
 
 
 

Press Release  

 

 
 

Rue d’Arlon 50 - 1000 Brussels - Belgium 
T: +32 (0)2 736 84 11- F: +32 (0)2 736 74 38 

www.medicinesforeurope.com 1  

EU pharma strategy success depends on access to 

generic, biosimilar and value added medicines  
Proposals must enable the sector that delivers majority of medicines to patients   
For Immediate Release 

Brussels, 25 November 2020 

 

The new EU pharmaceutical strategy (EU pharmaceutical strategy)  must prioritise workable policies for 
generic, biosimilar and value added medicines to deliver on patient access to medicines to rebuild 
strained health systems beyond the COVID-19 pandemic.  
 
Generic, biosimilar and value added medicines account for 70% of essential medicines prescribed in Europe, 
those that are needed every day to help patients manage diseases including cancer, auto-immune and 
respiratory conditions. Off-patent and repurposed medicines are a cornerstone of the COVID-19 response, 
facilitating patient treatment in hospital emergency units across the world.  
 

The EU pharma strategy provides a unique opportunity to strengthen this strategic sector. The 
Commission Communication is a first important step to:: 

• Ensure that off patent medicines remain available at all times, addressing the root causes of medicines 
shortages, making them a thing of the past  

• Ensure access to generic, biosimilar and value added medicines for all patients. Often in Europe, 
patients can only fully access the medicines they need when the off-patent version becomes available. 
Barriers to off-patent medicines use must be removed, in harmonisation with the IP action plan  

• Modernise our environment by digitalising medicine regulatory systems to speed up processes and 
interactions. Patients will benefit from a regulatory system that is fit for a digital age with faster and 
better safety information, and improved European cooperation on the supply and availability of 
medicines.  

• Support a resilient manufacturing and industrial policy in Europe, injecting some much-needed 
competitiveness policies create manufacturing jobs in Europe and improve the resilience of supply chains 
to deal with health emergencies.  

  
Commenting on the launch of the EU Pharmaceutical strategy, Medicines for Europe President Christoph Stoller 
(Teva) said “The Pharmaceutical Strategy presented today by the European Commission embodies a key milestone 
for many patients across Europe and echoes Medicines for Europe’s ambition to secure medicines supply and 
access for the next decade. Moving forward, there are too many public health, social and economic interests at 
stake here to get this wrong. More than ever and as proven by the COVID19 lessons learned, we strongly believe 
that all concerned stakeholders need to work together – EU and national policy makers, regulators, payers, 
industry and all actors of the supply chain  - if we are to effectively deliver on the Strategy’s ambition and ensure 
that patients receive the medicines they need when they need them, while keeping a strong, resilient and 
sustainable manufacturing base in Europe.”  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2173
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/pharmastrategy_com2020-761_en.pdf
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Medicines for Europe 
Medicines for Europe represents the generic, biosimilar and value-added medicines industries across Europe. Its 
vision is to provide sustainable access to high quality medicines, based on 5 important pillars: patients, quality, 
value, sustainability and partnership. Its members directly employ 190,000 people at over 400 manufacturing 
and 126 R&D sites in Europe and invest up to 17% of their turnover in R&D investment. Medicines for Europe 
member companies across Europe are both increasing access to medicines and driving improved health 
outcomes. They play a key role in creating sustainable European healthcare systems by continuing to provide 
high quality, effective generic medicines, whilst also innovating to create new biosimilar medicines and bringing 
to market value added medicines, which deliver better health outcomes, greater efficiency and/or improved 
safety in the hospital setting for patients. For more information please follow us at 
www.medicinesforeurope.com and on Twitter @medicinesforEU.   
 
 

Успехът на фармацевтичната стратегия на ЕС зависи 
от достъпа до генерични, биоподобни и лекарства с 
добавена стойност 
 
Предложенията трябва да дадат възможност на сектора, който доставя 
повечето лекарства на пациентите 
Брюксел, 25 ноември 2020 г. 
 
