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Subiect: Reconstruirea capacității europene de producție a ingredientelor farmaceutice active

În prezent, ingredientele farmaceutice active (API) utilizate în medicamentele produse în UE provin în 
principal din China și India (aproximativ 80 % din API). În mod similar, aproximativ 40 % din totalul 
medicamentelor vândute în Europa provin din țările menționate mai sus. Această situație este 
cauzată de costul ridicat al producției de API în Europa, determinat, printre altele, de necesitatea de a 
respecta standarde de mediu stricte.

În același timp, nu am observat inițiative adecvate la nivelul UE pentru a încuraja producătorii să 
investească în producția de API în UE. Unele țări au recunoscut deja gravitatea problemei și au 
introdus mecanisme locale pentru a încuraja producătorii să investească în producția farmaceutică 
internă. Totuși, pentru ca aceste măsuri să aibă succes, trebuie lansate acțiuni la nivelul UE.

1. Recunoaște Comisia amploarea problemei penuriei de medicamente și a amenințării pe care 
aceasta o reprezintă pentru sănătatea publică în UE, ca urmare a dependenței sectorului 
farmaceutic european de furnizorii de API din țări terțe?

2. Ce măsuri a luat Comisia până în prezent pentru a întări capacitatea europeană de producție de 
API și au obținut aceste acțiuni rezultatele scontate, inclusiv relocarea producției de API în 
Europa?

3. Intenționează Comisia să adopte o strategie separată pentru refacerea capacității de producție a 
API în UE, ținând seama de necesitatea unor modificări în materie de reglementare și de sprijin 
financiar pentru companiile farmaceutice care doresc să producă ingrediente farmaceutice active 
în Europa?
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