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На 17 септември 2013 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие 
с член 29, параграф 2 от Правилника за дейността си, да изготви становище по собствена 
инициатива относно 
 

„Индустриалните промени в европейския фармацевтичен сектор“. 
 
Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI), на която беше възложено да 
подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 8 април 2014 г. 
 
На 498-ата си пленарна сесия, проведена на 29 и 30 април 2014 г. (заседание от 29 април), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 
195 гласа „за“, 4 гласа „против“ и 12 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Фармацевтичният сектор е един от най-важните и с най-голямо стратегическо значение 

за бъдещето на Европа. В качеството си на един от основните световни центрове на 
фармацевтични иновации Европа разполага с богато наследство и с голяма част от 
предпоставките за непрекъснат успех. Успехът в бъдеще, обаче, зависи от това дали 
политическата среда ще подкрепи подходящото използване на иновациите в 
европейските системи на здравеопазване. 

 
1.2 Фармацевтичната промишленост се характеризира не само с най-висока добавена 

стойност на работник, най-висока интензивност на научноизследователската и 
развойната дейност и най-голям търговски излишък сред всички високотехнологични 
сектори, но и единствена предлага по-широк принос за икономическия растеж чрез 
продуктите си, които спомагат за подобряването на здравето на населението. Секторът 
е съставен не само от големи предприятия, които осигуряват голям брой работни места, 
но и от малки и средни предприятия, чиито печалби често се различават в зависимост 
от размера на предприятието. Партньорствата им с университети и други институции 
от цял свят образуват интегрирана „система“ от науки за живота. 

 
1.3 С оглед на засилващата се световна конкуренция Комитетът счита, че сега е 

подходящият момент да се отправи призив за разработване на нова европейска 
стратегия за науките за живота, която да осигури по-единен подход към отрасъла, като 
гарантира, че всички групи заинтересовани страни ще продължат да се възползват от 
този уникален сектор. 
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1.4 Комитетът препоръчва тази нова стратегия за науките за живота да съдържа 
три елемента: 

 
• обществени препоръки по отношение на политиката – акцент върху приноса на 

сектора за посрещането на предизвикателствата, свързани с управлението на 
хроничните болести, породени от застаряването на населението на Европа, както и 
необходимостта от намаляване на неравенствата в здравеопазването; 

• научни препоръки по отношение на политиката – следва да се положат сериозни 
усилия за разработване на по-добре координирани, по-стратегически 
паневропейски научни изследвания; и 

• икономически препоръки по отношение на политиката – по-изрично 
признаване на факта, че инвестициите в здравеопазване, включително в лекарства, 
са от значение за всички сегменти на обществото. Комитетът препоръчва всички 
държави членки да работят с предприятията за постигане на споразумения, които 
биха могли да гарантират предоставянето на равен достъп до съвременни 
лекарства на всички европейски потребители (т.е., пациенти). 

 
1.5 Ролята и независимостта на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) следва да 

бъдат засилени. 
 
1.6 Европа следва да се стреми да укрепва и консолидира позицията си на световен лидер 

при фармацевтичните продукти посредством партньорства, надхвърлящи нейните 
граници. 

 
1.7 Необходимо е да се положат усилия за намаляване на неравенството в достъпа до 

лекарства в Европа. 
 
1.8 По отношение на научните препоръки към политиката, Европа следва да продължи да 

осъществява координираната си стратегия за научни изследвания в медицината и 
бионауката и да поставя още по-силен акцент върху отличните резултати в основни 
биомедицински изследвания, образование и обучение, за да постигне водеща роля в 
науката в подкрепа на стратегията „Европа 2020“ и за насърчаване на 
конкурентоспособността на световно равнище. 

 
1.9 Комисията следва да включи интелектуалната собственост в предстоящото съобщение 

относно индустриалната политика за фармацевтичната промишленост. 
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1.10 Фармацевтичният сектор допринася за стратегията „Европа 2020“, която е насочена 
към постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, със силен акцент 
върху създаването на качествени работни места и намаляването на бедността. Това ще 
се постигне чрез по-ефективни инвестиции в образование, научни изследвания и 
иновации, в политики от страната на търсенето, създаващи тласък за иновативни 
продукти и услуги, и в насърчаване на икономика с висококачествена заетост, 
осигуряваща социално и териториално сближаване. 

 
1.11 Тези инициативи трябва да бъдат подкрепени от ефективен секторен социален диалог и 

от подход с участието на множество заинтересовани страни. 
 
