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Изменение  1 

Жан-Франсоа Жалк 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0040/2017 

Соледад Кабесон Руис 

Възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти 

2016/2057(INI) 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 3 от Правилника за дейността) с 

цел заместване на предложението за незаконодателна резолюция A8-0040/2017 

Резолюция на Европейския парламент относно възможностите на ЕС за 

подобряване на достъпа до медикаменти 

Европейският парламент, 

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 6 февруари 2013 г. относно 

предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

прозрачността на мерките за регулиране на цените на лекарствените продукти за 

хуманна употреба и тяхното включване в обхвата на системите за обществено 

здравно осигуряване1, 

– като взе предвид доклада на групата на високо равнище към Генералния секретар 

на Организацията на обединените нации относно достъпа до лекарства, озаглавен 

„Насърчаване на иновациите и достъпа до здравни технологии“, публикуван през 

септември 2016 г., 

– като взе предвид доклада на Световната здравна организация (СЗО), озаглавен 

„Експертният комитет на СЗО относно избора на основни лекарствени средства, 

17 – 21 октомври 1977 г., серия от технически доклади на СЗО, № 615“, доклада 

на секретариата на СЗО от 7 декември 2001 г., озаглавен „Медицински стратегии 

на СЗО: преразгледана процедура за актуализиране на примерния списък на СЗО 

на основните лекарствени средства“ (EB109/8), доклада на СЗО от март 2015 г., 

озаглавен „Достъп до нови лекарствени продукти в Европа“ и доклада на СЗО от 

28 юни 2013 г., озаглавен „Приоритетни медикаменти за Европа и света“, 

– като взе предвид Декларацията от Доха относно Споразумението за свързаните с 

търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост и 

общественото здраве (WTO/MIN(01/DEC/2) и прилагането на параграф 6 от 

Декларацията от Доха от 1 септември 2003 г. (WTO/L/540), 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 816/2006 за предоставяне на принудителни 

лицензи за патенти, свързани с производители на фармацевтични продукти за 

                                                 
1 OВ C 24, 22.1.2016 г., стp. 119. 
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износ в държавите с проблеми, в областта на общественото здраве, 

 – като взе предвид споразумението за съвместно възлагане на обществени поръчки, 

одобрено от Комисията на 10 април 2014 г.1, 

– като взе предвид Конференцията от Найроби от 1985 г. относно разумното 

използване на лекарствени средства, 

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните и становищата на комисията по развитие, комисията по 

правни въпроси, както и на комисията по петиции (A8-0000/2017), 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

А. като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз признава 

основното право на гражданите на закрила на здравето и на медицински грижи2; 

като има предвид, че разходите за медицинско обслужване на мигрантите и 

незаконните имигранти, в това число безплатното предоставяне на лекарствени 

продукти, представляват увеличаваща се тежест за бюджетите на държавите 

членки; 

Б. като има предвид, че системите за обществено здравеопазване са от решаващо 

значение за гарантирането на универсален достъп до здравно обслужване за 

всички, което е основно право на европейските граждани; като има предвид, че 

здравните системи в ЕС са изправени пред някои предизвикателства, като 

например застаряване на населението, увеличаване на тежестта на хроничните 

заболявания, високи разходи за разработването на нови технологии, високи и 

увеличаващи се фармацевтични разходи и последиците от икономическата криза 

върху разходите за здравеопазване; като има предвид, че през 2014 г. разходите 

във фармацевтичния сектор на ЕС са възлизали на 17,1% от общите разходи за 

здравеопазване и на 1,41% от брутния вътрешен продукт (БВП); като има 

предвид, че тези предизвикателства налагат необходимостта от европейско 

сътрудничество и нови мерки на политиката както на равнището на ЕС, така и на 

национално равнище; 

В. като има предвид, че фармацевтичните продукти са един от основните стълбове 

на здравеопазването, а не просто обект на търговия, и като има предвид, че 

недостатъчният достъп до основни лекарствени продукти и високите цени на 

иновативните лекарствени продукти представляват сериозна заплаха за 

устойчивостта на националните здравни системи;  

Г. като има предвид, че пациентите следва да имат достъп до възможности за 

здравно обслужване и лечение по свой избор и предпочитание, включително до 

допълващи и алтернативни терапии и лекарствени продукти; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/jpa_agreement_medicalcountermeasures_en.pdf. 
2 правото на закрила на здравето е икономическо, социално и културно право на универсален минимален 

