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5. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European: etapă pregătitoare; comisia competentă pentru raport - Comisia 

pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI); comisii sesizate pentru aviz – 

Comisia pentru afaceri externe (AFET), Comisia pentru comerț internațional (INTA), Comisia 

pentru bugete (BUDG), Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON), Comisia 

pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL), Comisia pentru industrie, cercetare 

și energie (ITRE), Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO), Comisia 

pentru cultură și educație (CULT), Comisia pentru afaceri juridice (JURI), Comisia pentru 

libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) (cf. OEIL). 

- Avizul Comitetului economic și social european (CESE) se va adopta în sesiunea din 27 - 28 

aprilie 2021 (raportor: Martin SCHAFFENRATH - Diversity Europe - GR III / Austria) (cf. 

eesc.europa.eu). 

6. Alte date:  

Documentul face parte din  strategia Comisiei Europene Construirea unei Uniuni Europene a 

sănătății - protejarea sănătății europenilor și răspunsul colectiv la crizele sanitare 

transfrontaliere”, a promovării modului nostru de viață european și a priorităților pentru 

perioada 2019-2024 și contribuie, printre altele, la Planul european de luptă împotriva 

cancerului, venind în completarea Pactului ecologic european.  

Comunicarea este însoțită de Documentul de lucru al serviciilor Comisiei Europene alocat 

Strategiei farmaceutice pentru Europa - SWD(2020)286.  

 

1. Context 

► Uniunea Europeană consideră că o stare bună de sănătate este esențială pentru populație, 

aceasta depinzând de stiluri de viață sănătoase, de acces just și echitabil la asistență medicală, 

medicamente sigure, eficiente și accesibile. În UE există o industrie farmaceutică1 puternică și 

                                                           
1 UE este a doua piață din lume în ceea ce privește produsele farmaceutice, cu multe părți interesate implicate, de 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_761_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home.html
http://memberspage.eesc.europa.eu/Search/Details/Person/2038806?onlyActiveMandate=True&isMinimal=False
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/pharmaceutical-strategy
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_724_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_724_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_44_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_44_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/SWD_2020_286_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
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competitivă. Împreună cu alți actori publici și privați, ea servește sănătății publice și acționează 

ca motor al creării de locuri de muncă, al comerțului și al științei. 

► În ultimii ani, în UE, s-au înregistrat progrese importante în domeniul sănătății umane, 

crescâd speranța medie de viață la naștere. De asemenea, noi medicamente, vaccinuri și 

tratamente au contribuit la combaterea unora dintre principalele cauze ale unor boli, inclusiv 

ale bolilor care amenință viața. 

► Ultimii 2 ani, au fost marcați de o perioadă de schimbări și inovări rapide, iar pandemia de 

COVID-19 are, și continuă să aibă, un impact foarte grav asupra Europei. În acest context, 

mulți pacienți nu beneficiază de inovările medicinei, deoarece medicamentele sunt fie 

inaccesibile financiar, fie indisponibile, fie există probleme majore în disponibilitatea datelor, 

aprovizionarea cu medicamente sau în disponibilitatea capacităților de producție pentru 

adaptarea și sprijinirea producției de medicamente. Demersurile UE pentru concretizarea 

Strategiei farmaceutice pentru Europa au fost următoarele: 

 mai 2020 – Comisia Europeană a lansat comunicarea privind instituirea unui program de 

acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 (EU4Health sau  Programul 

UE pentru sănătate). 

 iunie - iulie 2020 -  Comisia Europeană a lansat o foaie de parcurs2 și o consultare 

publică3 online privind strategia farmaceutică pentru Europa.  

 septembrie 2020 – președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul său 

privind Starea Uniunii, și-a prezentat viziunea pentru o Europă care trebuie să iasă mai 

puternică din pandemie, o Europă verde, digitală și rezilientă, iar una dintre priorități să fie 

aceea de a proteja, în același timp, sănătatea, viețile și sursele de venit ale cetățenilor. 

