
                          

Изявление на президента на Лекарства за Европа

Сега  или  никога:  прагматизъм  и  амбиция са  необходими  във  фармацевтичната 
стратегия на ЕС за постигане стабилно производството на лекарства в Европа

Лекарствата за Европа са готови с реалистични политически предложения за осигуряване на 
устойчивост на производството и снабдяване на пациентите в цяла Европа, казва президентът 
Кристоф Столер

Берлин,  07  октомври  2020  г.,  изказване  в  „За  здрава  Европа“,  събитие  на  германското 
председателство на ProGenerika

Предстоящата фармацевтична стратегия на ЕС предоставя единствена по рода си възможност 
за  засилване  на  ролята  на  Европа  като  глобален  фактор в  производството  на  лекарства. 
Кризата с COVID-19 осветява дългогодишен проблем: веригата за доставки на фармацевтични 
продукти  се  консолидира  все  повече  и  Европа  постепенно  губи  своите  фармацевтични 
производства,  отваряйки области на уязвимост, която в тежки случаи води до недостиг. 
Това не може да продължи и трябва да се намерят решения.

Първата стъпка трябва да бъде да се оцени реалността на производството на лекарства в 
Европа.  В  цяла  Европа  нашата  индустрия  разполага  с  производствени  обекти,  работещи 
денонощно,  за  да  произвежда  основните  съставки  и  готови  продукти,  необходими  за 
производството на лекарствата в нашите складове, аптеки и болници.

Секторът на лекарствата, които не са с патент, т.н. Генерични лекарства ангажира 190 000 
души в над 400 производствени и 126 обекта за научноизследователска и развойна дейност в 
Европа,  които  разработват  и  произвеждат  лекарствата,  от  които  се  нуждаят  пациентите  в 
целия ЕС. Освен това Европа все още представлява около 35% от  производството на  API / 
активни субстанции /   в световен мащаб (25% Индия, 33% Китай, 12% САЩ). Независимо от 
това,  секторът се консолидира с течение на времето и различните аспекти на веригата за 
доставки  се  глобализират  в  резултат  на  предизвикателствата  за  устойчивост,  с  които  се 
сблъсква нашата индустрия.

Но лекарствата  не са  като всяка  друга  стока.  Нарушенията  в  глобалното  предлагане имат 
много по-голямо влияние върху живота на хората, отколкото други стоки. В този смисъл ние 
широко подкрепяме визията на ЕС за осигуряване на доставки и укрепване на производството 
на лекарства в Европа чрез предстоящата  фармацевтична стратегия. Това, което се отнася до 
членовете на „Лекарства за Европа“, е, че използваме този уникален момент, за да въведем 
правилните решения, които ще направят осезаема и системна разлика в дългосрочен план.

Като  асоциацията,  представляваща производителите  на  лекарства,  които  осигуряват  почти 
70% от отпусканите лекарства в Европа, „Лекарства за Европа“ определи кои са необходими 
действия за постигане на тази цел:

• Първо – колебливото и неустойчиво предпочитание на системите за здравеопазване 
към генерични лекарства с най-ниски разходи, без да се отчитат инвестициите на компаниите 
за  осигуряване  на  доставки  или  преследване  на  ключовите  европейски   приоритети  като 
Зелената  програма,  играе  срещу  амбицията  да  се  осигури  производство  в  Европа  и 
следователно  по-устойчиво  предлагане във веригата  на  лекарственото  снабдяване.  Това 
трябва да се промени чрез  реформиране на тръжните политики и разработване на нови 
модели на ценообразуване, които насърчават инвестициите в сигурността на доставките и 
устойчивост на производството, обхващаща цялата верига на стойността от APIs до готови 
продукти.



• Второ - Използвайте силата на  цифровизацията и телематиката, за да създадете 
регулаторна среда, която е достатъчно гъвкава, за да осигури бърз трансфер на информация 
между  индустрията  и  регулаторите  и да  одобри  бърза  доставка  на  лекарства  между 
държавите-членки за справяне с недостига;

•  Трето -  Надграждане на рамката на интелектуалния пазар на единния пазар чрез 
прилагане  на  мерки  като  пълно  Освобождаване  от  Bolar,  което  се  разпростира  върху 
доставчици на API на трети страни;

• И накрая, и използвайки научените уроци на COVID19, ние се нуждаем от платформа 
на  европейско  ниво,  където  политиците,  платците,  регулаторите,  промишлеността  и  други 
участници  във  фармацевтичната  верига  за  доставки  могат  да  се  срещат  редовно,  за  да 
разработят и прилагат устойчиви реформи на политиката,  така че пациентите да получават 
лекарствата, от които се нуждаят.

Трябва да извлечем позитивните уроци от  COVID-19,  а те са в  силата на сътрудничеството. 
Когато  са  изправени пред спешна криза,  индустрията  и  правителствата  работят  заедно за 
управление на риска и намаляване на въздействието. Това не трябва да се ограничава само по 
време на кризи. Изграждането на производствен капацитет в Европа е дългосрочна цел, която 
не може да бъде постигната от всеки един участник сам. В „Лекарства за Европа“ сме готови да 
допринесем  за  една  фармацевтична  стратегия  на  ЕС,  която  работи,  има  смисъл  и  дава 
резултати за пациентите и здравните системи в Европа. Сега или никога!

Кристоф Столер
Президент, Лекарства за Европа (Teva)

Лекарства за Европа
Лекарствата за Европа представляват генеричните, биоподобни и лекарства с добавена  
стойност  в  Европа.  Визията  му  е  да  осигури  устойчив  достъп  до  висококачествени  
лекарства,  базирани на 5 важни стълба:  пациенти,  качество,  стойност,  устойчивост и  
партньорство. Членовете му директно наемат 190 000 души в над 400 производствени и  
126  научноизследователски  обекта  в  Европа  и  инвестират  до  17%  от  оборота  си  в  
инвестиции  в  научноизследователска  и  развойна  дейност.  Лекарствата  за  компаниите  
членки на Европа в цяла Европа се увеличават