стандарт на здравно обслужване, на което всички лица имат право. 
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Д. като има предвид, че достъпът до лекарствени продукти зависи от своевременната 

им наличност и достъпността им за всички хора, без значение от географското 

местоположение; 

Е. като има предвид, че конкуренцията е важен фактор в цялостния баланс на 

фармацевтичния пазар и може да понижи цените, да ограничи разходите за 

лекарствени продукти и да подобри навременния достъп на пациентите до 

лекарствени продукти на достъпни цени, като в процеса на 

научноизследователската и развойната дейност се спазват по-високи стандарти за 

качество; 

Ж. като има предвид, че около 80% от активните вещества на генеричните продукти 

са внесени от трети страни като Индия и Китай, където концентрацията на 

инсталации и отпадъчни води до замърсяване на околната среда и антимикробна 

резистентност, което представлява сериозна заплаха за здравеопазването в 

световен мащаб и за националния здравен суверенитет на държавите членки в 

случай на недостиг на активни вещества; 

З. като има предвид, че в много случаи цените на новите лекарствени продукти се 

увеличиха през последните десетилетия до степен, довела до ограничаване на 

достъпа на много европейски граждани до тях и до застрашаване на 

устойчивостта на националните здравни системи; като има предвид, че 

членството в Европейския съюз води до съкращения в бюджета за здравеопазване 

и възпрепятства държавите членки да вземат самостоятелно решения относно 

националните си системи на здравеопазване;  

И. като има предвид, че в допълнение към високите цени и финансовата 

недостъпност съществуват и други пречки пред достъпа до лекарства, които 

включват недостига на основни и други лекарствени продукти, слаба връзка 

между клиничните потребности и научните изследвания, липса на достъп до 

здравно обслужване и здравни специалисти, необосновани административни 

процедури, забавяния между разрешението за пускане на пазара и последващите 

решения за ценообразуване и възстановяване на разходите, неналичност на някои 

продукти, патентни правила и бюджетни ограничения; 

Й. като има предвид, че броят на хората с диагноза рак се повишава с всяка изминала 

година, а комбинацията от увеличения брой на ракови заболявания сред 

населението и новите технологично напреднали лекарства срещу рака доведе до 

положение, при което общите разходи за лечението на рака се повишават, а това 

създава безпрецедентна нужда от средства за здравеопазване и прави лечението 

недостъпно за много раково болни пациенти, като се увеличава рискът 

достъпността или цената на лекарствената терапия да станат решаващ фактор при 

лечението на рака на даден пациент; 

К. като има предвид, че Регламентът относно лекарствените продукти за модерна 

терапия беше въведен за насърчаване на иновациите в тази област в рамките на 

целия ЕС, като същевременно се гарантира безопасност, но досега са одобрени 

едва осем нови терапии; 
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Л. като има предвид, че ЕС не успя да въведе стимули за насърчаване на научните 

изследвания в областта на редките и педиатричните заболявания; като има 

предвид, че Регламентът за лекарствата сираци осигури рамка за насърчаване на 

научните изследвания на лекарствата сираци, но съществуват опасения във връзка 

с прилагането му; 

М. като има предвид, че пропастта между засилващата се резистентност към 

антимикробни средства и разработването на нови антимикробни средства се 

разширява, и като има предвид, че до 2050 г. резистентните на лекарства 

заболявания биха могли да причинят смъртта на 10 милиона души годишно в 

целия свят; като има предвид, че съгласно оценките всяка година в ЕС най-малко 

25 000 души умират от инфекции, причинени от резистентни бактерии, като 

годишните разходи за това възлизат на 1,5 милиарда евро, докато през последните 

40 години е разработен само един нов клас антибиотици;  

Н. като има предвид, че през последните десетилетия е постигнат значителен 

напредък по отношение на лечението на нелечими преди това заболявания, в 

резултат на което например понастоящем в ЕС вече не умират пациенти от 

ХИВ/СПИН; като има предвид обаче, че все още има много заболявания, за които 

няма оптимални лечения (включително рак, който убива почти 1,3 милиона души 

в ЕС всяка година); 

О. като има предвид, че достъпът до подходящи диагностични изследвания и 

ваксини на достъпни цени е също толкова важен, колкото и достъпът до 

безопасни, ефективни и достъпни лекарствени продукти; 