 iunie și noiembrie 2020 - Stella Kyriakides, comisar european responsabil 

responsabil cu portofoliul pentru sănătate și siguranță alimentară, a organizat reuniuni a 

căror tematică a vizat  strategia farmaceutică și la care au participat principalele părți interesate 

(pacienți, consumatori, profesioniști din domeniul sănătății, industria farmaceutică și plătitori) 

și partenerii sociali ai UE. Tema a fost abordată și de serviciile Comisiei Europene, Direcția 

Generală Sănătate și Siguranță Alimentară, la evenimentul Forumul European al Sănătății 

(Gastein 2020). 

► În contextul pandemiei de COVID-19, strategia farmaceutică pentru Europa se va alinia la 

programul Orizont Europa (2021-2027) pentru cercetare și inovare, și va urmări să asigure 

aprovizionarea Europei cu medicamente sigure și la prețuri accesibile pentru a răspunde 

nevoilor pacienților și pentru a ajuta industria farmaceutică europeană să își păstreze poziția de 

inovator și lider mondial. 

► noiembrie 2020 - Comisia Europeană a lansat o strategie farmaceutică prin care dorește  să 

asigure medicamente inovative și ieftine pe piață, inclusiv pentru boli grave unde există 

deficiențe, și își propune să îmbunătățească mecanismele de pregătire și răspuns la crize, 

precum cea COVID-19, asigurând locul de lider Europei prin promovarea unui nivel înalt al 

standardelor în materie de calitate, eficiență și siguranță. 

                                                           
la întreprinderi nou-înființate la întreprinderi mari, de la producători de medicamente brevetate la producători de 

medicamente generice și biosimilare, de la engros și distribuitori la comercianți paraleli, de la dispozitive medicale 

la creatori de software, iar întreprinderile biofarmaceutice emergente reprezintă peste 70 % din portofoliul de 

cercetare, făcând parte dintr-un sector foarte dinamic. 
2 Perioada în care s-au strâns opiniile cetățenilor și ale specialiștilor pentru foaia de parcurs a fost cuprinsă între 2 

iunie – 7 iulie 2020.  
3 Consultarea publică s-a desfășurat în perioada 16 iunie – 15 septembrie 2020 și a constat în întrebări care s-au 

concentrat pe teme-cheie - autonomia strategică și fabricarea de medicamente, accesul la medicamente la prețuri 

accesibile, inovarea și durabilitatea mediului și provocările în materie de sănătate. Întrebările pot fi consultate pe 

site-ul EUSurvey. 

https://epthinktank.eu/2020/06/24/a-pharmaceutical-strategy-for-europe-first-steps/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_405_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_ro
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201120IPR92134/new-pharmaceutical-strategy-must-guarantee-eu-citizens-equal-access-to-medicines
https://www.ehfg.org/
https://www.ehfg.org/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_ro
file:///C:/Users/40746/Documents/cdep%202021/fise%20de%20informare/denisa/muzica%20de%20relax
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUPharmaStrategy
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Implicând o viziune multianuală, strategia se va asigura că politica farmaceutică a UE continuă 

să servească sănătății publice, într-un mediu în continuă schimbare, caracterizat de transformări 

științifice și comerciale. Ea va susține inovațiile centrate pe pacienți și va permite adaptarea 

la schimbările digitale și tehnologice. Punerea sa în aplicare necesită implicare și mobilizarea 

resurselor pe termen lung. Succesul ei va depinde de angajamentul și de contribuția tuturor 

actorilor din lanțul valoric farmaceutic pentru a construi un bun comun în beneficiul tuturor. 

Referindu-se la construirirea unei Uniuni Europene a sănătății mai puternice, strategia este o 

componentă esențială care va contribui la instituirea unui sistem farmaceutic al UE care să fie 

adaptat exigențelor viitorului și rezistent la crize4. 