Фармацевтичната стратегия на ЕС трябва да даде приоритет на работещите политики за генерични, 
биоподобни лекарства и лекарства с добавена стойност, за да осигури достъп на пациентите до лекарства 
и за възстановяване на претоварените здравни системи извън пандемията на COVID-19. 
 
Генеричните, биоподобни лекарства и добавена стойност представляват 70% от основните лекарства, 
предписани в Европа, тези, които са необходими всеки ден, за да помогнат на пациентите да се лекуват 
от различни заболявания, включително рак, автоимунни и респираторни заболявания. Лекарствата с 
отпаднал патент/генеричните медикаменти/ и допълнително модифицираните лекарства са крайъгълен 
камък в борбата с COVID-19, улесняващи лечението на пациенти в спешните отделения на болниците по 
целия свят. 
 
Фармацевтичната стратегия на ЕС предоставя уникална възможност за укрепване на този стратегически 
сектор. В предложенията трябва: 
 
• Да се гарантира, че лекарствата с отпаднал патент остават достъпни през цялото време, като се 
преодолеят причините за недостига на лекарства, което се е случвало в миналото! 
• Да се осигури достъп до генерични, биоподобни и лекарства с добавена стойност за всички пациенти. 
Често в Европа пациентите могат да получат пълен достъп до лекарствата, от които се нуждаят, едва когато 
стане налична непатентната версия на медикамента. Пречките пред употребата на непатентни лекарства 
трябва да бъдат премахнати в съответствие с плана за действие на Интелектуалната собственост! 
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• Да се модернизира нашата среда чрез дигитализиране на системите за регулиране на медицината, за да 
се ускорят процесите и взаимодействията. Пациентите ще се възползват от регулаторна система, 
подходяща за дигитална ера с по-бърза и по-добра информация за безопасността и подобрено 
европейско сътрудничество в областта на доставките и наличността на лекарства. 
• Да се подкрепи устойчива производствена и индустриална политика в Европа, като се внедрят някои 
толкова необходими политики за конкурентоспособност, откриване на работни места в производството и 
подобрят устойчивостта на веригите за доставки за справяне със спешни здравни ситуации. 
  
Коментирайки стартирането на фармацевтичната стратегия на ЕС, президентът на Лекарства за Европа 
Кристоф Столер (Тева) каза: „Фармацевтичната стратегия, представена днес от Европейската 
комисия, олицетворява ключов етап за много пациенти в цяла Европа и отразява амбицията на 
„Лекарства за Европа“ да осигури доставки и достъп за следващото десетилетие. Продължавайки 
напред, тук са заложени твърде много обществени здравни, социални и икономически интереси, и не 
може да си позволим допускането на каквито и да е било грешки! Повече от всякога и както е доказано 
от научените уроци на COVID19, ние твърдо вярваме, че всички заинтересовани страни трябва да 
работят заедно - създателите на политики в ЕС и на национално равнище, регулаторите, платците, 
индустрията и всички участници във веригата на доставки - за да се постигне  ефективно изпълнение 
на амбицията на стратегията и да се гарантира, че пациентите получават лекарствата, от които 
се нуждаят, когато се нуждаят от тях, като същевременно се запази силна, издрълива  и устойчива 
производствена база в Европа. " 
 
__________________________________________________________________________________________ 
„Лекарства за Европа“ (чийто член е БГФармА) , представлява европейските отрасли за генерични, 
биоподобни лекарства и лекарства с добавена стойност, които осигуряват висококачествени лекарства на 
конкурентни цени за милиони европейски пациенти. Дружествата, представлявани от „Лекарства за 
Европа“, осигуряват близо 190 000 квалифицирани работни места в Европа и инвестират до 17% от оборота 
си в инвестиции в научноизследователска и развойна дейност. Визията на европейските производители 
на генерични и биоподобни лекарства е да се осигури устойчив достъп до висококачествени лекарства за 
всички европейски пациенти въз основа на 5 важни стълба: пациенти, качество, стойност, устойчивост и 
партньорство. 


