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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o strategie farmaceutică pentru Europa
(2021/2013(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 11 noiembrie 2020 intitulată „Construirea 
unei Uniuni Europene a sănătății: consolidarea rezilienței UE în caz de amenințări 
transfrontaliere la adresa sănătății” (COM(2020)0724) și propunerile legislative care o 
însoțesc1,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 25 noiembrie 2020 referitoare la o strategie 
farmaceutică pentru Europa (COM(2020)0761),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 17 iunie 2020 referitoare la o strategie a UE 
privind vaccinurile împotriva COVID-19 (COM(2020)0245),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 3 februarie 2021 referitoare la Planul 
european de combatere a cancerului (COM(2021)0044),

– având în vedere concluziile Consiliului din 18 decembrie 2020 privind învățămintele 
desprinse în domeniul sănătății în contextul COVID-192,

– având în vedere rezoluția sa din 17 septembrie 2020 referitoare la penuria de 
medicamente – moduri de abordare a unei probleme emergente3,

– având în vedere rezoluția sa din 17 septembrie 2020 referitoare la abordarea strategică 
privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului4,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2019/933 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 469/2009 privind 
certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente5,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2021/522 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 24 martie 2021 de instituire a unui program de acțiune a Uniunii în 

1 Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 11 noiembrie 2020 privind 
consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente în ceea ce privește pregătirea pentru situații de criză 
în domeniul medicamentelor și al dispozitivelor medicale și gestionarea acestora (COM(2020)0725); propunerea 
de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 11 noiembrie 2020 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 851/2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor 
(COM(2020)0726); propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 11 noiembrie 2020 
privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 1082/2013/UE 
(COM(2020)0727).
2 JO C 450, 28.12.2020, p. 1.
3 Texte adoptate, P9_TA(2020)0228.
4 Texte adoptate, P9_TA(2020)0226.
5 JO L 153, 11.6.2019, p. 1.
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domeniul sănătății („programul «UE pentru sănătate»”) pentru perioada 2021-2027 și de 
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/20146, 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2021/XXX al Parlamentului European și al 
Consiliului din xx xxxx 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și 
inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare7,

– având în vedere Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 
noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz 
uman8,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul 
Comisiei pentru afaceri juridice,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A9-0000/2021),

A. întrucât sănătatea este esențială pentru bunăstarea cetățenilor europeni, iar accesul 
echitabil la asistență medicală este un pilon al Uniunii; întrucât sunt necesare 
medicamente sigure și la prețuri accesibile pentru a combate toate bolile; întrucât 
pacienții ar trebui să se afle în centrul tuturor politicilor din domeniul sănătății, alături 
de investiții și cercetare;

B. întrucât pandemia de COVID-19 a avut un impact asupra sănătății oamenilor și asupra 
economiei; întrucât aceasta a evidențiat atât punctele forte, cât și punctele slabe ale 
Uniunii; întrucât, pentru a consolida reziliența sistemelor noastre naționale de sănătate 
la amenințările transfrontaliere, este necesară o mai mare integrare europeană; întrucât o 
Uniune Europeană a sănătății, care contribuie la o Uniune tot mai socială, este esențială 
în acest proces;

C. întrucât strategia farmaceutică acoperă întregul ciclu al medicamentelor, inclusiv 
cercetarea, testarea, autorizarea, consumul și eliminarea, și contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor Pactului verde european, la transformarea digitală și la neutralitatea 
climatică,

Plasarea pacienților în centrul tuturor politicilor din domeniul sănătății

1. subliniază că investițiile în cercetarea de medicamente și tratamente inovatoare și în 
dezvoltarea lor, precum și accesul la medicamente sigure, eficace și de înaltă calitate 
sunt esențiale pentru realizarea de progrese în ceea ce privește prevenirea și tratarea 
bolilor;

2. consideră că investițiile în cercetare nu au fost suficiente pentru a satisface nevoile 
terapeutice ale pacienților cu boli rare, cancer pediatric și boli neurodegenerative sau 