1.12 Комитетът призовава Комисията да предприеме незабавни действия за разработване на 

стратегия за фармацевтичния сектор, за да осигури процъфтяваща фармацевтична 
промишленост в Европа по цялата верига на стойността (научноизследователска и 
развойна дейност, производство, продажби и разпространение). 

 
2. Исторически преглед и настоящо състояние на фармацевтичната промишленост 
 
2.1 Базираната в Европа фармацевтична промишленост има голям принос за 

Европейския съюз, не само в икономическо отношение, но и по отношение на 
висококачествената заетост, инвестициите в научна база и по отношение на 
общественото здраве. Европа направи огромни стъпки към увеличаването на 
продължителността на живота и подобряването на здравните резултати през 
последните 60 години. Използването на новаторски лекарства изигра основна роля за 
този неотдавнашен напредък. Сега Европа е изправена пред нов набор от 
предизвикателства. 
 

2.2 Неравенствата в достъпа до здравни грижи се запазват, а въздействието на хроничните 
и дегенеративните заболявания води до увеличаване на броя на хората, които живеят 
по-дълго с някакво медицинско увреждане или заболяване. Това оказва отрицателно 
въздействие върху разходите за здравеопазване и производителността. 

 
2.3 Осигуряването на безопасна и ефективна верига на доставки на фармацевтични 

продукти за европейските потребители е важен приоритет. На теория европейската 
регулаторна рамка гарантира, че спрямо пациентите се прилагат едни и същи стандарти 
за качество, независимо къде е произведено лекарството. Въпреки това по-нататъшното 
подобряване на сигурността на веригата на доставки – и премахването на риска от 
фалшиви продукти – чрез прилагането на Директивата за фалшифицираните 
лекарствени продукти ще бъде важен крайъгълен камък, а кодирането и номерирането 
на всяка лекарствена опаковка в Европа, с което ще се подобри проследяемостта, ще 
бъде основен елемент. 
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2.4 Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) беше създадена през 1995 г. и в общи 
линии съответства на Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA), но 
без характерната за нея централизация. ЕМА беше създадена от ЕС и фармацевтичния 
сектор, както и чрез непряка субсидия от държавите членки, в опит да се хармонизира 
(без да се заменя) работата на съществуващите национални регулаторни органи по 
лекарствата, които продължават да работят в мрежа с ЕМА. 

 
3. Индустриалните промени във фармацевтичния сектор 
 
3.1 За разработването на едно лекарство в съответствие с очакваните от регулаторните 

органи стандарти за качество, ефикасност и безопасност са необходими 
средно 12 години. За всяко лекарство, което носи достатъчна печалба, за да покрие 
разходите за разработването му, са били изпробвани около 
25 000 химически съединения, от които средно 25 са стигнали до клинични изпитания и 
5 са получили лиценз. „Износването“ е неразделна част от процеса на иновации. 
Предвид високия риск и огромните първоначални инвестиции от страна на частните 
фармацевтични предприятия, на използваните в лекарствата технологии се предоставя 
определен период на временен ексклузивитет на пазара, например чрез патенти. 

 
3.2 Фармацевтичните иновации се вдъхновяват от новите научни открития, особено 

свързаните с разбирането на биологията. Напредъкът по отношение на геномиката, 
протеомиката, нанотехнологиите и откриването на по-точни биомаркери предлагат 
голям потенциал за по-нататъшно подобряване на лекарствата, които лекарите могат да 
използват. Фармацевтичният сектор преминава през структурни промени, дължащи се 
на: прехода от масово продавани лекарства за първична медицинска помощ към 
по-специализирани продукти; увеличаване на конкуренцията от страна на генеричните 
продукти; и непрекъснатите предизвикателства пред производителността на НИРД. 
Налице са и постоянни предизвикателства пред поддържането на разходите за НИРД на 
фона на натиска за осигуряване на краткосрочна стойност за акционерите. 
 

