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18 Φεβρουαρίου 2016  

Γιατί Πρέπει Να Ανησυχείτε  Για Την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και
Επενδύσεων (TTIP) Και την Πρόσβαση Στα Φάρμακα. 

Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (ΕΕ)  όπως  και  οι  Ηνωμένες  Πολιτείες  Αμερικής  (ΗΠΑ)
βρίσκονται  αντιμέτωπες   με  τις  διαρκώς  αυξανόμενες  τιμές  των  φαρμάκων.  Τα
κράτη μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν μια απειλητική  κρίση όσον αφορά την πρόσβασή
τους  στα  φάρμακα  καθώς  δυσκολεύονται  να  διαθέσουν  χρήματα  για  νέα,
κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ακριβά φάρμακα. Η Διατλαντική Εταιρική
Σχέση  Εμπορίου  και  Επενδύσεων,  ή  αλλιώς  TTIP,  που  τώρα    είναι  υπό
διαπραγμάτευση, θα μπορούσε να παρεμποδίσει τις  αλλαγές που χρειάζονται ώστε
τα  φάρμακα  να  είναι  οικονομικά  προσιτά,,  η  καινοτομία  να  κατευθύνεται   από
συγκεκριμένες ανάγκες και άλλου είδους κίνητρα . 

Τα οικονομικά  προσιτά  φάρμακα είναι  ουσιώδης παράγοντας  προκειμένου να
εξασφαλιστεί  η  ισότιμη πρόσβαση στην  υγειονομική περίθαλψη.  Δυστυχώς,  στις
τρέχουσες  διαπραγματεύσεις,  οι  εισηγήσεις  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και  της
φαρμακευτικής βιομηχανίας  (προς την Ε. Επιτροπή και τον Εμπορικό Εκπρόσωπο
των ΗΠΑ), αποτελούν απειλή για την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά φάρμακα.
Η εμπορική συμφωνία Συνεργασίας των Δύο Πλευρών του Ειρηνικού (TTP),  που οι
ΗΠΑ πρόσφατα διαπραγματεύτηκαν,  επίσης περιέχει διατάξεις οι οποίες θα  έχουν
καταστροφικές συνέπειες για την υγεία των κατοίκων σε χώρες από την Χιλή έως το
Βιετνάμ.  

Η Ολλανδική Προεδρία της ΕΕ έχει αμφισβητήσει την εκτεταμένη προστασία των
δικαιωμάτων Πνευματικής  Ιδιοκτησίας (ΠΙ) τα οποία  τώρα είναι  στην διάθεση  της



φαρμακευτικής  βιομηχανίας.  Η  Υπουργός  Υγείας  έχει  δηλώσει  ρητά  πως  είναι
αναγκαίο  να  βρεθεί  μια  ισορροπία  προκειμένου  να  επιτευχθεί  η  προσιτή  και
βιώσιμη πρόσβαση στα φάρμακα. Πολλές από τις διατάξεις που προβλέπονται στην
Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων θα θέσουν το συμφέρον της
βιομηχανίας υπεράνω της υγείας των ασθενών. Εάν εγκριθούν, θα είναι αδύνατον
στις  κυβερνήσεις να κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή αργότερα. 

Η  TTIP θα μπορούσε να περιορίσει την λήψη εθνικών αποφάσεων τιμολόγησης
και επιστροφής δαπανών. 

H TTIP θα  μπορούσε  να  προσφέρει  μεγαλύτερη   επιρροή  της  φαρμακευτικής
βιομηχανίας  στις  κυβερνητικές  αποφάσεις  σχετικά  με  την  τιμολόγηση  των
φαρμάκων  και  την  επιστροφή  δαπανών.  Θα  μπορούσε  να  αποδυναμώσει  την
διαπραγματευτική δύναμη των κυβερνήσεων στην προσπάθειά τους  να πετύχουν
για  τους  ασθενείς  φάρμακα  οικονομικά  προσιτά,  επιβάλλοντας  πολύπλοκες
διαδικαστικές  απαιτήσεις  στις  δημόσιες  αρχές  που  προσπαθούν  να  θεσπίσουν
μέτρα περικοπής των δαπανών,  συμπεριλαμβάνοντας ενδεχομένως και  ανάλυση
κόστους-οφέλους. 

Η ΤΤΙΡ θα μπορούσε να διευρύνει τις μονοπωλιακές πρακτικές στην Πνευματική
Ιδιοκτησία (ΠΙ). 