6 JO L 107, 26.3.2021, p. 1.
7 A se introduce trimiterea după publicare.
8 JO L 311, 28.11.2001, p. 67.
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pentru a face față rezistenței la antimicrobiene (RAM);

3. consideră că este imperativ să se introducă un ghid terapeutic comun al Uniunii pentru 
antimicrobiene, iar campaniile de comunicare privind rezistența la antimicrobiene să fie 
coordonate printr-un calendar unic la nivelul Uniunii;

4. invită Comisia să includă noi criterii în sistemul de stimulente pentru cercetarea și 
dezvoltarea de noi medicamente pentru nevoile terapeutice nesatisfăcute, acordând 
prioritate proiectelor promovate de industria farmaceutică pentru combaterea bolilor 
rare, a cancerului pediatric, a bolilor neurodegenerative și a rezistenței la 
antimicrobiene, cu scopul de a găsi mai multe opțiuni terapeutice și de a răspunde 
nevoilor pacienților și ale sistemelor de sănătate; invită Comisia să promoveze crearea 
unui cadru al Uniunii pentru a orienta și a evalua periodic punerea în aplicare a 
planurilor naționale de combatere a acestor boli;

5. invită Comisia să promoveze dialogul cu statele membre și cu părțile interesate pentru a 
evalua noi criterii de stabilire a prețurilor la nivel național, cum ar fi întrebarea dacă un 
produs este „fabricat în Europa”, dacă Uniunea a investit în produs pentru a sprijini 
cercetarea sau dacă prețurile ar trebui adaptate la valoarea beneficiului terapeutic al 
medicamentului și la nevoile primare și generale ale populației;

6. invită Comisia să revizuiască sistemul de stimulente, să crească transparența prețurilor, 
să evidențieze cauzele care limitează accesibilitatea ca preț și accesul pacienților la 
medicamente și să propună soluții durabile care să promoveze, de asemenea, 
concurența;

7. subliniază că medicamentele generice și biosimilare sunt tratamente accesibile și la 
prețuri rezonabile și contribuie în mare măsură la sustenabilitatea bugetară a sistemelor 
de sănătate; invită Comisia să introducă măsuri pentru a sprijini o prezență mai mare pe 
piață a acestor medicamente și să armonizeze la nivelul Uniunii interpretarea așa-
numitei dispoziții Bolar privind posibilele scutiri de la cadrul juridic ale sistemului de 
brevete unitare pentru producătorii de medicamente generice; invită, de asemenea, 
Comisia să elaboreze norme pentru industrie care să promoveze cercetarea, dezvoltarea 
și producția de medicamente generice și biosimilare în Uniune și să propună protocoale 
la nivelul Uniunii pentru interschimbabilitatea medicamentelor biosimilare;

8. salută lansarea de către Comisie a unui proiect-pilot pentru a înțelege mai bine cauzele 
profunde ale intrării cu întârziere a medicamentelor pe piață; salută, de asemenea, faptul 
că Comisia va continua să monitorizeze fuziunile dintre companiile farmaceutice pentru 
a evita denaturarea concurenței; subliniază necesitatea de a reduce termenele de 
aprobare a medicamentelor la nivel național și de a le alinia la cele ale Agenției 
Europene pentru Medicamente (EMA), pentru a se asigura că toți cetățenii Uniunii 
dispun de un acces rapid și egal la medicamente;

9. subliniază beneficiile licitațiilor de parteneriat public-privat pentru sistemele naționale 
de sănătate în ceea ce privește finanțarea cercetării și a producției de medicamente 
inovatoare;

10. subliniază că este important ca Comisia și statele membre să încheie noi contracte de 
achiziții publice comune la nivelul Uniunii, în special pentru medicamentele de urgență 
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și nevoile terapeutice nesatisfăcute;

11. este preocupat de faptul că accesibilitatea medicamentelor continuă să fie o provocare 
pentru sistemele naționale de sănătate și că medicamentele inovatoare sunt costisitoare; 
salută intenția Comisiei de a revizui legislația farmaceutică pentru a promova o 
concurență solidă și a stabiliza și echilibra sistemele naționale de stabilire a prețurilor la 
medicamente;