3.3 В сектора са пряко заети 700 000 души (70% от които жени) с различни научни и 
технологични специалности, а броят на непряко заетите е между три и четири пъти 
по-голям. Секторът е висококачествен работодател. Служителите в него имат добро 
образование и секторът генерира по-голяма добавена стойност на работник от който и 
да било друг високотехнологичен сектор. В сравнение с други сектори, 
фармацевтичните предприятия са по-устойчиви на краткосрочните цикли на възходи и 
сривове в макроикономиката. Това е важно предимство за Европа. 
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3.4 Жизненият цикъл на лекарствата представлява елегантна рамка за осигуряване на 
непрекъснат поток от нови, полезни технологии при същевременно гарантиране на 
разумна бюджетна устойчивост. Могат да се различат три фази: 

 
1) НИРД – когато предприятията от частния сектор поемат рискове, за да пуснат 

лекарства на пазара; 
2) пазар на лекарства, защитени с патент – правилното използване на новите 

технологии в системите за здравеопазване е важно за възстановяването на 
инвестиционните разходи на предприятията и те следва да плащат подходящи цени, 
които отразяват стойността на лекарството и достъпността на съответната система 
на здравеопазване; 

3) пазар на лекарства, незащитени с патент (генерични и биоподобни) – когато 
пазарният ексклузивитет за дадено лекарство изтече, цената му се подбива от 
конкурентни продукти, което води до икономии за системите на здравеопазване, 
които могат да се използват за финансиране на разработването на по-нови 
лекарства. 

 
3.5 През последните години целостта на този жизнен цикъл е подложена на натиск. Фазата 

на НИРД стана по-дълга, по-скъпа и по-рискована. Изискванията за повече данни, 
налагани не само от регулаторните органи, но и от платците в здравните системи 
задължиха фармацевтичните предприятия да отделят повече време за провеждане на 
повече изпитания в сравнение с по-компараторните терапии, които се използваха 
досега. Във фазата на защитата с патент платците станаха по-информирани и 
взискателни и изискват все по-голяма доказателствена тежест не само за безопасността 
и ефикасността, но и за разходната ефективност. 

 
3.6 Новите науки предлагат потенциал за по-добро ориентиране на новите терапии към 

пациенти с особени характеристики. 
 

3.7 Размерът на пазара, на който фармацевтичните предприятия са в състояние да си 
възвърнат разходите за инвестиции, е по-малък в сравнение с предишните поколения, 
докато разходите за разработване нараснаха и продължават да растат. 

 
3.8 И накрая, правителствата с основание се опитват да постигнат максимална 

икономическа ефективност на пазарите на лекарства, незащитени с патенти. Ценовата 
конкуренция, която води до по-ниски разходи за лечение с по-стари лекарства, е важно 
средство, с което правителствата могат да управляват бюджетите си. При все това е 
важно да се постигне подходящ баланс. 
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3.9 Въпреки че е разумно да се очаква по-старите лекарства да се използват рационално, 
жизненоважно е да се използват по-нови и новаторски лекарства. В Европа 
съществуват значителни разлики в достъпа на пациентите до новаторски терапии. Това 
означава не само, че много пациенти няма да получат достъп до най-доброто лечение, 
но и подкопава жизнеността на отрасъла в Европа. 

 
3.10 По оценки на Европейската комисия населението на възраст над 65 години в Европа ще 

се увеличи със 75% до 2050 г. Това означава, че съотношението между работещите, 
които плащат социални осигуровки – за здравеопазване и пенсия – и пенсионерите ще 
постави нови предизвикателства. За намаляването на бремето върху работниците е 
важно възможно най-голям дял от населението в трудоспособна възраст да бъде в 
добро здравословно състояние. 

 
3.11 Доброто здравеопазване може да донесе три важни ползи: осигуряване на заетост за 

част от хората, които понастоящем изобщо не работят; намаляване на отсъствията от 
работа; и накрая, то може да допринесе за решаването на въпроса с т.нар. „присъствие“, 
когато работници, страдащи от някакво заболяване или увреждане (но все още 
работещи) могат да имат по-голяма производителност при наличие на по-добро 
здравеопазване. 

 
3.12 Фармацевтиката е водещият високотехнологичен сектор по отношение на търговския 

излишък (възлизащ на 48,3 милиарда евро за 2011 г.) и притежава най-високо 
съотношение между инвестиции в НИРД и нетни продажби. На нейните членове се 
падат 19,1% от разходите на предприятията за НИРД в световен мащаб. Предприятията 
в частния сектор харчат около 100 милиарда долара годишно за научноизследователска 
и развойна дейност, от които около 30 милиарда евро в Европа. Огромната част от тези 
разходи се пада на клиничните изпитания, които включват не само изпитания, но и 
проучвания след пускане на пазара, които се изискват дори след като продуктът е 
влязъл в продажба. 

