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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по петиции приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве 

и безопасност на храните да включи следните предложения в своя доклад по собствена 

инициатива, на базата на получените петиции и във връзка с въпросите, произтичащи 

от тях: 

1. счита, че мненията, изразени от европейските граждани чрез петиции, адресирани 

до Европейския парламент, са от основно значение и следва да бъдат разглеждани 

с приоритет от европейския законодател; посочва въпросите, повдигнати от 

обществеността, особено относно високите цени, липсата и ограничения достъп 

до ефективни и достъпни лекарствени продукти, отражението на икономическата 

криза върху правата на пациентите и системите за здравеопазване на държаните 

членки поради значителното нарасналото съкращаване на публичните инвестиции 

в здравеопазването, както и въпросите, свързани с маркетинговите процедури, 

патентите и правата върху интелектуалната собственост за лекарствените 

продукти;    

2. призовава Европейската комисия за конкретни политически предложения и 

промени в законодателството на ЕС относно интелектуалната собственост, с цел 

подобряване на европейската конкурентоспособност в областта на лекарствените 

продукти, чрез собствено производство или внос на генерични версии на 

достъпни цени; 

3. настоява за изискване за по-голяма прозрачност по отношение на разходите за 

инвестиции в областта на научноизследователската, развойната и иновационната 

дейност във фармацевтичната област, с цел да се знае какво количество публични 

финансови средства са били инвестирани във всяко научно изследване и в крайна 

сметка гражданите да не плащат два пъти за един и същи продукт; настоява за 

предприемане на необходимите мерки за постигането на модел, при който да се 

гарантира възвръщаемост на направените инвестиции за обществено 

здравеопазване; 

4. подчертава, че трябва да се гарантира висока степен на защита на човешкото 

здраве при определянето и прилагането на всички политики и дейности на Съюза, 

както се изисква съгласно член 168 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз и съгласно член 35 от Хартата на основните права на 

Европейския съюз; призовава за гарантиране на всеобщ достъп до обществено, 

безплатно и качествено здравеопазване, равенство и зачитане на най-високите 

стандарти в областта на правата на човека в политиките на държавите членки, 

засягащи системите на здравеопазването и достъпа до лекарствени продукти, като 

средство за гарантиране на висока степен на защита на човешкото здраве за 

цялото население;   

5. 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 международни договори по правата на човека, които 

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

необходимо, наред с други фактори, осигуряване на достъп до лекарствени 
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продукти; 

6. припомня, че член 168, параграф от ДФЕС предоставя на ЕС правомощия да 

гарантира, че разрешаването на лекарствени продукти гарантира високи 

стандарти на качество, безопасност и ефективност; счита, че Европейската 

комисия следва да разработи принципите на безопасност и ефективност, за да 

подобри достъпа до висококачествени лекарствени продукти по един безопасен и 

справедлив начин; 

7. 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 гарантирането на високо равнище на 

защита на здравето на човека; призовава ЕС и държавите членки да укрепят 

законодателството, насочено към подпомагане на устойчиво производство на 

храни, и да предприемат всички необходими мерки за насърчаване на 

здравословните и безопасни навици, като например здравословното хранене; 

8. изразява съжаление във връзка с факта, че голям брой граждани на ЕС нямат 

достъп до здравни грижи или лекарствени продукти, което значи, че човешките 

им права са нарушени; счита за особено тревожен факта, че в ЕС се наблюдават 

хиляди жертви поради липсата на ефикасни антибиотици, ваксини и лечение за 

редките заболявания и поради липсата на достъп до лечение или невъзможност да 

посрещнат високите разходи за някои видове лечение; призовава за преглед на 

стимулите, въведени за насърчаване на изследването на „лекарства сираци“, за да 

се установи дали те са успешни, като в противен случай призовава за нови 

стимули;  

 

9. призовава държавите членки да приложат Директива 2011/24/ЕС за упражняване 

на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, като избягват 

ограничения на прилагането на правилата за възстановяване на разходи за 

трансгранично здравно обслужване, включително възстановяването на разходи за 

лекарствени продукти, които биха могли да представляват средство за произволна 

дискриминация или необоснована пречка пред свободното движение; 

10. призовава Комисията да осъществява ефективно наблюдение и оценка на 

прилагането на Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите 

при трансгранично здравно обслужване в държавите членки, както и да планира и 

извърши официална оценка на тази директива, включваща оплаквания, 

нарушения и всички мерки по транспониране; 

11. признава, че са налице значителни пречки пред достъпа до лекарствени продукти 

