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Fișă rezumat 

Evaluarea impactului privind consolidarea cooperării UE în domeniul evaluărilor tehnologiilor medicale (ETM) 

A. Necesitatea de a acționa 

De ce? Care este problema abordată?  

ETM este considerată un instrument valoros pentru asigurarea sustenabilității sistemelor de sănătate și pentru 
stimularea inovării la nivelul UE, însă o serie de deficiențe au împiedicat atingerea întregului potențial al ETM 
pentru statele membre și pentru operatorii economici, având consecințe negative și asupra pacienților și cadrelor 
medicale din UE: 1) Accesul pe piață împiedicat și distorsionat, rezultat din existența unor procese și 
metodologii naționale în domeniul ETM diferite, înseamnă că operatorii economici care doresc să introducă o 
tehnologie medicală în mai multe state membre se confruntă cu cereri de date diverse. 2) Redundanța 
activităților organismelor naționale responsabile de ETM înseamnă că ele efectuează în paralel sau într-un 
interval de timp similar evaluări clinice ale acelorași tehnologii medicale. În plus, rezultatele evaluărilor clinice 
comune (evaluările eficacității relative, relative effectiveness assessments – REA) efectuate de un grup de 
organisme responsabile de ETM în cadrul actualei cooperări finanțate de Uniune (acțiunea comună 3 a rețelei 
EUnetHTA) nu au fost utilizate la nivel național („adoptare slabă”), ceea ce a condus la redundanță 
suplimentară, adică la o creștere a volumului de activități și a costurilor. 3) Nesustenabilitatea cooperării 
actuale în domeniul ETM. Actuala cooperare a UE în domeniul ETM este bazată pe proiecte, fără a exista vreo 
garanție pentru continuarea activităților sau pentru finanțarea lor pe termen lung.  

Ce se așteaptă de la această inițiativă?  

Obiectivele generale ale inițiativei sunt de a asigura o mai bună funcționare a pieței interne a tehnologiilor 
medicale și de a contribui la un nivel înalt de protecție a sănătății umane.  
Obiectivele specifice ale propunerii sunt: promovarea convergenței în domeniul instrumentelor, procedurilor și 
metodologiilor dedicate ETM; asigurarea utilizării eficiente a resurselor și creșterea calității ETM în întreaga UE, 
precum și ameliorarea predictibilității mediului de afaceri. 

Care este valoarea adăugată a acțiunii la nivelul UE?  

În timp ce cooperarea în curs de desfășurare (și anume, acțiunile comune EUnetHTA și rețeaua ETM) a ilustrat 
beneficiile cooperării la nivelul UE, actualul model nu a contribuit la eliminarea fragmentării pieței interne sau a 
redundanței evaluărilor. Fără o inițiativă a UE, cooperarea pe termen lung în domeniul ETM între statele membre 
are șanse mici să se intensifice, existând un risc potențial de a pierde rezultatele obținute până în prezent. Prin 
efectuarea evaluărilor clinice comune s-ar putea obține, pe termen lung, economii de scară, o mai mare 
predictibilitate a mediului de afaceri, o creștere a calității și consecvenței și o transparență îmbunătățită pentru 
pacienți. 

 

B. Soluții 

Ce opțiuni de politică legislative și nelegislative au fost luate în considerare? Există sau nu o 
opțiune preferată? De ce?  
Două opțiuni nelegislative au fost luate în considerare. Opțiunea de politică 1 presupune că, atunci când 
acțiunea comună 3 a rețelei EUNetHTA se va încheia în 2020, finanțarea UE pentru cooperarea științifică și 
tehnică se va încheia. Cooperarea ar fi voluntară, bazându-se pe resurse naționale, și este de așteptat că va 
rămâne sporadică. Opțiunea de politică 2 prevede un model de cooperare voluntară, pusă în aplicare prin 
intermediul unor proiecte finanțate de UE, altele decât acțiunile comune. Ea este dependentă de disponibilitatea 
organismelor responsabile de ETM să participe, fără să existe vreo garanție pentru punerea în aplicare a 
realizărilor comune. În plus, au fost examinate trei opțiuni de politică legislative. Opțiunea de politică 3 
prevede un mecanism de cooperare permanentă care să permită armonizarea instrumentelor, procedurilor și 

metodologiilor dedicate ETM, precum și dialogurile timpurii comune cu dezvoltatorii de tehnologii medicale. 
Opțiunea de politică 4 se bazează pe opțiunea 3, la care se adaugă evaluările clinice comune (adică REA 
comune). Această opțiune de politică ar putea fi aplicată prin intermediul unui sistem de „optare pentru 
participare” (opțiunea 4.1) sau tuturor statelor membre care nu au posibilitatea de a opta să participe mai târziu 
sau de a nu participa (opțiunea 4.2). Opțiunea de politică 5 care extinde opțiunea 4 prin includerea unei ETM 
complete și comune (adică REA, plus o evaluare economică și a altor domenii neclinice) nu a fost considerată 
fezabilă și a fost eliminată la începutul procesului. Opțiunea preferată este opțiunea 4.2 revizuită, care 
integrează elemente din alte opțiuni de politică (și anume 2 și 4.1), precum și unele ajustări (adică 
implementarea progresivă a sferei de cuprindere a produselor, includerea unor dispoziții tranzitorii pentru statele 
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membre și abordări specifice pentru tehnologiile medicale). Opțiunea preferată de guvernanță include un 
secretariat central care urmează să fie găzduit de Comisia Europeană.  