П. като има предвид, че лекарствените продукти за модерна терапия имат 

потенциала да придадат нова форма на лечението на множество състояния, по-

специално при заболявания, при които конвенционалните подходи не са 

подходящи, и като има предвид, че досега са разрешени само няколко 

лекарствени продукта за модерна терапия; 

Р. като има предвид, че някои основни лекарствени продукти не са налични в много 

държави членки, което може да доведе до проблеми във връзка с грижата за 

пациентите; като има предвид, че в редица случаи недостигът на лекарствени 

продукти може да настъпи поради неправомерни бизнес стратегии, като например 

практиката „плащане за забавяне“ във фармацевтичния сектор, политически 

проблеми, проблеми с производството или разпространението или паралелна 

търговия; като има предвид, че в член 81 от Директива 2001/83/ЕО са предвидени 

мерки за предотвратяване на недостига на фармацевтични продукти чрез т.нар. 

задължение за извършване на обществена услуга, което задължава 

производителите и дистрибуторите да гарантират доставките на националните 

пазари; като има предвид, че в много случаи задължението за извършване на 

обществена услуга не се прилага спрямо производителите, които снабдяват 

дистрибуторите, както се посочва в проучване, възложено от Комисията, 

показвайки неспособността на ЕС да реши проблемите, причинени от собствената 

му политика, като преместванията; 

С. като има предвид, че наличието на стабилна и предвидима рамка в областта на 
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интелектуалната собственост и на регулаторна рамка, както и тяхното правилно и 

своевременно прилагане са от съществено значение за създаването на 

благоприятстваща иновациите среда, в подкрепа на достъпа на пациентите до 

иновативни и ефективни лечения; 

Т. като има предвид, че целта на интелектуалната собственост е да носи ползи на 

обществото и да насърчава иновациите, както и да осигурява защита на 

дружествата и инвестициите в изобретения, и като има предвид, че съществуват 

опасения за злоупотреба с нея или за неправилната ѝ употреба; 

У. като има предвид, че от 1995 г. Споразумението на СТО за свързаните с 

търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (Споразумение 

ТРИПС) осигурява гъвкавост за патентите, като например задължително 

лицензиране в много специфични случаи; 

Ф. като има предвид, че стартиралият през 2014 г. пилотен проект на Европейската 

агенция по лекарствата (EMA), известен като „адаптивни пътеки“, който засяга 

главно начините на лечение в някои области на висока степен на 

неудовлетвореност на медицинските потребности, породи оживен дебат относно 

съотношението риск/ползи от предоставянето на по-ранен достъп до пазара на 

иновативни лекарствени продукти въз основа на по-малко клинични данни;  

Х. като има предвид, че защитата на интелектуалната собственост е от съществено 

значение за достъпа до лекарства, и като има предвид, че е необходимо да се 

установят механизми, които да могат да подпомогнат борбата срещу явлението 

„фалшифициране на лекарствени продукти“; като има предвид, че повечето 

фалшифицирани лекарствени продукти се произвеждат в трети страни и че 

поради липсата на граничен контрол между държавите членки могат лесно да 

бъдат разпространявани в целия ЕС; 

Ц. като има предвид, че едва около 3% от бюджетите за здравеопазване се влагат в 

мерки за превенция и насърчаване на общественото здраве; 

Ч. като има предвид, че ценообразуването и възстановяването на разходите за 

лекарствени продукти попадат в правомощията на държавите членки и се 

регулират на национално равнище; като има предвид, че ЕС осигурява 

законодателство относно интелектуалната собственост, клиничните изпитвания, 

разрешенията за пускане на пазара, прозрачността при ценообразуването, 

фармакологичната бдителност и конкуренцията; като има предвид, че 

ценообразуването се извършва в зависимост от показанията, посочени в 

първоначалното разрешение за пускане на пазара, което определя точен размер на 

пазара; 

Ш. като има предвид, че мнозинството от държавите членки имат свои агенции за 

оценка на здравните технологии, като всяка от тях прилага свои собствени 

критерии; 

Фармацевтичен пазар 
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1. припомня, че правото на здраве е право на човека, признато както във Всеобщата 

