkretne predloge za zakonodajo EU o intelektualni 

lastnini, da okrepi konkurenčnost EU na področju zdravil z lastno proizvodnjo ali 

uvozom generičnih zdravil po dostopnih cenah; 

3. vztraja, da je potrebna večja preglednost nad stroški naložb v farmacevtske raziskave, 

razvoj in inovacije, da bi vedeli, koliko javnega denarja se vloži v posamezni 

raziskovalni projekt, in navsezadnje tudi zagotovili, da javnost istega izdelka ne bi 

dvakrat plačevala; poziva k sprejetju meril, ki so potrebna za izdelavo modela, s katerim 

bo zagotovljeno, da naložbe v javne zdravstvene storitve prinašajo dobiček; 

4. poudarja, da je treba pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik in dejavnosti Unije 

jamčiti za visoko raven varovanja zdravja ljudi, kot določata člen 168 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije (PDEU) in člen 35 Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah; poziva k univerzalnemu dostopu do brezplačnih javnih zdravstvenih storitev 

dobre kakovosti, enakosti in spoštovanju najvišjih standardov človekovih pravic v 

politikah, ki jih države članice uporabljajo za sisteme zdravstvenega varstva in dostop 

do zdravil, s čimer bi zagotavljali visoko raven varovanja zdravja pri celotnem 

prebivalstvu;  

5. ponavlja, da je pravica do zdravja človekova pravica, ki je priznana v Splošni 

deklaraciji o človekovih pravicah in Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in 

kulturnih pravicah, ter da velja v vseh državah članicah, saj so ratificirale mednarodne 

pogodbe o človekovih pravicah, ki priznavajo pravico do zdravja; poudarja, da je treba 

za uresničevanje te pravice med drugimi dejavniki zagotoviti tudi dostop do zdravil; 

6. opozarja, da ima EU po členu 168(4) PDEU pristojnost poskrbeti, da se pri izdaji 

dovoljenj za zdravila upoštevajo visoki standardi kakovosti, varnosti in učinkovitosti; 

meni, da bi morala Komisija še bolj staviti na načeli varnosti in učinkovitosti, da bi se 

dostop do kakovostnih zdravil z večjo varnostjo in učinkovitostjo izboljšal; 

7. meni, da je potreben strateški preboj na področju preprečevanja bolezni, saj je to lahko 

ključni dejavnik pri zmanjšanju uporabe zdravil in hkratnem zagotavljanju visoke ravni 

varovanja zdravja ljudi; poziva EU in države članice, naj okrepijo zakonodajo, ki 

podpira trajnostno proizvodnjo živil ter sprejme vse potrebne pobude za spodbujanje 

zdravih in varnih navad, kot je zdrava prehrana; 
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8. obžaluje, da veliko število prebivalcev EU nima dostopa do zdravstvenega varstva ali 

zdravil, kar pomeni, da se kršijo njihove človekove pravice; meni, da je skrb zbujajoče, 

da je v EU na tisoče žrtev zaradi pomanjkanja učinkovitih antibiotikov, cepiv in načinov 

zdravljenja za redke bolezni in ker nimajo dostopa do nekaterih načinov zdravljenja ali 

si teh ne morejo privoščiti; poziva, naj se preveri uspešnost pobud za spodbujanje 

raziskav o zdravilih sirotah in v primeru njihove neuspešnosti poziva k novim pobudam;  

9. poziva države članice, naj pravično izvajajo Direktivo 2011/24/EU o uveljavljanju 

pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu in preprečujejo omejevanje 

uporabe pravil o povračilu stroškov čezmejnega zdravstvenega varstva, vključno s 

povračilom za zdravila, kar bi lahko bila oblika samovoljne diskriminacije ali 

neupravičenega oviranja svobode gibanja; 

10. poziva Komisijo, naj učinkovito nadzira in ocenjuje izvajanje Direktive 2011/24/EU o 

uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu v državah članicah 

ter načrtuje in izvede uradno oceno te direktive, vključno s pritožbami, kršitvami in 

vsemi izvedbenimi ukrepi; 

11.  ugotavlja, da so ključne ovire pri dostopu do zdravil cenovna nedostopnost in 

nerazpoložljivost zdravil, učinek finančne krize, visoke cene zdravil, pomanjkanje 

raziskav za nekatere bolezni, monopoli velikih podjetij na trgu in vse težave, povezane z 

vzporedno trgovino z zdravili v EU; 