Cine sunt susținătorii fiecărei opțiuni?  
Majoritatea administrațiilor publice ale statelor membre sprijină opțiunile 3 – 4, favorizând o abordare 
etapizată/un regim de tranziție. Plătitorii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la utilizarea obligatorie a 
evaluărilor economice. Pacienții susțin puternic opțiunea 5 sau cel puțin opțiunea 4. Cadrele medicale și mediul 
academic pledează pentru opțiunile 4-5, iar împreună cu reprezentanții pacienților, susțin un cadru juridic de 
asigurare a participării lor la procesul de ETM. Industria farmaceutică sprijină opțiunea 4, pledând pentru un 
cadru juridic care să garanteze adoptarea evaluărilor clinice comune de către statele membre. Industria 
tehnologiilor medicale și-a exprimat îngrijorarea cu privire la o soluție „unică pentru toți” și la obligativitatea 
juridică de a efectua o evaluare clinică comună (REA) la momentul lansării pe piață. 

C. Impacturile opțiunii preferate 

Care sunt beneficiile opțiunii preferate (sau ale opțiunilor principale, dacă nu există o opțiune 
preferată)? 

Opțiunea preferată este luată în considerare pentru a oferi cea mai bună combinație de eficacitate și eficiență și 
este cea mai proporțională: 
- Permite realizarea optimă a obiectivelor pieței interne prin promovarea convergenței în ceea ce privește 
procedurile și metodologiile, reducând REA redundante/desfășurate în paralel și, prin urmare, riscul unor 
rezultate divergente, contribuind astfel la o mai mare disponibilitate a tehnologiilor medicale inovatoare pentru 
pacienți;  
- Pune la dispoziția statelor membre un cadru sustenabil, care le permite punerea în comun a expertizei și 
consolidarea procesului decizional bazat pe dovezi, sprijinind eforturile lor de a asigura sustenabilitatea 
sistemelor naționale de sănătate; 
- Respectă principiul subsidiarității, luând în considerare timpul necesar pentru adaptarea/alinierea la sistem și 
menținând desfășurarea evaluărilor economice/neclinice la nivel național sau regional; 
- Este eficientă din punctul de vedere al costurilor, în sensul că costurile sunt semnificativ mai mici decât 
economisirile pentru statele membre și industrie, ca urmare a comasării resurselor, a evitării redundanței 
activităților și a îmbunătățirii predictibilității mediului de afaceri; 
- Pune la dispoziție contribuții utile și sinergii cu agenda privind piața unică digitală și joacă un rol important în 
sprijinirea inovării prin influențarea deciziilor de investire în C&D pe termen lung de către industrie. Opțiunea 
este pe deplin coerentă cu alte acte legislative ale UE în domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale. 

 

Care sunt costurile opțiunii preferate (sau ale opțiunilor principale, dacă nu există o opțiune 
preferată)?  

Impacturile economice. Economiile de costuri legate de evaluările clinice comune (REA) ar putea ajunge, de-
a lungul timpului, la 2 670 000 EUR pe an pentru organismele responsabile de ETM. Se preconizează, de 
asemenea, că o REA comună de înaltă calitate va contribui la o mai bună alocare a resurselor și la decizii de 
investire în asistența medicală mai eficiente, dar aceste beneficii sunt dificil de cuantificat în acest stadiu. Pentru 
industrie, cel mai important impact economic are legătură cu beneficiile preconizate în ceea ce privește 
predictibilitatea, conducând la o inovare mai bună și la o competitivitate sporită. Impacturile sociale. 
Disponibilitatea unor REA comune care să fie oportune temporal și de bună calitate înseamnă disponibilitatea 
unor dovezi mai bune care contribuie la procesul de luare a deciziilor la nivel național, la sustenabilitatea 
sistemelor de sănătate și, în cele din urmă, la îmbunătățirea sănătății publice. REA comună va continua să 
îmbunătățească participarea pacienților și transparența. Ea are potențialul de a accelera calendarul evaluărilor 
și, prin urmare, va reduce întârzierile în punerea la dispoziție a unor medicamente inovatoare. 
Costurile. Costul total al opțiunii preferate a fost estimat la aproximativ 16 milioane EUR, din care 7 milioane 
EUR reprezintă costuri de funcționare, iar restul reprezintă costurile realizărilor comune. 

Care va fi impactul asupra societăților, IMM-urilor și microîntreprinderilor?  

În domeniul produselor farmaceutice, IMM-urile sunt implicate în principal în faza de descoperire a unor noi 
molecule, iar un număr foarte mic solicită o autorizare centralizată de introducere pe piață. Se preconizează că 
numărul de cereri de REA comune din partea IMM-urilor va fi foarte mic și, deoarece nu sunt prevăzute onorarii 
pentru acest tip de realizare comună, costurile de asigurare a conformității ar urma să fie mici. Un tratament 
similar ar fi aplicat IMM-urilor în domeniul tehnologiilor medicale (nicio taxă de asigurare a conformității în cazul 
unei REA comune).  

Va exista un impact semnificativ asupra bugetelor și asupra administrațiilor naționale? 
Se preconizează că repartizarea planificată a sarcinilor va conduce la economii de costuri pentru administrațiile 
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publice. Se preconizează, totuși, că, pe termen scurt, administrațiile naționale ar urma să se confrunte cu 
costuri/sarcini administrative limitate, deoarece ar trebui să se adapteze la sistemul comun.  

Vor exista și alte impacturi semnificative?  
Nu au fost identificate alte impacturi semnificative. 

D. Măsuri ulterioare 

Când va fi reexaminată politica?  

Este planificat ca monitorizarea și evaluarea să se realizeze în mod continuu. Este planificată o revizuire a sferei 
de cuprindere și a structurii de guvernanță, incluzând posibilitatea de a introduce onorarii pentru evaluările 
clinice comune. 

 