декларация за правата на човека, така и в Международния пакт за икономически, 

социални и културни права, и че това право се отнася за всички държави членки, 

тъй като те са ратифицирали международните договори за правата на човека, 

които признават правото на здраве; подчертава, че за да се гарантира това право, 

трябва, наред с други фактори, да се осигури достъп до лекарствени продукти, но 

че това право не означава безплатен достъп до системите за здравеопазване;  

2. признава значението на гражданските инициативи, като Европейската харта за 

правата на пациентите, основана на Хартата на основните права на Европейския 

съюз, и Европейския ден на правата на пациента, честван всяка година на 18 

април на местно и национално равнище в държавите членки;  

3. припомня заключенията от неформалното заседание на Съвета на министрите на 

здравеопазването, проведено в Милано на 22 и 23 септември 2014 г. в рамките на 

италианското председателство на Съвета, по време на което много държави 

членки изразиха съгласие относно необходимостта от полагането на съвместни 

усилия за улесняване на споделянето на най-добри практики, както и за 

осигуряване на ускорен достъп за пациентите;  

4. подчертава, че въпросът за достъпа до лекарствени продукти в развиващите се 

страни трябва да се разглежда в по-широк контекст;  

5. изтъква важното значение както на публичните, така и на частните усилия в 

областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД) за откриване 

на нови начини за лечение; подчертава, че научноизследователските приоритети 

трябва да бъдат насочени към здравните потребностите на пациентите, като се 

признава интересът на фармацевтичните дружества да генерират финансова 

възвръщаемост от своите инвестиции; подчертава, че националните регулаторни 

рамки трябва да улесняват възможно най-добрите резултати за пациентите и 

обществения интерес; 

6. подчертава, че големият размер на публичните средства, използвани за НИРД, не 

се отразява в ценообразуването поради липсата на проследяемост на публичните 

средства при патентоването и условията за лицензиране, което възпрепятства 

справедливата обществена възвръщаемост на публичните инвестиции; 

7. насърчава повече прозрачност на разходите за НИРД, включително дела на 

публично финансираните научни изследвания и пускането на пазара на 

лекарствените продукти; 

8. подчертава ролята на европейските научноизследователски проекти и на малките 

и средни предприятия (МСП) за подобряване на достъпа до лекарствени продукти 

на равнището на ЕС;  

9. припомня, че европейската фармацевтична промишленост е един от най-

конкурентоспособните сектори на икономиката в световен мащаб; подчертава, че 

запазването на високо ниво на качество на иновациите е от ключово значение, за 

да се посрещат потребностите на пациентите и да се подобри 



 

AM\1118059BG.docx  PE598.509v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

конкурентоспособността; подчертава, че разходите за здравеопазване следва да се 

считат за публична инвестиция и че качествените лекарствени продукти могат да 

подобрят общественото здраве и да позволят на пациентите да живеят по-дълго и 

в по-добро здраве;  

10. подчертава, че в страдащия от деиндустриализация Европейски съюз 

фармацевтичната промишленост си остава важен индустриален стълб и движеща 

сила за създаване на работни места; 

11. подчертава, че пациентските организации следва да участват по-активно при 

разработването на частните и публичните научноизследователски стратегии за 

клиничните изпитвания, за да се гарантира, че те отговарят на действителните 

неудовлетворени потребности на европейските пациенти; 

12. отбелязва, че в случаите на неудовлетворени медицински потребности в интерес 

на пациентите е да получат бърз достъп до нови, иновативни лекарствени 

продукти; подчертава обаче, че ускоряването на разрешенията за пускане на 

пазара не следва да се превръща в правило, а следва да се използва само в 

случаите на важна неудовлетворена медицинска потребност и не трябва да бъде 

мотивирано от търговски съображения; припомня, че надеждните клинични 

изпитвания и задълбоченият фармакологичен мониторинг са необходими, за да се 

оценят качеството, ефикасността и безопасността на новите лекарствени 

продукти; 

13. отбелязва със загриженост, че 5% от всички хоспитализации в ЕС се дължат на 

нежелани лекарствени реакции и че нежеланите лекарствени реакции са на пето 

място сред водещите причини за смърт, настъпила в болница; 

14. обръща внимание на декларацията относно Споразумението за свързаните с 

търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост и 

общественото здраве, приета на 14 ноември 2001 г. в Доха, която гласи, че 

Споразумението ТРИПС следва да бъде изпълнявано и тълкувано по 

благоприятен за общественото здраве начин – като се насърчава достъпът до 

съществуващи лекарства и разработването на нови лекарства; в тази връзка 

отбелязва решението на Съвета на СТО за ТРИПС от 6 ноември 2015 г. за 

удължаване до януари 2033 г. на периода на освобождаване от патенти на 

лекарствата за най-слабо развитите държави; 