12. poziva institucije EU in države članice, naj skrbno preprečujejo vzporedno trgovino s 

farmacevtskimi proizvodi na najbolj dobičkonosnih trgih, saj to povzroča uvedbo kvot 

in posledično pomanjkanje mnogih zdravil, s čimer se resno ogroža zdravje državljanov, 

ki so v nekaterih primerih prisiljeni prekiniti zdravljenje; 

13. opozarja na neprimerno visoko raven odvisnosti javnosti od volje zasebnih družb, da 

razvijajo proizvode, ki rešujejo življenje, kot je poudarjeno v peticiji št. 0791/2009, v 

kateri Komisija v svojem odgovoru opozarja, da farmacevtska zakonodaja EU določa 

posebne instrumente kot pobudo za razvoj inovativnih zdravil, tako predvsem 

ekskluzivnost podatkov za posebne študije ali tržno ekskluzivnost za nekatera zdravila 

za redke bolezni; v tem pravnem okviru imajo farmacevtska podjetja prosto izbiro, 

katera zdravila želijo razvijati; 

14. poudarja negativni učinek varčevalnih politik, ki spodbujajo zmanjševanje javnih 

naložb in povzročajo, da ima plačevanje dolgov prednost pred vsemi drugimi 

postavkami v nacionalnem proračunu; poudarja, da ima krčenje proračuna neizogibno 

negativne posledice za zdravje državljanov in je treba zato z ukrepi zagotoviti, da 

nobenemu državljanu EU, migrantu ali prosilcu za azil ne bo onemogočen dostop do 

zdravil;  

15. poziva Komisijo, naj nadaljuje z oceno delovanja evropskega farmacevtskega sistema in 

tako priskrbi podatke in predloge za rešitve, ki bodo omogočale trajnost tega sistema in 

zdravstvenih sistemov držav članic ter razvoj novih in inovativnih zdravil; 

16. ugotavlja, da se z varčevalnimi ukrepi krni pravica državljanov do zdravja, zlasti v 

državah članicah, ki v svojih zdravstvenih politikah in pri financiranju sistemov 

zdravstvenega varstva kršijo načelo prepovedi poslabšanja položaja; 
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17. se zaveda, da je ustanovitev skupine Organizacije združenih narodov na visoki ravni za 

dostop do zdravil splošni odziv na potrebo po celoviti obravnavi večplastnih vprašanj;  

18. priznava, da je treba pravila o patentiranju, vključno z možnostjo uvedbe obveznih 

dovoljenj, pregledati, da bi izboljšali dostop do zdravil in spodbudili raziskave; 

opozarja, da pobuda za inovativna zdravila ne vsebuje določb o tem, da ni mogoče 

patentirati rezultatov javno financiranih raziskav; poziva oblikovalce javnih politik, naj 

si proaktivno prizadevajo za pravočasno razpoložljivost generičnih in biološko 

podobnih zdravil, da bi učinkovito znižali stroške in zmanjšali skupne izdatke za 

zdravila, pri čemer je treba vedno upoštevati zagotavljanje enakih koristnih učinkov, 

stalno oskrbo pacientov in preprečevanje vsakršne možnosti zlorabe ali nepravilne 

uporabe regulativnega okvira; 

19. opozarja, da državljani EU z javno udeležbo v pobudi za inovativno zdravila financirajo 

vsaj 50 % evropskih farmacevtskih inovacij;  

20. ugotavlja, da bi morale države članice okrepiti ukrepe za preprečevanje konfliktov 

interesov med proizvajalci zdravil in tistimi, ki jih predpisujejo; 

21. poziva države članice, naj podpirajo raziskave in razvoj, osredotočene na neizpolnjene 

zdravstvene potrebe vseh državljanov, in pri javno financiranih raziskavah in razvoju 

zagotavljajo neizključujočo izdajo dovoljenj ter nediskriminatoren dostop do 

medicinskega napredka v Evropski uniji; poudarja pomen nadaljnjih naložb po 

programu Obzorje 2020 za razvoj inovativnih zdravil in proizvodnjo generičnih zdravil 

po dostopnih cenah za vse evropske paciente; poziva države članice, naj poskrbijo, da 

bodo orodja e-zdravja bolj učinkovita, uporabniško prijazna in široko sprejeta; 

22. poziva Komisijo, naj oblikuje evropski okvir za zagotavljanje zanesljivih, pravočasnih, 

preglednih, primerljivih in prenosljivih informacij o relativni učinkovitosti zdravstvenih 

tehnologij, s katerim bi države članice podprla pri njihovih odločitvah; 