 
3.13 Понастоящем много европейски пациенти не виждат ползите от новите лекарства. Това 

не само възпрепятства здравето и производителността в Европа, но и не позволява на 
Европа да реализира потенциала си за създаване на икономическа стойност. В ново 
проучване на IMSHealth за целите на конференция по здравеопазване, организирана от 
литовското председателство на ЕС, са представени нови данни, които показват 
различията в достъпа до лекарства в ЕС. Потребителите в най-бедните страни губят 
най-много. 
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3.14 За да се промени тази ситуация ЕС трябва да създаде политическа среда, в която цените 
на новите лекарства да могат да се определят в съответствие със способността на 
дадена страна да ги плаща, както и според търсенето им. Лекарствата се различават от 
останалите стоки по това, че обществото очаква всички пациенти да получават достъп 
до лекарствата, от които се нуждаят. Необходим е активен размисъл от страна на 
отговорните за изготвянето на европейските политики, за да се гарантира, че 
европейският единен пазар работи в интерес на всички европейски граждани. 

 
На разходите за лекарства се поставят изкуствени „тавани“, което води до по-слаби 
здравни резултати. В страните, ограничили силно разходите за лекарства в резултат от 
финансовата криза или прехвърлили финансовата тежест от трета страна платец към 
потребителите, се наблюдава незабавно влошаване на здравните резултати и 
повишаване на използването на други, по-скъпи форми на лечение за компенсиране на 
лошия достъп до лекарства. 

 
4. Към нова европейска стратегия за науките за живота 
 
4.1 Въпреки че Европа разполага с много от необходимите предпоставки за растеж, в 

действителност тя губи от САЩ позицията си на лидер в биофармацевтичните 
изследвания. 

 
4.2 Световната фармацевтична промишленост е концентрирана най-вече в ЕС и САЩ и 

може да спомогне за решаване на проблемите на равенството като даде възможност на 
двата съюза да защитят миналите и бъдещите си инвестиции в лекарства. За тази цел е 
важно икономическото и социалното измерение, както и тревогите на потребителите, 
да бъдат взети предвид по подходящ начин в продължаващите преговори по 
споразумението за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и 
инвестициите (TTIP). 

 
4.3 С повишаването на благосъстоянието на страните със средни доходи те трябва да 

плащат справедлив дял от иновациите на този разрастващ се световен пазар. Това не 
само че не се случва понастоящем, но и се наблюдава все по-силна тенденция страни 
като Индия да въвеждат задължително изискване за лицензиране, придружено от други 
подобни стратегии, като оказване на прекомерен натиск върху цените в Корея. За да се 
справим с бъдещите предизвикателства и да се възползваме от бъдещите възможности, 
основаваме заключенията си на три основни гледни точки – социална, научна и 
икономическа – и даваме препоръка във връзка с всяка от тях. 

 
4.4 По отношение на социалните препоръки към политиката акцентът следва да се поставя 

върху подобряването на здравните резултати за населението на Европа с оглед на 
демографските промени и предизвикателствата, свързани с хроничните заболявания. 
Здравето е предпоставка за икономически просперитет. 

 



- 8 - 

CCMI/119 - EESC-2013-06794-00-00-AC (EN) …/… 

В Европа продължават да се наблюдават огромни неравенства, както между държавите, 
така и в рамките на отделните държави. Ако те не бъдат коригирани спешно, 
ситуацията ще се влоши със застаряването на населението ни. 

 
4.5 По-доброто използване на лекарствата и иновациите в областта на лекарствата могат да 

играят ключова роля при подпомагането на Европа за справяне с тези 
предизвикателства. Ранното диагностициране, най-добрите практики в управлението на 
клиничните пътеки и подобряването на спазването на предписаното лечение от 
пациентите са предизвикателства с изключителна важност, с оглед на които 
предприятията и доставчиците на здравни услуги могат да работят в партньорство, за 
да подобрят резултатите. Сериозно внимание следва да се отдели на създаването на 
среда, в която предприятията да могат да определят цените си според възможностите на 
дадена държава да плаща, без да рискуват отклонения от веригата на доставки. 

 
4.6 Финансирането от структурните фондове на ЕС следва да се използва по-пълноценно в 

подкрепа на подобряването на качеството на здравната инфраструктура. 
 
4.7 Европейските правителства следва да си поставят за цел създаването на европейска 

рамка за оценка на програмите за управление на хроничните заболявания, като 
определят показатели за сравнение и „най-добри в категорията си клинични пътеки“ за 
всеобхватни грижи, както и подходящото използване на евтини лекарства и новаторски 
лекарства в клиничната пътека. Изграждайки платформа за големи организационни 
партньорства за разработване на програми за вторична превенция на хронични 
заболявания, редица заинтересовани страни като правителства, сдружения на пациенти 
и лекари, социални партньори и други институции на гражданското общество могат да 
допринесат за успешното управление на хроничните заболявания. В този смисъл 
предприетото от Комисията съвместно действие за хроничните заболявания е важна 
стъпка в правилната посока. 