15. подчертава изключителната необходимост от развиване на местен капацитет в 

развиващите се държави по отношение на фармацевтичната 

научноизследователска дейност, за да се запълнят съществуващите пропуски в 

научноизследователската дейност и производството на лекарства чрез публично-

частни партньорства за разработване на продукти, както и чрез създаването на 

отворени центрове за научноизследователска дейност и производство;  

Конкурентоспособност 

16. изразява съжаление във връзка със съдебните дела, водени с цел забавяне на 

навлизането на генерични продукти на пазара; отбелязва, че според окончателния 
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доклад на Комисията относно разследването във фармацевтичния сектор броят на 

съдебните дела се е увеличил четворно в периода между 2000 и 2007 г., като 

почти 60% от делата са се отнасяли до патенти второ поколение и решаването им 

е отнемало средно две години; 

17. подчертава, че по-доброто регулиране ще насърчава конкурентоспособността; 

признава също така значението и ефективността на антитръстовите инструменти 

срещу антиконкурентно поведение, като например злоупотреба или неправилно 

използване на патентни системи и на системата за разрешаване на лекарствени 

продукти;  

18. посочва, че биоподобните лекарствени продукти създават възможност за 

увеличаване на конкуренцията, намаляване на цените и реализиране на икономии 

за здравните системи, като по този начин спомагат за подобряване на достъпа на 

пациентите до лекарствени продукти; подчертава, че следва да се анализира 

добавената стойност и икономическото въздействие на биоподобните лекарствени 

продукти върху устойчивостта на здравните системи, като навлизането им на 

пазара не следва да се забавя и при необходимост следва да се обмислят мерки за 

подкрепа на тяхното въвеждане на пазара; подчертава, че понастоящем 

разрешенията за биоподобни лекарствени продукти се издават от ЕМА, и че 

бъдещето на тази агенция е донякъде неясно; 

19. подчертава, че ценообразуването на лекарствените продукти, основано на 

стойността, може да се използва по неправилен начин като икономическа 

стратегия за максимално увеличаване на печалбата, водеща до определянето на 

цени, които не съответстват на структурата на разходите и са в противоречие с 

оптималното разпределение на общественото благосъстояние; 

20. признава, че несъобразената с предписанията употреба на лекарствените продукти 

може да носи ползи за пациентите в случаите, когато липсват одобрени 

алтернативи; отбелязва със загриженост, че пациентите са изложени на все по-

големи рискове поради липсата на надеждна емпирична база, доказваща 

безопасността и ефикасността на несъобразената с предписанията употреба на 

лекарствените продукти, липсата на информирано съгласие и по-трудното 

проследяване на нежеланите ефекти; подчертава, че определени подгрупи от 

населението, като децата и възрастните хора, са особено изложени на тази 

практика; 

Ценообразуване и прозрачност 

21. посочва, че пациентите са най-слабото звено в достъпа до лекарствени продукти и 

че трудностите, свързани с този достъп, не бива да имат отрицателни последствия 

за тях; 

22. отбелязва, че повечето национални и регионални агенции за оценка на здравните 

технологии вече използват различни критерии за оценяване на клиничните, 

икономическите и социалните ползи от новите лекарствени продукти, с цел да 

подкрепят решенията си по отношение на ценообразуването и възстановяването 

на разходите;  
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23. подчертава значението на извършването на оценка на действителната 

терапевтична добавена стойност на новите лекарствени продукти, основана на 

обективни данни, в сравнение с най-добрата налична алтернатива; 

24. отбелязва със загриженост, че данните в подкрепа на оценката на добавената 

стойност на иновативните лекарствени продукти често са оскъдни и недостатъчно 

убедителни, за да подкрепят вземането на твърдо решение по отношение на 

ценообразуването; 

25. подчертава, че оценките на здравните технологии (ОЗТ) трябва да бъдат важен и 

ефективен инструмент за подобряване на достъпа до лекарствени продукти, който 

да допринася за устойчивостта на националните здравни системи, да позволява 

създаването на стимули за иновации и да осигурява за пациентите висока 

терапевтична добавена стойност;  