като липсата на финансово достъпни и налични лекарствени продукти, отражението 

на финансовата криза, високите цени на лекарствените продукти, липсата на 

изследвания върху някои заболявания, монополът от страна на дружествата на 

пазара, както и всички проблеми, свързани с паралелната търговия с лекарствени 

продукти в ЕС; 

12. призовава европейските институции и държавите членки да положат всички 

усилия за предотвратяване на паралелната търговия на фармацевтични продукти в 



 

AD\1109706BG.docx 5/9 PE582.217v02-00 

 BG 

най-печелившите пазари, която води до налагане на квоти и до последващ 

недостиг на много лекарства, създавайки по този начин сериозни рискове за 

здравето на гражданите, които в някои случаи са принудени да прекратят 

лечението; 

13. припомня пагубно високата степен на зависимост на обществото от волята на 

частните дружества за разработването на животоспасяващи продукти, както е 

подчертано в петиция № 0791/2009, където Комисията припомня в своя отговор, 

че „Фармацевтичното законодателство на ЕС предвижда специфични 

инструменти за стимулиране за разработването на иновативни лекарствени 

продукти, по-специално изключителни права по отношение на данните от 

специфични проучвания или изключителни пазарни права за определени 

лекарствени продукти за лечение на редки болести. Съгласно тази правна рамка 

фармацевтичните дружества имат свободата да избират кои лекарствени продукти 

биха искали да разработват“; 

14. изтъква отрицателното въздействие на политиките на строги икономии, които 

насърчават съкращаването на публичните инвестиции и отдават приоритет на 

изплащането на дълга пред всякакви други позиции в националните бюджети;  

подчертава, че бюджетните съкращения неизменно имат отрицателни здравни 

последици за гражданите и поради това са необходими действия, за да се 

гарантира, че пред нито един от гражданите на ЕС, мигрант или лице, търсещо 

убежище, няма да има пречка за получаването на достъп до лекарствени 

продукти;  

 

15. призовава Комисията да продължи да оценява функционирането на европейската 

фармацевтична система с оглед предоставянето на данни и предложения за 

решения, за да гарантира устойчивостта на европейската фармацевтична система 

и здравните системи на държавите членки, както и разработването на нови и 

иновативни лекарствени продукти; 

16. отбелязва, че строгите икономии подкопават правото на здраве на гражданите в 

Европа, особено чрез нарушаването от държавите членки на принципа на 

запазване на равнището на защита по отношение на собствените им политики в 

областта на здравеопазването и финансирането на системите на здравеопазване; 

17. признава, че създаването на групата на високо равнище на ООН относно достъпа 

до лекарства представлява един глобален отговор на необходимостта този 

многостранен въпрос да бъде разгледан цялостно;  

18. признава необходимостта от извършване на преглед на правилата във връзка с 

патентите, за да се подобри достъпа до лекарствени продукти и да се стимулира 

изследователската дейност, в това число възможността за приемане на 

задължителни патенти; припомня, че Инициатива за иновативни лекарства не 

съдържа разпоредба за непатентоспособността на резултатите от публично 

финансирано научно изследване; настоятелно призовава създателите на 

публичната политика да предприемат проактивни постъпки, за да направят 

достъпни генеричните и биоподобните лекарствени продукти, да намалят цените 

и да намалят общите разходи за лекарствени продукти, като винаги се взема 
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предвид необходимостта от гарантиране на същото благотворно действие, 

непрекъснатост на грижата за пациента и предотвратяването на всякакъв риск от 

злоупотреба или неправилна употреба на нормативната уредба; 

 

19. припомня, че гражданите на ЕС финансират най-малко 50 % от европейските 

фармацевтични иновации чрез публичното участие в Инициативата за иновативни 

лекарства (IMI);  

20. отбелязва, че държавите членки следва да подобрят мерките, които имат за цел 

избягване на какъвто и да било конфликт на интереси между производителите на 

лекарства и предписващите ги лица; 

21. призовава държавите членки да подкрепят научноизследователската и развойната 

дейност, която съсредоточава своето внимание върху медицинските нужди на 

всички граждани, и да гарантират неизключително издаване на патенти, когато 

научноизследователската и развойната дейност е финансирана с публични 

средства, и гарантира, че достъпът до постиженията на медицината в Европейския 

съюз е недискриминационен; подчертава колко е важно да продължат да 

съществуват инвестициите по  програмата „Хоризонт 2020“, за да се разработват 

иновативни лекарствени продукти и да се произвеждат генерични лекарствени 

продукти на достъпна цена за всички европейски пациенти; призовава държавите 

членки да направят инструментите на електронното здравеопазване по-

ефективни, лесни за използване от потребителите и широко приети; 

