
 
ΕΚ: Νέα φαρμακευτική πολιτική με επίκεντρο τον
ασθενή
 

Το ΕΚ ζητά τη θέσπιση μιας νέας ευρωπαϊκής φαρμακευτικής πολιτικής για τη
διασφάλιση της πρόσβασης σε ασφαλή και οικονομικά φάρμακα και την πρόληψη των
ελλείψεων στην ευρωπαϊκή αγορά.
 
Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Νοεμβρίου, οι ευρωβουλευτές παρουσίασαν μια
σειρά από προτάσεις για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας.
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Η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε ελλείψεις σε φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό.
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211118IPR17619/enosi-ugeias-ta-farmaka-prepei-na-einai-pio-prosita-kai-oikonomika


Το 2019 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενέκρινε 103 ορφανά φάρμακα για
τη θεραπεία σπάνιων ιατρικών παθήσεων, αλλά μόλις τα μισά από αυτά κυκλοφόρησαν
στην αγορά, με μέση καθυστέρηση δυο ετών. Αυτό είναι μόνο ένα από τα ζητήματα που
εγείρονται στην έκθεση σχετικά με τη φαρμακευτική πολιτική της ΕΕ. Για την επίλυση
του προβλήματος, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν συντομότερες περιόδους έγκρισης από
τις εθνικές αρχές και ευθυγράμμιση με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκων (EMΑ), ώστε να διασφαλιστεί ταχεία και ισότιμη πρόσβαση σε φάρμακα σε
όλη την ΕΕ.
 
Μάθετε περισσότερα για τα μέτρα της ΕΕ για τη δημόσια υγεία
 
Ελλείψεις φαρμάκων 
Η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε ελλείψεις σε φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό, οι
οποίες θέτουν τους ασθενείς σε κίνδυνο και τα εθνικά συστήματα υγείας υπό πίεση. Το
Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες των ελλείψεων
και να προτείνει βιώσιμες λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της έγκυρης εισόδου στην
αγορά γενόσιμων και βιοομοειδών φαρμάκων ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ασθενείς
έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και οικονομικά φάρμακα.
 
Μάθετε περισσότερα για τις ελλείψεις φαρμάκων και τις λύσεις που προτείνει το ΕΚ.
 
Φιλική προς το περιβάλλον φαρμακευτική
βιομηχανία 
Το Κοινοβούλιο δήλωσε επίσης ότι η φαρμακοβιομηχανία πρέπει να γίνει φιλική προς το
περιβάλλον και ότι οι κύκλοι ζωής των προϊόντων θα πρέπει να είναι κλιματικά
ουδέτεροι. Το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της
μεταποίησης και της προσφοράς της ΕΕ και αύξησης της διαφάνειας όσον αφορά τις
τιμές και τη δημόσια χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη.
 
Οι ευρωβουλευτές πρότειναν τη δημιουργία συντονισμένων εκστρατειών ενημέρωσης
σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων βιώσιμης
παραγωγής δραστικών ουσιών, πρώτων υλών και φαρμάκων με σκοπό τη μείωση της
εξάρτησης από εξωτερικές πηγές. 
 
 
Η έκθεση ζητά από την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως τον Κανονισμό για τις Κλινικές
Δοκιμές ώστε να διευκολυνθεί η έναρξη εναρμονισμένων και συντονισμένων κλινικών
δοκιμών σε επίπεδο ΕΕ.
 
Μάθετε περισσότερα
Επιτροπή: Φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη
Δελτίο Τύπου: οι ευρωβουλευτέςς ζητούν μια μακροπρόθεσμη φαρμακευτική πολιτική
Φάκελος διαδικασίας
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0317_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/oi-politikes-ugeias-tis-ee/20190705STO56307/ti-kanei-i-ee-gia-ti-veltiosi-tis-dimosias-ugeias
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/oi-politikes-ugeias-tis-ee/20200709STO83006/elleipseis-farmakon-stin-ee-aitia-kai-luseis
https://ec.europa.eu/health/antimicrobial-resistance/eu-action-on-antimicrobial-resistance_el
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_el
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211006IPR14309/eu-health-meps-call-for-a-future-proof-eu-pharmaceutical-policy
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2013(INI)&l=en