Sprijinirea unei industrii farmaceutice competitive și inovatoare a UE

12. subliniază că o industrie farmaceutică competitivă a Uniunii deține o importanță 
strategică și răspunde mai bine nevoilor pacienților; subliniază că industria are nevoie 
de un mediu de reglementare stabil, flexibil și agil; consideră că aceasta poate prospera 
la nivel mondial datorită unui sistem de proprietate intelectuală clar, solid și eficient; 
salută inițiativa de a construi o infrastructură digitală interoperabilă pentru spațiul 
european al datelor privind sănătatea;

13. invită Comisia să revizuiască utilizarea certificatelor suplimentare de protecție pe baza 
progreselor tehnologice și științifice pentru a preveni scăderea competitivității 
medicamentelor generice și biosimilare în interiorul și în afara Uniunii;

14. subliniază importanța creării de locuri de muncă de calitate în Uniune de-a lungul 
întregului lanț valoric farmaceutic, cu sprijinul instrumentului NextGenerationEU; 
invită Comisia să propună măsuri de promovare a ocupării forței de muncă în sectorul 
farmaceutic, facilitând păstrarea talentelor și mobilitatea la nivelul UE;

15. subliniază faptul că terapiile genetice și celulare, medicina personalizată, 
nanotehnologia, vaccinurile de nouă generație, e-sănătatea și inițiativa „Cel puțin 1 
milion de genomuri” pot aduce beneficii enorme în ceea ce privește prevenirea, 
diagnosticarea, tratamentul și post-tratamentul tuturor bolilor; îndeamnă Comisia să 
elaboreze cadre de reglementare adecvate, să orienteze noile modele de afaceri și să 
desfășoare campanii de informare pentru a sensibiliza publicul și a încuraja utilizarea 
acestor inovații;

16. invită Comisia să pună în aplicare pe deplin Regulamentul privind studiile clinice9; 
salută revizuirea legislației farmaceutice pentru a o adapta la produsele de vârf, la 
progresele științifice și la transformarea tehnologică; sprijină un nou cadru pentru 
conceperea de studii inovatoare și proiectul-pilot vizând adoptarea unui cadru pentru 
reutilizarea medicamentelor care nu mai sunt protejate prin brevete; salută lansarea unei 
platforme de vaccinare pentru monitorizarea eficacității și siguranței vaccinurilor, 
sprijinită de o rețea de studii clinice la nivelul Uniunii;

17. îndeamnă Comisia, pe baza experienței dobândite în cadrul autorizării vaccinurilor 
împotriva COVID-19, să colaboreze cu EMA pentru a studia posibilitatea de a extinde 
aplicarea analizelor permanente la alte medicamente de urgență; invită, de asemenea, 
Comisia să colaboreze cu EMA pentru a dezvolta utilizarea informațiilor electronice 

9 Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind 
studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, JO L 158, 
27.5.2014, p. 1.
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despre produse pentru toate medicamentele din Uniune;

18. invită Comisia să reevalueze sistemul care conduce de la autorizația de introducere pe 
piață condiționată la autorizația standard de introducere pe piață sau la reînnoirea 
excepțională a autorizației; invită EMA să efectueze cu rigurozitate evaluarea finală și 
să se asigure că producătorii respectă cu strictețe toate cerințele pentru fiecare 
medicament care face obiectul unei autorizații de introducere pe piață condiționate, 
pentru a garanta eficacitatea și siguranța unui astfel de medicament; solicită ca perioada 
care precedă evaluarea finală să fie redusă de la cinci la trei ani;

Creșterea rezilienței: lanțuri de aprovizionare sigure, medicamente sustenabile, mecanisme 
de pregătire și de răspuns în caz de criză

19. reamintește că autonomia strategică deschisă a Uniunii este legată de disponibilitatea 
constantă și suficientă a medicamentelor în toate statele membre; invită Comisia să 
dezvolte un sistem de alertă timpurie în caz de penurie de medicamente, bazat pe o rețea 
europeană de informații privind problemele de aprovizionare, să intensifice colaborarea 
dintre sectorul public și cel privat și să controleze obligația industriei de a furniza din 
timp informații transparente cu privire la disponibilitatea medicamentelor; invită 
Comisia să dezvolte un mecanism de garantare a transparenței în lanțurile de producție 
și aprovizionare în caz de urgență;