26. отбелязва, че с оглед създаването на безопасни и ефективни, ориентирани към 

пациента политики в областта на здравеопазването, както и оптимално 

повишаване на ефективността на здравните технологии, оценката на тези 

технологии следва да бъде мултидисциплинарен процес, който да обобщава 

медицинската, социалната, икономическата и етичната информация за 

използването на технологиите чрез прилагане на високи стандарти по 

систематичен, независим, възпроизводим и прозрачен начин; 

27. счита, че цените на лекарствените продукти следва да покриват разходите за 

тяхното разработване и производство и следва да бъдат адекватни на конкретното 

икономическо положение в държавата, в която се продават, както и да бъдат в 

съответствие с терапевтичната добавена стойност, която осигуряват за 

пациентите, като същевременно гарантират достъп на пациентите, устойчиво 

здравеопазване и възнаграждение за иновациите; 

28. посочва, че дори когато даден нов лекарствен продукт има висока добавена 

стойност, цената не бива да бъде толкова висока, че да препятства устойчивия 

достъп до него в ЕС; 

29. счита, че при определяне на процедурите за ценообразуване и възстановяване на 

разходите за лекарствени продукти трябва да се вземат предвид едновременно 

действителната терапевтична добавена стойност на даден лекарствен продукт, 

социалното въздействие, разходите и ползите, въздействието върху бюджета, 

вложените усилия по време на научните изследвания, разработването и 

изпитванията, премахването на опитите с животни и вивисекцията, както и 

ефективността за системата на обществено здравеопазване; 

30. счита, че е необходим стратегически пробив в областта на превенцията на 

заболяванията, тъй като тя може да се счита за ключов фактор за намаляване на 

използването на лекарства и същевременно за гарантирането на високо равнище 

на закрила на човешкото здраве; призовава ЕС и държавите членки да подпомагат 

устойчивото и органичното производство на храни, и да предприемат всички 

необходими мерки за насърчаване на здравословни и безопасни навици, като 

например здравословното хранене; 



 

AM\1118059BG.docx  PE598.509v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

Сътрудничество на държавите членки 

31. подчертава, че е важно да се повиши прозрачността и да се увеличи доброволното 

сътрудничество между държавите членки в областта на ценообразуването и 

възстановяването на разходите за лекарствени продукти, за да се гарантира 

устойчивостта на здравните системи; 

32. припомня, че прозрачността във всички европейски и национални институции и 

агенции е от решаващо значение за доброто функциониране на демокрацията и че 

експертите, участващи в процеса на издаване на разрешения, следва да не бъдат в 

положение на конфликт на интереси; 

33. насочва вниманието към процедурата на ЕС за съвместно възлагане на 

обществени поръчки за лекарствени продукти, използвана за закупуването на 

ваксини в съответствие с Решение № 1082/2013/ЕС; насърчава държавите членки 

да се възползват изцяло от този инструмент; 

34. припомня, че най-слабо развитите държави са най-силно засегнати от болестите, 

свързани с бедността, и по-специално ХИВ/СПИН, малария, туберкулоза, 

заболявания на репродуктивните органи, инфекциозни и кожни болести;  

35. подчертава факта, че в развиващите се държави жените и децата имат по-

ограничен достъп до лекарства от възрастните мъже поради липсата на 

наличности, достъп, финансова достъпност и приемливост на лечението 

вследствие на дискриминация на основата на културни, религиозни или социални 

фактори и здравни заведения с лоши условия; 

36. като има предвид, че туберкулозата се превърна в инфекциозната болест, която 

предизвиква най-много смъртни случаи в света, и че мултирезистентната ѝ форма 

е най-опасна, подчертава, че е важно да се преодолее възникващата криза, 

свързана с антимикробната резистентност, включително като се финансира 

научноизследователска и развойна дейност за разработване на нови методи за 

ваксиниране, диагностициране и лечение на туберкулозата, като същевременно се 

осигури устойчив и финансово приемлив достъп до тези нови методи, за да се 

гарантира, че никой няма да бъде оставен без лечение; 

