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Stimate Domnule Președinte,
Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European
și Comitetul Regiunilor privind Strategia farmaceutică pentru Europa [COM (2020) 761
final].
Comisia salută recunoașterea de către Camera Deputaților a importanței strategiei ca
pilon esențial al viziunii unei Uniuni Europene a sănătății mai puternice și a luat la
cunoștință în mod corespunzător de aspectele exprimate în opinia sa.
Prin propunerea acestei strategii, Comisia urmărește să se asigure că cetățenii UE au
acces la medicamente inovatoare și accesibile financiar în întreaga UE. De asemenea,
strategia urmărește să susțină sectorul farmaceutic european pentru ca acesta să devină
unul inovator și un actor puternic la nivel mondial în dezvoltarea, producerea și
furnizarea de produse farmaceutice sigure, eficace și de înaltă calitate, precum și să
creeze un lanț de aprovizionare rezilient și să remedieze neajunsurile. De asemenea,
strategia ține seama de învățămintele desprinse din actuala pandemie de COVID-19 și le
va integra în vederea creării unui sistem farmaceutic al UE rezistent la crize.
Este esențială existența unui cadru care să susțină inovarea și să permită simplificarea.
Comisia își propune să colaboreze cu statele membre pentru a valorifica posibilitățile pe
care le oferă pacienților digitalizarea și inovarea, astfel încât aceștia să aibă un acces
mai bun la sistem cu ajutorul noilor instrumente și posibilități. Acest lucru este valabil în
special pentru anumite grupuri de pacienți, cum ar fi persoanele în vârstă și pacienții din
zonele mai puțin dezvoltate. Intenționăm, de asemenea, să sprijinim investițiile în
infrastructură prin proiectele noastre legate de un spațiu european al datelor medicale.
Domnului Ludovic ORBAN
Președintele Camerei Deputaților
Palatul Parlamentului
Str. Izvor nr. 2-4, sector 5
RO — 050563 BUCUREȘTI

În plus, obiectivul nostru este de a reduce sarcina administrativă și de a adapta
procesele de reglementare pentru a ține seama de evoluțiile tehnologice. În plus, vor
exista stimulente puternice acolo unde avem nevoie de ele, de exemplu în cazul
cancerelor rare și al cancerelor pediatrice, al bolilor neurodegenerative, al vaccinurilor
sau al antimicrobienelor.
Unul dintre obiectivele strategiei îl reprezintă sprijinirea întreprinderilor farmaceutice
mici și mijlocii. Acesta se combină cu o serie de măsuri menite să contribuie la
investițiile în competențe în cadrul rețelei europene de reglementare în domeniul
medicamentelor și în forța de muncă din sectorul farmaceutic din UE. Ecosistemul de
sănătate este eligibil pentru a participa la acțiunea Erasmus + „Alianțe pentru punerea
în aplicare a planului de cooperare sectorială”, lansată la 20 aprilie 2021. În plus, în
cadrul inițiativei „Pactul privind competențele”, există un parteneriat în materie de
competențe ecosistemice în domeniul sănătății.
Deși politicile de stabilire a prețurilor și de rambursare a costurilor sunt o competență
națională, în cadrul strategiei, Comisia și-a intensificat cooperarea cu statele membre în
ceea ce privește schimbul de informații și de bune practici privind principiile și metodele
de stabilire a prețurilor, politicile de plată și de achiziții publice. De asemenea, se
intenționează consolidarea concurenței pe piața produselor farmaceutice, în special prin
facilitarea accesului pe piață al medicamentelor generice și biosimilare. Astfel de politici
vor promova un acces mai bun pentru toți pacienții și le vor aduce beneficii în special
pacienților din categoriile defavorizate.
Strategia urmărește să ofere un răspuns global la provocarea pe care o reprezintă un
sistem durabil care să permită accesul egal la medicamente și la oportunități provenite,
de exemplu, din descoperirile științifice și din transformarea digitală, prin stabilirea
legăturilor necesare cu politicile conexe, cum ar fi cele digitale, de mediu și de
proprietate intelectuală. Am lansat studii pentru a înțelege mai bine motivele lansării cu
întârziere pe piață a anumitor medicamente sau cauzele profunde ale penuriei de
medicamente, pentru a oferi răspunsuri adecvate în materie de politici. Deși activitatea
sa imediată se va concentra asupra priorităților exprimate în comunicare, Comisia își
menține disponibilitatea de a discuta nevoile care decurg din politici și care ar putea
apărea în cadrul acestui proces.
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Comisia speră că aceste precizări răspund aspectelor semnalate de Camera Deputaților
și așteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.
Cu deosebită considerație,

Maros Šefčovič
Vicepreședinte

Stella Kyriakides
Membru al Comisiei
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