20. sprijină Comisia în eforturile sale de a purta un dialog structurat cu actorii din lanțul 
valoric farmaceutic, cu autoritățile publice, cu organizațiile neguvernamentale ale 
pacienților și din domeniul sănătății, precum și cu comunitatea de cercetare, pentru a 
remedia deficiențele din lanțul global de producție și aprovizionare cu medicamente;

21. invită Comisia să faciliteze acordurile dintre EMA și agențiile de reglementare din afara 
UE privind prevenirea situațiilor de urgență și coordonarea reacțiilor la acestea; 
încurajează Comisia să colaboreze cu membrii Organizației Mondiale a Comerțului 
pentru a facilita comerțul cu produse de sănătate, pentru a spori reziliența lanțurilor de 
aprovizionare mondiale printr-un acces stabil la materii prime și pentru a contribui la un 
răspuns eficace în cazul unei urgențe sanitare;

22. subliniază necesitatea ca industria farmaceutică să fie ecologică și neutră din punct de 
vedere climatic pe parcursul ciclurilor de viață ale medicamentelor; invită Comisia să 
intensifice inspecțiile și auditurile de-a lungul întregului lanț de producție; îndeamnă 
Comisia să asigure standarde de calitate în materie de durabilitatea mediului pentru 
substanțele farmaceutice active importate din țări din afara Uniunii; invită Comisia să 
soluționeze problema deșeurilor farmaceutice menajere, prin măsuri de reducere a 
ambalajelor și a dimensiunilor recipientelor pentru a se asigura că acestea nu sunt mai 
mari decât este necesar, și să adapteze prescripțiile medicale la nevoile terapeutice reale;

Uniunea Europeană este lider mondial în domeniul asistenței medicale

23. invită Comisia să faciliteze în continuare accesul la piețele mondiale pentru industria 
farmaceutică a Uniunii, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii, prin intermediul 
unor condiții de concurență echitabile și al unui cadru de reglementare care să 
înlesnească acordurile comerciale ce pun în valoare competitivitatea bazată pe inovare, 
cu scopul de a transforma sectorul farmaceutic într-un pilon strategic al Uniunii;
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24. își reafirmă angajamentul de a continua să colaboreze cu Comisia și cu Organizația 
Mondială a Sănătății cu obiectivul de a standardiza cadre de reglementare eficiente, 
sigure și durabile pentru medicamente;

°

° °

25. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Criza provocată de pandemia de COVID-19 a plasat sănătatea pe un loc prioritar în agenda 
Uniunii Europene, dar și pe lista principalelor preocupări ale cetățenilor noștri. Un sondaj 
Eurobarometru recent privind viitorul Europei (Eurobarometrul special 500) consideră că 
„riscurile legate de sănătate” reprezintă a treia principală provocare globală pentru Uniune, 
imediat după „schimbările climatice și problemele de mediu” și aproape la același nivel cu 
„terorismul”. Raportorul consideră că o Uniune Europeană a sănătății puternică este esențială 
pentru consolidarea sistemelor noastre de sănătate și pentru a face față crizelor sanitare viitoare.

Uniunea Europeană este lider mondial în lupta împotriva schimbărilor climatice și grija față de 
planetă și acum, după pandemia de COVID-19, este ocazia ca Europa și sistemele sale naționale 
de sănătate publică cu acces universal să devină lideri mondiali în domeniul asistenței medicale. 
În cursul acestui an au fost plasați primii piloni ai construcției Uniunii Europene a sănătății prin 
Strategia UE privind vaccinurile împotriva COVID-19, consolidarea ECDC și a EMA, crearea 
Autorității UE pentru pregătire și răspuns în caz de urgență sanitară (HERA) și a incubatorului 
său, noul program autonom EU4Health, Planul european de combatere a cancerului, care, 
împreună cu această strategie, demarează deceniul de sănătate și cercetare în Europa, 
consolidând nu numai dimensiunea economică, ci și dimensiunea socială a Uniunii Europene.