Η ΤΤΙΡ θα μπορούσε να επεκτείνει περαιτέρω το μονοπώλιο  που προκύπτει από τα
διπλώματα  ευρεσιτεχνίας  και  από  τους  κανόνες  εμπορικής  αποκλειστικότητας
καθώς και να καθυστερήσει την μείωση τιμών που προκύπτει από τον ανταγωνισμό
προϊόντων  κοινόχρηστης  ονομασίας.  Είναι  πιθανόν  να  οριστικοποιηθούν  στην
συμφωνία οι πιο δυσμενείς κανόνες, και από τα δύο μέρη του Ατλαντικού, οι οποίοι
θα παρεμποδίσουν την μελλοντική μεταρρύθμιση περικοπής δαπανώνiii.  

Η ΤΤΙΡ θα διασφαλίσει τον κανονισμό εμπορικού απορρήτου.

Η ΕΕ  είναι  έτοιμη  να  εγκρίνει  μια  Οδηγία  που  αποσκοπεί  στην  εναρμόνιση των
κανόνων προστασίας του εμπορικού απορρήτου μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.
Συγκεκριμένα,  η  Οδηγία  αναφέρεται  εκτενώς  στο  πλαίσιο  της  Πνευματικής
Ιδιοκτησίας, κάτι που απειλεί την ελευθερία έκφρασης των πολιτών και το δικαίωμα
να  γνωρίζουν  iv.  Αυτό  πιθανώς  θα  περιορίσει  την  πρόσβαση  σε  πληροφορίες
δημοσίου  συμφέροντος,  όπως  η  ασφάλεια  των  φαρμάκων,  τα  δεδομένα
αποτελεσματικότητας v  και η τεχνογνωσία για να επιτραπεί ο ανταγωνισμός από τα
γενόσημα .  Συνεπώς,  το  αντικείμενο  προστασίας της  Πνευματικής Ιδιοκτησίας
πρέπει να διευρυνθεί.  Στις ΗΠΑ βρίσκονται επίσης υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις
σχετικά με τους νέους κανόνες του εμπορικού απορρήτου. Ο κύριος στόχος είναι να
συμπεριληφθεί  η  προστασία  του  εμπορικού  απορρήτου  στην  ΤΤΙΡ,  κάτι  που
καθιερώνεται ως διεθνές σημείο αναφοράς. 



Ο μηχανισμός κανονιστικής συνεργασίας της ΤΤΙΡ θα μπορούσε να οδηγήσει σε
μεγαλύτερη εταιρική επιρροή. 

Οι ομάδες συνεργασίας της ΕΕ και των ΗΠΑ για την συνεχή διμερή συνεργασία σε
θέματα   Πνευματικής  Ιδιοκτησίας,  αποφάσεων  τιμολόγησης  και  επιστροφής
δαπανών, όπως έχουν θεσπιστεί από την ΤΤΙΡ, θα μπορούσαν να επηρεάσουν την
εθνική  πολιτική που ακολουθείται στα φάρμακα. Μια πολύπλοκη θεσμική υποδομή
για την κανονιστική συνεργασία στα πλαίσια της συμφωνίας η οποία στόχευε να
μειώσει τους εμπορικούς φραγμούς, θα οδηγήσει αναπόφευκτα την βιομηχανία σε
περισσότερες ευκαιρίες άσκησης επιρροής στις εθνικές φαρμακευτικές πολιτικέςvii.

Η ένταξη στην ΤΤΙΡ ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και
κράτους θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία. 

Η ένταξη  υπηρεσιών επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους στην ΤΤΙΡ,
είτε βασίζεται στο Αμερικανικό Πρότυπο της Διμερούς  Επενδυτικής Συνθήκης (US
Model  Bilateral  Investment  Treaty)  είτε  βασίζεται  στην  πρόταση της  Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με τίτλο «Σύστημα Δικαστηρίων Επενδύσεων», θα δώσει την δυνατότητα
σε εξωτερικές εταιρείες να αμφισβητούν εξωδικαστικά, τα νομοθετικά- διοικητικά
μέτρα  και  δικαστικές  αποφάσεις  που  λαμβάνονται  από  την  κυβέρνηση  για  την
προστασία της δημόσιας υγείας και άλλα ζητήματα δημοσίου συμφέροντος viii. 

Η  ΤΤΙΡ  μπορεί  να  θέσει  παγκόσμια  πρότυπα  που  θα  είναι  επιβλαβή  για  την
δημόσια υγεία σε χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος.