Препоръки 

37. призовава за национални мерки, които да гарантират правото на пациентите на 

универсален, ефективен, безопасен и навременен достъп на разумни цени до 

основни и иновативни терапии, да обезпечат устойчивостта на националните 

системи за обществено здравеопазване и да осигурят бъдещи инвестиции във 

фармацевтични иновации; подчертава, че достъпът на пациентите до лекарствени 

продукти е споделена отговорност на всички заинтересовани страни в системата 

на здравеопазването; призовава към спазване на самостоятелните национални 

мерки като тези, даващи приоритет на възстановяването на разходите за здравно 

обслужване и лекарствени продукти на гражданите или законно пребиваващите 

лица; 
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38. отбелязва, че промяната на употребата на съществуващи лекарства за нови 

терапевтични показания може да бъде придружено от увеличаване на цената; 

приканва държавите членки и предприятията да считат, че всяко ново разрешено 

указание трябва да доведе до преоценка на първоначално определената продажна 

цена, като се вземат предвид разходите за научно- изследователска и развойна 

дейност и увеличаването на целевия пазар; 

39. призовава държавите членки да развиват по-тясно сътрудничество за 

преодоляване на това фрагментиране на пазара, по-специално като създадат общи 

процеси за оценка на здравните технологии и резултатите, както и да работят по 

общи критерии, които да насочват решенията относно цени и възстановяване на 

разходите на национално равнище; 

40. приканва държавите членки да насърчават НИРД, в съответствие с 

неудовлетворените потребности на пациентите, например чрез провеждането на 

научни изследвания, свързани с нови антимикробни препарати, ефективно и 

ефикасно координиране на публичните средства за научни изследвания в областта 

на здравеопазването и стимулиране на социалната отговорност на 

фармацевтичния сектор; 

41. изтъква опасността от нарастващата антимикробна резистентност и ситуацията на 

спешност, произтичаща от опасностите, свързани с нея, които бяха признати 

наскоро от ООН; подчертава, че има вероятност все повече случаи на инфекции 

да останат без лечение поради увеличаването на антимикробната резистентност; 

призовава Комисията да засили действията си за борба с антимикробната 

резистентност, да извърши всеобхватни анализи на причините за споменатото 

увеличаване на антимикробната резистентност, да насърчава публична и частна 

НИРД в тази област с особен акцент върху откриването на нови антимикробни 

агенти и алтернативни и иновативни терапевтични подходи като настоящите 

изследователски проекти за лечението с бактериофаги, както и да представи нов, 

цялостен план за действие на ЕС, основан на подхода „едно здраве“; 

42. признава, че стимулите, предложени от Регламента относно лекарствените 

продукти за педиатрична употреба, не се оказаха ефективни за насърчаване на 

иновациите в лекарствени продукти за деца, особено в областта на онкологията и 

неонатологията; 

43. призовава за това рамковите условия в областта на научните изследвания и 

политиката за лекарствените продукти да бъдат установени така, че да се 

насърчават иновациите, особено по отношение на борбата със заболявания като 

рака, които все още не могат да бъдат лекувани в задоволителна степен; 

44. призовава държавите членки да анализират цялостното въздействие на 

интелектуалната собственост върху иновациите на лекарствени продукти и 

достъпа на пациентите до тях посредством задълбочено и обективно проучване, 

като по-специално в това проучване анализира въздействието на сертификатите за 

допълнителна закрила, изключителните права върху данните и изключителните 

пазарни права върху качеството на иновациите и конкурентоспособността; 
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45. приканва държавите членки да подобрят националните системи за 

фармакологична бдителност и да гарантират извършването на оценки на 

ефективността и нежеланите ефекти от лекарствените продукти след 

предоставянето на разрешение; 

46. приканва държавите членки да насърчават етичното поведение и прозрачността 

във фармацевтичния сектор, особено по отношение на клиничните изпитвания и 

реалните разходи за НИРД, при процедурата за разрешаване и оценяване на 

иновациите; 

47. приканва държавите членки да извършат оценка на насърчаването на местното 

производство на генерични и биоподобни лекарствени продукти, например чрез 

финансови стимули, като например селективни възстановявания; 

48. приканва държавите членки да разширят диалога относно неудовлетворените 

медицински потребности между всички съответни заинтересовани страни, 

пациентите, здравните специалисти, регулаторните органи, органите за ОЗТ, 

платците и разработчиците през целия жизнен цикъл на лекарствените продукти; 

49.  приканва държавите членки да засилят сътрудничеството си по отношение на 

процедурите за ценообразуване, за да могат те да обменят информация, по-

специално относно договарянето и добрите практики, и да се избягват ненужни 

административни изисквания и закъснения; 