Europa a demonstrat o mare reziliență și forță în timpul crizei sanitare, însă au fost revelate și 
punctele slabe ale sistemelor noastre de sănătate. Pe baza lecțiilor învățate în timpul pandemiei 
de COVID-19, raportorul invită Uniunea să își consolideze politica și cadrul de securitate în 
domeniul sănătății pentru a crește gradul de pregătire și a răspunde mai bine nevoilor medicale 
ale cetățenilor europeni; raportorul subliniază necesitatea de a plasa pacienții în centrul tuturor 
politicilor în domeniul sănătății și de a asigura un acces just și echitabil la asistență medicală.

Strategia farmaceutică europeană are patru obiective principale:

1. să asigure accesul pacienților la medicamente la prețuri accesibile și să răspundă nevoilor 
medicale nesatisfăcute, cum ar fi în domeniul rezistenței la antimicrobiene, al cancerului și al 
bolilor rare;

2. să promoveze competitivitatea, inovarea și sustenabilitatea industriei farmaceutice a Uniunii 
și dezvoltarea unor medicamente de înaltă calitate, sigure, eficace și mai ecologice;

3. să îmbunătățească mecanismele de pregătire și de răspuns în caz de criză și să abordeze 
problema siguranței aprovizionării;

4. să asigure o voce puternică a Uniunii în lume prin promovarea unor standarde înalte de 
calitate, eficacitate și siguranță.

Noua strategie farmaceutică este unul din pilonii Uniunii Europene a sănătății, iar raportorul 
este convins că aceasta poate remedia, dacă este pusă pe deplin în aplicare, deficiențele de lungă 
durată din domeniul medicamentelor, cum ar fi accesibilitatea ca preț, accesul și penuria, poate 
sprijini cercetarea în funcție de nevoile pacienților și ale sistemelor de sănătate și poate 
consolida și inova industria farmaceutică. Noua strategie poate contribui la construirea unui 
sistem farmaceutic al Uniunii adaptat exigențelor viitorului și rezistent la crize; vitalitatea 



PE681.109v02-00 10/12 PR\1230659RO.docx

RO

sectorului farmaceutic este esențială nu numai pentru sănătatea și locurile de muncă din Uniune, 
ci este necesară și pentru a consolida autonomia sa strategică, în special ca urmare a creșterii 
riscurilor de pandemie și a fragilității lanțurilor de aprovizionare.

Raportorul observă că pacienții pot beneficia de progresele științifice și de transformarea 
digitală, dat fiind că ele sunt esențiale pentru a îmbunătăți asistența medicală de vârf și 
subliniază că terapiile genetice și celulare, medicina personalizată, nanotehnologiile, ultima 
generație de vaccinuri, precum și e-sănătatea împreună cu calculul de înaltă performanță, 
inteligența artificială și o structură interoperabilă pentru spațiul european de date privind 
sănătatea cu inițiativa „Cel puțin 1 milion de genomuri” vor aduce beneficii enorme în ceea ce 
privește cercetarea, prevenirea, diagnosticarea timpurie, tratamentul și post-tratamentul tuturor 
bolilor.

Deși programele de cercetare ale Uniunii sunt printre cele mai bune din lume, raportorul solicită 
mai multe investiții în cercetarea în domeniul bolilor rare, al cancerului pediatric, al bolilor 
neurodegenerative și al rezistenței la antimicrobiene.

Uniunea Europeană dispune de un cadru legislativ de reglementare pentru a aborda problema 
medicamentelor orfane, cu scopul de a stimula cercetarea și dezvoltarea de medicamente pentru 
boli rare. Recenta evaluare a identificat un efect pozitiv clar al legislației; cu toate acestea, s-a 
constatat, de asemenea, că mai pot fi aduse îmbunătățiri, întrucât nu există încă nicio posibilitate 
de tratament pentru aproximativ 95 % din bolile rare. Un exemplu în acest sens este faptul că, 
în 2019, EMA a autorizat 103 medicamente orfane și numai jumătate dintre acestea au ajuns pe 
piață, cu o întârziere medie de doi ani. Prin urmare, raportorul solicită reducerea și alinierea 
termenelor de aprobare ale agențiilor naționale la termenele de aprobare ale EMA și asigurarea 
unui acces rapid și egal la medicamente în întreaga Europă.