23. meni, da mora EU poskrbeti, da bodoči mednarodni trgovinski sporazumi ne bi ogrožali 

splošnega dostopa do zdravil in načela splošnega dostopa do zdravstvenega varstva v 

državah članicah; 

24. poziva države članice, naj v sodelovanju s Komisijo preučijo možnost vzpostavitve 

skupne javne platforme za raziskave in razvoj, za katero bi vse države prispevale vsaj 

0,01 % BDP-ja; meni, da bi morala ta platforma, kadar se ugotovi nedelovanje trga, 

omogočiti tudi, da se zdravila, ki rešujejo življenje, proizvedejo neposredno v EU;  

25. poudarja, da je Unija pristojna za izvajanje ukrepov za podporo, uskladitev in 

dopolnitev ukrepov držav članic za zaščito in izboljšanje zdravja ljudi;  

26. priznava pomen državljanskih pobud, kot je evropska listina o pacientovih pravicah, ki 

temelji na Listini o temeljnih pravicah Evropske unije, in evropski dan pacientovih 

pravic, ki se vsako leto 18. aprila praznuje v državah članicah na lokalni in nacionalnih 

ravni; poziva Komisijo, naj institucionalizira evropski dan pacientovih pravic na ravni 

EU; 

27. poziva k vzpostavitvi zasilnega zdravstvenega sklada na ravni EU za ljudi iz držav 
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članic, ki so zboleli za hepatitisom C ali HIV/aidsom; 

28. poudarja, da je zaskrbljen zaradi hitrega porasta cen zdravil, kot je „Sovaldi“, za 

zdravljenje hepatitisa C in zdravil za zdravljenje redkih bolezni in rakastih obolenj, in 

priznava, da je bil to odločilen dejavnik za resno obravnavo dejanskih težav z 

zagotavljanjem dostopa do zdravil po vsem svetu, celo v razvitih državah; z 

zaskrbljenostjo ugotavlja, da Komisija v svojo tematsko analizo zdravja in zdravstvenih 

sistemov ni izrecno vključila priporočila, naj se znižajo cene zdravil in povečajo 

sredstva za zaposlene in infrastrukturo; poziva Komisijo in države članice, naj 

sprejmejo ukrepe na podlagi najvišjih standardov človekovih pravic, da bi zagotovile 

polno razpoložljivost in dostopnost vseh zdravil; poziva Komisijo, naj izdela načrt za 

preučitev in zbiranje zlahka razpoložljivih in standardiziranih podatkov in statistik o 

dostopu državljanov EU do zdravil, ki bi bil osredotočen na najbolj ranljive in 

zapostavljene družbene skupine ter vključeval ukrepe, povezane z zgodnjim 

odkrivanjem, zdravljenjem in razširjenostjo hepatitisa C v EU;  

29. poziva države članice, naj preučijo prednosti morebitnega sodelovanja za znižanje 

stroškov zdravil za državljane; meni, da je treba na ravni EU vzpostaviti osrednji 

nabavni organ za zdravila, s čimer bi pri dostopu do zdravil odpravili obstoječe razlike v 

kupni moči med državami članicami; 

30.  podpira namero držav članic, da izboljšajo prostovoljno sodelovanje med državami in 

na ravni EU, zlasti na področju določanja cen, povračila stroškov in izmenjave 

informacij; 

31. poudarja sklepe neformalnega srečanja Sveta ministrov za zdravje, ki je bilo 22. in 23. 

septembra 2014 med italijanskim predsedovanjem Svetu, na katerem so se mnoge 

države članice strinjale, da je treba s skupnim prizadevanjem omogočiti izmenjavo 

najboljše prakse, pacientom pa hitrejši dostop; 

32. poziva Komisijo, naj v tesnem sodelovanju z državami članicami spodbuja in omogoča 

večjo javno preglednost ter izmenjavo informacij in najboljše prakse, pa tudi 

sodelovanje pri določanju cen, povračilu stroškov in dobavi zdravil; poziva, naj nova 

direktiva o preglednosti nadomesti Direktivo 89/105/EGS, da bi zagotovili učinkovit 

nadzor in popolno preglednost nad postopki, ki se uporabljajo za določitev cen in 

povračilo stroškov za zdravila v državah članicah; 

33. poudarja, da je izjemno težko razpravljati o pravičnih cenah zdravil, če ni popolne 

preglednosti nad stroški raziskav in razvoja za proizvajalce originalnega zdravila in brez 

podatkov o dejanskih cenah zdravil v državah članicah. 
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