
Διακήρυξη

Η  Κοινωνία  των  Πολιτών  καλεί  τα  κράτη  μέλη  να  υπερασπιστούν  την  ανάγκη  για  κριτική
αναθεώρηση  του  συστήματος  πνευματικής  ιδιοκτησίας  και  των  κινήτρων  για  την  ιατρική
καινοτομία

Οι υπογράφουσες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών καλούν τα κράτη μέλη να αντισταθούν
στις πιέσεις της φαρμακοβιομηχανίας,  που στοχεύουν στην εξάλειψη κρίσιμων στοιχείων από τα
προτεινόμενα  Συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα μπορούσαν να
βελτιώσουν την ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία και την πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα με
προσιτές τιμές.

Αυτά τα συμπεράσματα, έχει προγραμματιστεί να εγκριθούν από το Συμβούλιο Υπουργών Υγείας στις
17 Ιουνίου, 2016. Η Ολλανδική Προεδρία της ΕΕ πρότεινε μια αξιολόγηση των μηχανισμών της ΕΕ με
στόχο  την ενθάρρυνση της καινοτομίας στα φάρμακα. Τώρα όμως φαίνεται ότι, οι συγκεκριμένες
υποδείξεις που θα εξετάζουν την καταλληλότητα και τις επιπτώσεις της υπερβολικής προστασίας της
Πνευματικής Ιδιοκτησίας μπορεί να αφαιρεθούν.

Ένας  συνασπισμός   ΜΚΟ  για   την   δημόσια  υγεία,  καλεί  τα  κράτη  μέλη  να  υποστηρίξουν  την
τελευταία πρόταση της Προεδρίας, με ημερομηνία 24 Μαΐου και ιδίως, τα άρθρα 38-41 (“όσον
αφορά την αποκλειστικότητα της εμπορίας  και των δεδομένων, την χρήση των συμπληρωματικών
πιστοποιητικών  προστασίας,  το  πεδίο  εφαρμογής  του  διπλώματος  ευρεσιτεχνίας  “Bolar”  και  την
απαλλαγή της  πατέντας  για την  έρευνα και  άλλων συναφών  εργαλείων  για την  προστασία  της
πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδιαιτέρως δε,  όσων αφορούν την ρύθμιση των ορφανών φαρμάκων”).

Υπερβολικά και επιπρόσθετα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας δεν συμβάλλουν  σε μια γνήσια,
καθοδηγούμενη από τις ανάγκες,  ιατρική καινοτομία.  Επίσης,  καθυστερούν την κυκλοφορία  των
γενοσήμων και  τον  σχετικό  ανταγωνισμό,  γεγονότα που οδηγούν  σε  οικονομικά απρόσιτες  τιμές
φαρμάκων για τις οποίες τα Ευρωπαϊκά συστήματα υγείας σήμερα αγωνίζονται.
Πρόκειται για ένα ζήτημα που απαιτεί επείγουσα πολιτική δράση.

Όπως περιγράφεται στο άρθρο 39 του τελευταίου σχεδίου των προαναφερόμενων Συμπερασμάτων
του Συμβουλίου,  είναι  ύψιστης σημασίας το γεγονός ότι  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει  μια εις
βάθος ανεξάρτητη αξιολόγηση των επιπτώσεων  των  Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (των
σχετικών  με τα κίνητρα), στην ιατρική καινοτομία και στην οικονομική προσιτότητα των θεραπειών.

Στις  17  Ιουνίου,  οι  υπουργοί  Υγείας  της  ΕΕ  θα  πρέπει  οριστικά  να  υπογράψουν  σημαντικά
Συμπεράσματα του Συμβουλίου και να μην επιτρέψουν σε στενά εμπορικά και πολιτικά συμφέροντα
να υπονομεύσουν τις ανάγκες της δημόσιας υγείας.

Καλούμε  τους  αντιπροσώπους  μας  να  σκεφθούν  τους  πολίτες  τους,  το  μέλλον  των  συστημάτων
υγείας, καθώς και το γενικό δημόσιο συμφέρον.

http://www.ip-watch.org/2016/05/25/leaked-european-council-document-on-major-evaluation-of-eu-drug-affordability/


Δείτε επίσης, Civil Society statement of April 18, 2016
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http://www.msfaccess.org/content/civil-society-urges-member-states-support-dutch-eu-presidency%E2%80%99s-vision-access-affordable-med