50. приканва държавите членки да насърчават влагането на големи инвестиции, 

финансирани с публични средства, в научни изследвания въз основа на 

неудовлетворени медицински потребности, да гарантират възвръщаемост на 

публичните инвестиции от гледна точка на общественото здраве; 

51. приканва държавите членки да насърчават рационалното използване на 

лекарствените средства, с цел да се избягва свръхпотреблението, особено на 

антибиотици; 

52. призовава държавите членки да гарантират достъпност на аптеките, което 

включва тяхната гъстота в градските и селските райони, броя на специализирания 

персонал, подходящото работно време и качествените услуги за предоставяне на 

съвети и консултации; 

53. призовава националните антитръстови органи да наблюдават нелоялните 

практики, за да защитят потребителите от изкуствено завишаване на цените на 

лекарствените продукти; 

54. приканва държавите членки да препоръчат мерки, които да подобрят дела на 

одобрените нови терапии и предлагането им на пациентите; 

55. приканва държавите членки да установят механизъм, чрез който ежегодно да 

може да бъде докладван недостигът на лекарства в целия ЕС;  

56. настоява, че е от съществено значение държавите членки да запазят своите 
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национални агенции по лекарствата, така че да се осигури адекватно равнище на 

научни експертни познания във всяка държава членка; 

57. подчертава, че изграждането на стабилни системи за наблюдение и доставки на 

всички равнища – от отделните общини до районите, провинциите и държавите – 

подкрепено от висококачествени лабораторни услуги и стабилни логистични 

системи, би могло да направи достъпа до лекарства по-осъществим, а трансферът 

на технологии, свързани със здравето (чрез споразумения за лицензиране и 

предоставяне на информация, ноу-хау, умения, целящи постигане на резултати, 

технически материали и оборудване), в развиващите се държави може да позволи 

на държавите бенефициенти да произвеждат продукти на местно равнище и да 

доведе до разширяване на достъпа до продукти и до подобрено здраве; 

58. настоятелно призовава ЕС да положи повече усилия за подобряване на капацитета 

на развиващите се държави и да им помогне в изграждането на работещи здравни 

системи, чиято цел да бъде подобряване на достъпа до услуги, по-специално в 

уязвимите общности; 

Интелектуална собственост (ИС) и научноизследователска и развойна дейност 

(НИРД) 

59. припомня, че правата на интелектуална собственост осигуряват период на 

изключителни права, който трябва да бъде внимателно и ефективно регулиран, 

наблюдаван и прилаган от компетентните органи, за да се избегне конфликт с 

основното право на човека за закрила на здравето, като същевременно се 

насърчават качеството на иновациите и конкурентоспособността; подчертава, че 

Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и държавите членки следва да издават 

патенти само за лекарствени продукти, които отговарят стриктно на изискванията 

за патентоспособност на нововъведението, изобретателската стъпка и 

промишлената приложимост, както е заложено в Европейската патентна 

конвенция; 

60. подчертава, че някои лекарствени продукти са примери за авангардни иновации, 

други не показват достатъчна терапевтична добавена стойност, за да бъдат 

считани за истински иновации; подчертава, че промяната на употребата на 

лекарства за нови терапевтични показания и създаването на нови лекарствени 

форми от познати вещества, както и разработването на нови лекарствени 

продукти за същите терапевтични показания (сходни конкурентни вещества) 

следва да се оценяват внимателно, особено по отношение на тяхната терапевтична 

добавена стойност; следва да бъдат доказани измерими ползи и стриктно да се 

изпълняват изискванията за патентоспособност на нововъведението, 

изобретателската стъпка и промишлената приложимост; предупреждава за 

потенциалното неправилно използване на правилата за защита на 

интелектуалната собственост, което може да даде възможност за удължаване 

(„евъргрийнинг“) на патентните права и избягване на конкуренцията; 

61. отбелязва, че задължителното лицензиране следва да се разреши само за 

ограничен период от време и да бъде сведено до изключителни обстоятелства, 

например в случай на кризисна ситуация, свързана с общественото здраве, и че 
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генеричните лекарства, произведени въз основа на такова лицензиране, следва да 

бъдат строго аналогични на патентованите версии, а именно по отношение на 

спомагателните вещества; 

° 

° ° 

62. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки. 

Or. en 

 