2. Prezentarea comunicării 

2.1. Obiectivul general 

► Strategia propune, pe termen lung, un set amplu de măsuri și acțiuni, care să aibă ca scop 

atât revizuirea legislației farmaceutice de bază până în 2022, pentru ca aceasta să poată fi 

adaptată noilor cerințe, cât și cooperarea între autoritățile naționale cu privire la politicile de 

prețuri, plăți și achiziții publice. 

2.2. Obiectivele specifice 

► Comunicarea stabilește patru obiective principale: 

1. asigurarea disponibilității unor medicamente la prețuri accesibile, găsirea unor 

medicamente noi pentru afecțiuni cum e cancerul, bacterii rezistente la antibiotice sau boli rare;  

2. sprijinirea competitivității, a inovării și a sustenabilității industriei farmaceutice din UE 

și crearea unor medicamente de înaltă calitate, sigure, eficiente și ecologice. (Sectorul 

farmaceutic asigură în acest moment 800 de mii de locuri de muncă directe, investiții în 

cercetare de 37 miliarde euro și un surplus comercial de 109,4 miliarde euro.); 

3. îmbunătățirea mecanismelor de pregătire și răspuns la crize și abordarea securității 

                                                           
4 „(...) Pandemia cauzată de noul coronavirus a evidențiat necesitatea vitală de a consolida sistemele noastre de 

sănătate. Aceasta include disponibilitatea unor medicamente sigure, eficace și de înaltă calitate, la prețuri 

accesibile. În vremurile dificile din perspectivă economică și socială cu care se confruntă UE în prezent, strategia 

adoptată va asigura faptul că Europa și europenii vor continua să beneficieze de astfel de medicamente. Fac apel 

la statele membre și la Parlament să susțină această strategie, care va fi pusă în aplicare în următorii trei ani și 

ulterior.” - Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene  

„(...) Medicamentele, vaccinurile și tratamentele eficace și sigure au contribuit în trecut la combaterea unora 

dintre principalele cauze ale bolilor, inclusiv ale celor care amenință viața. Aceste produse vor fi esențiale pentru 

a susține sănătatea și bunăstarea cetățenilor europeni în aceste vremuri dificile. Strategia prezentată sprijină 

industria farmaceutică din UE pentru a rămâne competitivă și inovatoare, abordând totodată nevoile pacienților 

și pe cele ale sistemelor noastre de sănătate.”  - Margaritis Schinas, vicepreședinte, comisar european 

responsabil cu portofoliul pentru promovarea modului de viață european 

 „(...) Declanșăm activitățile necesare pentru a asigura în orice moment disponibilitatea și accesibilitatea 

financiară a unor medicamente sigure și eficiente pentru toți pacienții din întreaga UE. Prin Strategia 

farmaceutică pentru Europa, ne îndeplinim angajamentul de a crea un mediu farmaceutic adaptat exigențelor 

viitorului și centrat pe pacient, în care industria UE să poată inova, prospera și să își mențină poziția de lider pe 

plan mondial. Ea reprezintă o viziune pe termen lung privind o autonomie strategică deschisă și este răspunsul 

la provocările actuale și la vulnerabilitățile expuse de COVID-19. Prin această strategie ridicăm un nou pilon al 

Uniunii Europene a sănătății. (...)Până la sfârșitul anului, vom prezenta o Strategie farmaceutică ambițioasă 

pentru Europa, cu scopul de a asigura prețuri accesibile, sustenabilitate și securitatea aprovizionării. Pandemia 

de coronavirus ne-a demonstrat mai mult ca oricând faptul că trebuie să avem un sistem rezistent la crize și 

mijloacele de a produce medicamente în UE pentru a le asigura cetățenilor și spitalelor noastre accesul în timp 

util la cele esențiale, în orice circumstanțe.” - Stella Kyriakides, comisarul european responsabil cu 

portofoliul pentru sănătate și siguranță alimentară  
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aprovizionării, fiind necesare măsuri de urgență, lanțuri de aprovizionare sigure și diversificate, 

astfel încât Uniunea Europeană să poată să aibă o autonomie în acest domeniu;  

4. promovarea, la nivel global, a unor standarde ridicate de calitate, eficiente și sigure, 

promovându-se unele produse farmaceutice care sunt sustenabile din punct de vedere ecologic. 