În scopul de a intensifica cercetarea și dezvoltarea de medicamente pentru nevoile terapeutice 
nesatisfăcute, raportorul invită Comisia să promoveze crearea unui cadru european pentru a 
orienta punerea în aplicare a planurilor și strategiilor naționale de combatere a bolilor rare, a 
cancerului pediatric, a bolilor neurodegenerative și a rezistenței la antimicrobiene.

Utilizarea abuzivă și excesivă a antimicrobienelor sunt principalii factori de dezvoltare a 
agenților patogeni rezistenți la medicamente. Rezistența la antimicrobiene este o problemă 
majoră de sănătate la nivel mondial și un risc grav pentru bunăstarea cetățenilor europeni, care 
va constitui o provocare majoră pentru sistemele de sănătate și societățile europene. Conform 
datelor OMS, 33 000 de persoane mor în fiecare an în Europa, deoarece antibioticele nu mai 
sunt eficiente. OMS a declarat că rezistența la antimicrobiene face parte din primele zece 
amenințări la adresa sănătății publice la nivel mondial cu care se confruntă omenirea. Prin 
urmare, raportorul invită Uniunea să se doteze cu un ghid terapeutic comun pentru 
antimicrobiene.

Criza sanitară a evidențiat, de asemenea, amenințarea tot mai mare reprezentată de penuria de 
medicamente esențiale, cum ar fi antimicrobienele sau relaxantele musculare pentru intubație, 
care au fost atât de necesare în timpul pandemiei și care, în cea mai mare parte, nu sunt produse 
în Europa, din cauza prețului lor scăzut, ceea ce provoacă penurii, lipsa accesului și tensiuni în 
cadrul sistemelor naționale de sănătate. După cum s-a menționat, există mulți factori 
responsabili pentru aceste penurii, cum ar fi gradul ridicat de dependență de țările din afara 
Uniunii în ceea ce privește substanțele farmaceutice active, materiile prime chimice și 
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medicamentele. Uniunea trebuie să își mărească capacitatea de producție încurajându-și 
industria, dar și să își diversifice lanțul de aprovizionare și să asigure o mai bună coordonare a 
strategiilor naționale în domeniul sănătății. Raportorul apreciază posibilitatea de a stimula 
producția europeană și de a adapta prețurile la valoarea beneficiului terapeutic al 
medicamentelor de primă și mare necesitate pentru populație.

Raportorul invită Comisia și statele membre să promoveze mai mult achizițiile publice 
europene comune, așa cum s-a întâmplat în cazul vaccinurilor împotriva COVID-19, precum și 
procedurile inovatoare de achiziții care să includă criterii precum: „fabricat în Europa”, livrarea 
la timp, producția ecologică, securitatea și continuitatea aprovizionării sau, de exemplu, 
inițiativa „Big Buyers” (Mari achizitori) lansată în cadrul strategiei pentru IMM-uri, precum și 
parteneriatul pentru inovare, care permite colaborarea dintre sectorul public și cel privat pentru 
dezvoltarea, fabricarea și achiziționarea de medicamente. Aceasta ar facilita creșterea 
competitivității pieței și ar prezenta un interes deosebit pentru medicamentele de urgență și 
pentru nevoile terapeutice nesatisfăcute. Este necesar să se garanteze transparența lanțurilor de 
producție și de aprovizionare în cazul unei crize sanitare.

Calitatea și siguranța medicamentelor și a dispozitivelor medicale sunt, de asemenea, esențiale 
și, pe baza lecțiilor învățate în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19, raportorul 
propune ca Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) să ia în considerare extinderea 
analizei permanente pentru autorizare și la alte medicamente de urgență, așa cum s-a întâmplat 
și în cazul vaccinurilor împotriva COVID-19.