Η ΤΤΙΡ  θα μπορούσε  να  έχει  επιβλαβείς  συνέπειες  για  τους  ασθενείς  σε  χώρες
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος , όπου οι πόροι είναι ιδιαίτερα περιορισμένοι. Η
ΤΤΙΡ  μπορεί  να περιλαμβάνει  συμφωνίες συνεργασίας  μεταξύ  ΕΕ-ΗΠΑ που είναι
ενάντια στις πολιτικές που  χρησιμοποιούνται από τις αναπτυσσόμενες χώρες για να
έχουν πρόσβαση σε προσιτές τιμές γενόσημων φαρμάκων. Πολλές χώρες χαμηλού
και μεσαίου εισοδήματος διαθέτουν λιγότερα θεσμικά όργανα για να ισορροπούν
το μονοπώλιο  της Πνευματικής  Ιδιοκτησίας   και  να καταπολεμούν τις  υψηλές
τιμές. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε  συστήματα υγείας που δεν θα είναι
σε  θέση  να  παρέχουν  περίθαλψη  και  θεραπεία  στους  ασθενείς  λόγω  έλλειψης
κονδυλίωνix.

Συνυπογράφουν     οι  :

Health and Trade Network (  www.healthandtradenetwork.org  )

Ευρωπαϊκή Συµµαχία για τη ∆ηµόσια Υγεία (www.epha.org)

STOPAIDS (www.stopaidsnow.org)

Wemos (www.wemos.nl)

http://www.healthandtradenetwork.org/
http://www.wemos.nl/
http://www.stopaidsnow.org/
http://www.epha.org/


Health Projects for Latvia (www.healthprojects.lv)

Déclaration de Berne – Berne Declaration (www.ladb.ch)

ΕΚΠΟΙΖΩ (www.ekpizo.gr)

PRAKSIS (www.praksis.gr)

Access, France

Verein demokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten (www.vdpp.de)

The International Society of Drug Bulletins (www.isdbweb.org)

Salud por Derecho (www.saludporderecho.org)

Για Παρατηρήσεις και Πληροφορίες:

Health Action International (www  .  haiweb  .  org) 

Aliénor Devalière: alienor@haiweb.org / +32 (0) 2 486 01 79 

Commons Network (http://commonsnetwork.eu) 

Sophie Bloemen: sophie@commonsnetwork.eu / +49 170 2827005

 Public Citizen (www.citizen.org) 

Peter Maybarduk: pmaybarduk@citizen.org    / +1 202 588 7755

ΥΠΟΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ  :

I Médecins  Sans  Frontières  (MSF)  -  Open  Letter  to  ASEAN  Governments  -
http://www.msfaccess.org/sites/default/files/MSF_assets/IP/Docs/IP_TPP_ASEANOp
enLetter_web.pdf  

ii EU-Korea FTA - Annex 2-D Pharmaceutical products and medical device: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.127.01.0001.01.ENG

TPP:  Threats  to  Affordable  Medicines:  http://www.citizen.org/documents/TPP-IP-
Factsheet-December-2015.pdf

How  the  TTP  endangers  Access  to  Affordable  Medicines:
http://www.citizen.org/documents/how-tpp-endangers-access-to-medicines.pdf

iii Big  Pharma´s  leaked  wish  list  for  TTIP  EU-US  trade  pact:  http://tacd-
ip.org/archives/1138A  civil  society  response  to  the  Big  Pharma  Wish  list:
http://commonsnetwork.eu/wp-content/uploads/2014/03/A-Civil-Society-Response-
to-the-Big-pharma-wish-list_Nov2014.pdf
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iv  CEO et al. European civil society organizations call for the rejection of the EU Trade
Secrets Directive. Press release, 27 January 2016 http://corporateeurope.org/power-
lobbies/2016/01/european-civil-society-organisations-call-rejection-eu-trade-secrets-
directive

v  De  Pracontal,  M.  Essai  clinique  de  Rennes:  des  scientifiques  réclament  la
transparence.  Mediapart.fr,  26  January  2016.
https  ://  www  .  mediapart  .  fr  /  journal  /  international  /250116/  essai  -  clinique  -  de  -  rennes  -
des  -  scientifiques  -  reclament  -  la  -  transparence

vi  EU trade secrets directive threat to free speech, health, environment and worker
mobility:  http://haieurope.org/wp-content/uploads/2015/03/Statement-updated-
on-trade-secrets-directive.pdf

vii Θα  μπορούσε  κανείς  να  σκεφτεί  ότι  η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί  με  την
Pharma,  αλλά δεν  έχει  την  ίδια  ισχύ  που έχει  στις  ΗΠΑ,  όπου η  Pharma παίζει
καθοριστικό  ρόλο  στη  χάραξη  πολιτικής,  ιδιαίτερα  στο  εμπόριο.  Οποιαδήποτε
επιρροή των ΗΠΑ στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ομάδων εργασίας,
στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων, ουσιαστικά θα σημαίνει ότι επηρεάζει
την φαρμακευτική βιομηχανία. 

viii  The inclusion of investor-to-state dispute settlement (ISDS) in Transatlantic Trade
and Investment Partnership (TTIP) would undermine public health:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153458.pdf

ix Big Pharma´s leaked wish list for TTIP EU-US trade pact (footnote iii)
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