 

2.3. Prezentarea comunicării și a documentului de lucru al serviciilor Comisiei Europene  

► Comunicarea prezintă medicamentele ca fiind un ecosistem puternic aflat la o importantă 

răscruce; propune inițiative emblematice și alte acțiuni pentru realizarea unor beneficii 

concrete pentru pacienți, pentru asigurarea disponibilității și a accesibilității financiare a 

medicamentelor, sprijinirea unei industrii farmaceutice europene competitive și inovatoare și 

pentru creșterea rezilienței; acordă o importanță deosebită lanțurilor de aprovizionare 

diversificate și sigure, produselor farmaceutice sustenabile din punctul de vedere al mediului, 

precum și mecanismelor de pregătire și răspuns la crize; urmărește asigurarea unei voci 

puternice a UE pe plan mondial pentru a se obține succesul printr-o abordare bazată pe 

cooperare și stratificare pentru punerea în aplicare a strategiei.  

► Comisia Europeană își propune să urmărească îndeplinirea obiectivelor strategiei și va pune 

în aplicare acțiuni specifice, în parteneriat cu statele membre, prin intermediul unui dialog 

intensificat între statele membre. Principalul forum de discuții cu statele membre va fi 

Comitetul farmaceutic consultativ.  

► Strategia contribuie la punerea în aplicarea a planul de acțiune pentru Pilonului european al 

drepturilor sociale, a cadrelor strategice pentru realizarea unei Uniuni a egalității de gen, a 

viitoarei Cărți verzi privind îmbătrânirea, a Strategiei privind modelarea viitorului digital al 

Europei, a Strategiei europene privind datele, a activităților vizând crearea unui spațiu european 

al datelor privind sănătatea, a Planului de acțiune european „O singură sănătate” împotriva 

rezistenței la antimicrobiene și a noii Strategii industriale pentru Europa. 

► Documentul de lucru al serviciilor Comisiei Europene - SWD(2020)290 -  prezintă 

rezultatul consultării părților interesate desfășurate pentru Strategia farmaceutică pentru 

Europa, consultare care a acoperit aspecte legate de accesul, disponibilitatea și accesibilitatea 

medicamentelor, în contextul promovării unei inovări durabile și sprijinul industriei UE pentru 

a rămâne un lider mondial și inovator. Părțile interesate au avut ocazia să își prezinte feedbackul 

cu privire la foaia de parcurs și în  consultarea publică online. Pentru foaia de parcurs au 

existat 242 de răspunsuri din partea părților interesate din 22 de state membre și din afara UE 

și au fost luate în considerare 232 de răspunsuri [au existat 20 de răspunsuri din partea 

cetățenilor, restul provenind din partea unor organizații; cel mai mare număr de răspunsuri a 

venit din Belgia (64), Germania (23) și Franța (18); din partea altor instituții, cea mai mare 

parte a răspunsurilor a fost din partea organizațiilor care reprezintă societatea civilă (52), a 

industriei farmaceutice (43) și a unor asociații (33); cea mai comentată temă a fost furnizarea 

de medicamente (inclusiv dependența de aprovizionare și capacitatea de producție), urmată de 

accesibilitatea la medicamente și de nevoile nesatisfăcute încă]. Organizațiile societății civile 

au subliniat importanța îmbunătățirii accesibilității la medicamente și tratamente pentru a 

răspunde nevoilor medicale, în timp ce reprezentanții din industrie au fost preocupați de 

domeniile de aprovizionare și de îmbunătățirea infrastructurii de cercetare și producție a UE. 