Raportorul subliniază necesitatea de a sprijini studiile clinice care sunt axate mai mult pe 
pacient, precum și de a asigura un cadru propice conceperii de studii clinice inovatoare. Se 
subliniază faptul că studiile pragmatice, în care tratamentul este utilizat ca practică standard, 
pot îmbunătăți implicarea pacienților și toleranța la tratament prin identificarea dozei optime și 
a utilizărilor acesteia cu alte tratamente. Prin urmare, trebuie să sprijinim inițiativele care 
vizează îmbunătățirea cunoștințelor în materie de reglementare ale cercetătorilor și ale părților 
interesate fără scop lucrativ, astfel încât cercetarea și dovezile lor să poată fi utilizate pentru a 
reorienta medicamentele neprotejate de brevete către noi utilizări terapeutice, simplificând 
cerințele legislației, astfel încât birocrația să nu reprezinte un obstacol în calea cercetării.

Raportorul subliniază necesitatea de a analiza noile metode de producție emergente, care trec 
de la producția industrială la producția „la patul pacientului”, accelerează termenul de 
producție, reduc costurile și facilitează un acces mai larg, creând noi provocări în ceea ce 
privește calitatea, inspecția și monitorizarea.

În ultimele decenii, prețurile medicamentelor noi și inovatoare au crescut până la punctul în 
care acestea au devenit inaccesibile pentru mulți, riscând să crească inegalitatea în ceea ce 
privește accesul la serviciile de sănătate și supraîncărcând sistemele naționale de sănătate. 
Uniunea trebuie să continue să faciliteze accesul mai rapid pe piață pentru medicamentele 
generice și biosimilare, deoarece acestea pot fi o opțiune accesibilă și la prețuri rezonabile 
pentru mulți pacienți și pot reduce presiunea asupra sistemelor noastre de sănătate. Raportorul 
solicită o revizuire a legislației privind produsele farmaceutice pentru a crește concurența, 
stabilizând și echilibrând în același timp sistemul de stabilire a prețurilor.

Industria farmaceutică din Uniune trebuie să mențină un sistem european solid de proprietate 
intelectuală pentru a încuraja cercetarea și dezvoltarea și producția în Uniunea Europeană, 
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precum și pentru a se asigura că Europa rămâne inovatoare și își păstrează poziția de lider 
mondial. Este esențial să avem un sector european al sănătății prosper și avansat din punct de 
vedere tehnic și o comunitate de cercetare competitivă. Acest lucru necesită un cadru de 
reglementare ambițios, clar și actualizat pentru întreprinderile europene, precum și resurse 
specifice pentru cercetarea științifică și în domeniul sănătății.

Industria farmaceutică trebuie să respecte mediul și clima pe tot parcursul ciclului de viață al 
medicamentului. Raportorul invită Comisia să intensifice inspecțiile și auditurile de-a lungul 
lanțului de producție și să asigure standarde ridicate de calitate și durabilitate ecologică a 
principiilor active, inclusiv a celor importate din țări terțe. Deșeurile farmaceutice reprezintă, 
de asemenea, o preocupare serioasă pe care Comisia ar trebui să o abordeze prin măsuri de 
reducere a ambalajelor.

Raportorul subliniază importanța creării de locuri de muncă de calitate în Uniunea Europeană, 
de-a lungul întregului lanț valoric farmaceutic, facilitând păstrarea talentelor și mobilitatea la 
nivelul Uniunii, cu sprijinul NextGenerationEU.

În scopul de a se pregăti mai bine pentru crizele viitoare, EMA și alte agenții de reglementare 
din afara Europei ar trebui să coopereze pentru a îmbunătăți prevenirea și a coordona reacțiile 
în situații de urgență. Comisia ar trebui, de asemenea, să colaboreze cu membrii OMC, pentru 
a facilita comerțul cu dispozitive medicale, precum și cu OMS pentru a contribui la o pregătire 
și un răspuns mai eficace la urgențele sanitare.

În concluzie, această strategie urmărește să se asigure că politica farmaceutică a Uniunii rămâne 
în serviciul sănătății publice, trasând un parcurs pentru reînnoirea sa durabilă din punct de 
vedere economic, ecologic și social, cu nevoia fundamentală de angajare pe termen lung a 
resurselor și de participare a tuturor.