22. призовава Комисията да разработи европейска рамка, която да предоставя 

надеждна, навременна, прозрачна, сравнима и прехвърлима информация за 

относителната ефикасност на здравните технологии в подкрепа на решенията на 

държавите членки; 

23. счита, че ЕС трябва да гарантира, че бъдещите международни търговски 

споразумения няма да застрашат всеобщия достъп до лекарствени продукти и 

принципа за всеобщ достъп здравни грижи в държавите членки; 

24. приканва държавите членки, в сътрудничество с Комисията, да обмислят 

възможността за създаване на обща публична платформа за 

научноизследователската и развойната дейност, която да бъде финансирана от 

всички държави членки чрез минимална вноска от 0,01 % от техния БВП; счита, 

че тази платформа следва също така да бъде в състояние директно да предоставя 

животоспасяващи лекарствени продукти в ЕС в случай на установяване на 

неефективност на пазара; 

25. подчертава, че Съюзът разполага с компетентност да предприема действия за 

подкрепа, координиране или допълване на действията на държавите членки 

относно опазването и подобряването на човешкото здраве;  

26. 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; приканва Комисията 

да институционализира Европейския ден на правата на пациента на равнището на 
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ЕС; 

27. призовава за създаване на фонд за извънредни ситуации на равнището на ЕС за 

лечение на лица, засегнати от заболявания като хепатит C или ХИВ/СПИН в 

държавите членки; 

28. изтъква своята загриженост във връзка с напъпващото увеличение на цените на 

лекарствените продукти, какъвто е например „Sovaldi“ за лечение на хепатит C, и 

на лекарствените продукти за лечение на редки и онкологични заболявания, като 

признава, че това е било определящ фактор за това да се отдели дължимото 

внимание на това колко трудно в действителност е да се гарантира достъп до 

лекарствени продукти по света, дори в развитите държави; отбелязва със 

загриженост, че тематичният анализ на Комисията относно здравето и здравните 

системи  през 2016 г. не включва каквато и да било изрична препоръка за 

намаляване на цените на лекарствените продукти и укрепване на бюджетите за 

персонал и инфраструктура; призовава Комисията и държавите членки да приемат 

мерки, основани на най-високите стандарти в областта на правата на човека, за да 

се гарантира пълна наличност и достъпност за всички лекарствени продукти; 

призовава Комисията да изготви план за проучване и готовност за събиране на 

налични и стандартизирани данни и статистическа информация относно достъпа 

до лекарствени продукти за гражданите на ЕС, като постави акцент върху най-

уязвимите и неравностойни социални групи, в това число действията, свързани с 

ранното диагностициране, лечение и разпространението на болестта хепатит С в 

ЕС;  

29. призовава държавите членки да проучат ползите от евентуалното сътрудничество 

за намаляването на разходи за лекарствени продукти за гражданите; изразява 

необходимостта от създаване на европейски централен орган за закупуване на 

лекарствени продукти с оглед отстраняване на съществуващите различия между 

държавите членки по отношение на покупателната способност, когато се 

извършва оценка на лекарствените продукти; 

30.  подкрепя намерението на държавите членки да подобрят доброволното 

сътрудничество между държавите и на равнището на ЕС, по-специално в областта 

на ценообразуването, възстановяването на разходите и обмена на информация; 

31. припомня заключенията на неформалния Съвет на министрите на здравеопазването 

под италианското ротационно председателство на ЕС, проведен в Милано на 22 и 

23 септември 2014 г., по време на който 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;  

 

32. призовава Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, да насърчи и 

създаде възможност за по-голяма прозрачност, споделяне на информация и на най-

добри практики и сътрудничеството по отношение на ценообразуването, 

възстановяването на разходи и обществените поръчки за лекарствени продукти; 

призовава за нова Директива за прозрачността, която да замени Директива 

89/105/ЕИО на Съвета, с цел да гарантира пълна прозрачност и ефективни средства 

за контрол върху всички процедури, използвани за определяне на цените и 
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възстановяване на разходите за лекарствени продукти в държавите членки; 
 

33. подчертава, че без пълна прозрачност на разходите за научни изследвания и 

разработки по отношение на дружествата, производители на оригинални 

лекарства, и информация за действителните цени, плащани за лекарства в 

държавите членки, всяко обсъждане на справедливи цени на лекарствените 

продукти остава силно проблематично. 
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