 
4.8 Организирането, управлението и финансирането на основни биомедицински 

изследвания в Европа понастоящем се управлява чрез редица независими и 
разпокъсани програми на равнище държави членки и на европейско равнище. Въпреки 
наличието на някои прекрасни европейски инициативи, в действителност 
конкуренцията между държавите членки е твърде силна и не се полагат достатъчно 
усилия за постигане на съгласувана стратегия за Европа. Това води до различни 
критерии за оценка на качеството, дублиране на усилията и разхищаване на финансови 
ресурси; Европа изостава спрямо САЩ в много области на биомедицинските 
изследвания и в резултат губи конкурентоспсобността си. 
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4.9 Засилването на основните и транслационните изследвания и създаването на центрове за 
отлични постижения със световно качество в Европа е жизненоважно, за да се 
гарантира, че Европа ще остане привлекателна за инвеститорите в НИРД и 
производство. Необходим е обновен акцент върху основните науки и образованието, 
тъй като Европа постоянно не успява да постигне целта за инвестиране на 3% от БВП в 
НИРД. Инициативи като „Инициатива за иновативни лекарства“ и „Хоризонт 2020“ 
могат да спомогнат за създаването на култура на отворени иновации и сътрудничество 
и да създадат средство за финансиране за насърчаване на целевите инвестиции. 
 

4.10 По отношение на икономическите препоръки към политиката, ЕС следва да насърчи 
въвеждането на „рамка за растеж и стабилност“ в системата на науките за живота в 
цяла Европа, за да се подобрят стабилността и предсказуемостта за всички. Целта на 
една такава рамка, подкрепена от секторен социален диалог, би била да се насърчи 
внедряването на ценни нови иновации, като същевременно се запази способността на 
правителствата да управляват бюджетите по предсказуем начин. Една такава рамка би 
се прилагала на равнище държави членки, за да се вземат предвид различията в 
демографското развитие, реалното търсене, инфлацията, технологичните постижения и 
др. Социалното измерение също следва да бъде включено. 

 
4.11 В повечето страни лекарствата понесоха непропорционално тежестта на икономиите в 

рамките на програмите за бюджетна консолидация, въпреки наличните доказателства, 
че имат по-голяма ценност в сравнение с останалите разходни области в 
здравеопазването. Това създава среда на непредсказуемост за предприятията – 
объркващ сигнал за ангажираността на Европа с иновациите – и потенциален риск за 
способността на държавите членки да стимулират ефикасността на здравеопазването 
чрез подходящо използване на лекарства и други технологии. 

 
4.12 Подкрепата за един устойчив подход към финансирането на здравеопазването е 

ключова тема за участниците в европейската икономика и особено за потребителите. 
Разработването на по-устойчив подход към разходите за лекарства може да гарантира, 
че финансирането ще се използва в области, които осигуряват най-голяма 
възвращаемост. Важно е да се определят възможностите за по-добро управление на 
лекарствата. Необходимо е да се гарантира минимален праг на финансиране на 
здравеопазването и лекарствата във всички държави членки. 

 
4.13 Това следва да включва също реалистични очаквания за растежа, основаващи се на 

застаряващото население, реалните иновации и дългосрочните съображение по 
отношение на разходната ефективност в здравеопазването. Една такава рамка би 
смекчила вредните колебания, които се наблюдават във финансирането на 
здравеопазването през последните три до пет години, и би култивирала навици за 
дългосрочно планиране у всички участници в системата на здравеопазването. 
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4.14 Чрез неотдавнашната „инициатива Таяни“ на Европейската комисия беше постигнат 
важен напредък по отношение на: етиката и прозрачността; достъпа до лекарства, 
лекарства сираци и лекарства, продавани без рецепта в малките страни; биоподобните 
лекарства и подкрепяните от Комитета споразумения за плавно навлизане. 

 
4.15 ЕИСК разбира, че Комисията планира да публикува важно ново съобщение относно 

индустриалната политика за фармацевтичната промишленост. То идва съвсем навреме 
и Комитетът насърчава Комисията да приеме амбициозна програма, която да осигури 
процъфтяваща фармацевтична промишленост в Европа по цялата верига на стойността 
(научноизследователска и развойна дейност, производство, продажби и 
разпространение). 

 
 
Брюксел, 29 април 2014 г. 
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