La consultarea publică au fost primite 473 de răspunsuri din partea părților interesate din 26 

de state membre și din afara UE. Majoritatea răspunsurilor au fost din partea organizațiilor și 

doar 47 din partea cetățenilor. Cel mai mare număr al răspunsurilor a venit din Belgia (81), 

Germania (68) și Franța (56) și 47 din țări din afara UE. Cea mai mare parte a respondenților 

din cadrul organizațiilor provine din domeniul industriei (141 dintre care 49 de la IMM-uri) 

https://ec.europa.eu/health/documents/pharmaceutical-committee/human-meeting_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_250_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_250_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/romania/news/20210127_impactul_imbatranirii_populatiei_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_ro
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_66_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_102_RO_ACTE_f.pdf
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plătitori de servicii medicale (85), din mediul academic, cercetare, societățile științifice (62). 

În general, respondenții au constatat că cele mai urgente probleme care trebuie abordate de 

strategie sunt inovarea pentru nevoile nesatisfăcute încă (53 %) și  îmbunătățirea accesului la 

medicamente (44 %). În ceea ce privește conlucrarea, s-au solicitat contribuții din partea 

statelor membre prin intermediul Comitetului farmaceutic consultativ și un sistem care să 

permită autorităților de reglementare să facă față provocărilor legate de evoluțiile științifice și 

tehnologice. Acest lucru s-a efectuat într-o manieră coordonată, prin utilizarea noilor tehnologii 

digitale în dezvoltarea și monitorizarea medicamentelor, asigurându-se, în același timp, 

manipularea etică și protecția datelor pacienților, iar expertiza relevantă în rândul autoritățile 

de reglementare din noi domenii, cum ar fi știința datelor, este asigurată. Una dintre temele-

cheie a fost și pandemia de COVID-19, statele membre punând accentul pe necesitatea unei 

abordări europene, astfel încât UE să fie și mai pregătită pentru viitoarele crize. 

► În cadrul strategiei, în următorii ani, vor fi lansate acțiuni legislative (de revizuire - directive 

și regulamente ale UE), cum ar fi: revizuirea legislației farmaceutice de bază (Directiva 

2001/83 / CE și Regulamentul (CE) nr. 726/2004); o propunere pentru o autoritate de 

intervenție în cazurile de crize sanitare (HERA); o revizuire a legislației privind medicamentele 

de uz pediatric și pentru persoanele cu boli rare (medicamente orfane) (Regulamentele (CE) 

nr. 1901/2006 și 141/2000); cooperarea dintre autoritățile naționale în materie de prețuri, plăți 

și politici de achiziții; crearea unei infrastructuri digitale, inclusiv o propunere pentru un spațiu 

european de date privind sănătatea (Health Data Space). 

 

3. Poziții și lucrări ale instituțiilor UE și ale statelor membre 

3.1. Instituții ale UE 

3.1.1. Parlamentul European  

► La 11 septembrie 2020, Comisia pentru mediu, sănătate și siguranță alimentară 

(ENVI) a organizat o informare tehnică cu privire la strategia farmaceutică unde a dezbătut 

obiectivele și principalele aspecte ale strategiei. Membrii ENVI au fost interesați de modul în 

care strategia ar acoperi lecțiile învățate din COVID-19, pregătirea pentru viitoarele pandemii 

și acțiuni lor de rezistență la antimicrobiene, legătura acesteia cu Strategia industrială dezbătută 

și adoptată în cadrul plenului PE, precum și finanțarea pentru punerea sa în aplicare. 

► În sesiunea plenară din noiembrie 2020, Parlamentul European a dezbătut Strategia 

farmaceutică pentru Europa. Majoritatea deputaților europeni au subliniat necesitatea de a 

reduce dependența UE de importurile de ingrediente farmaceutice active din țări din afara UE 

prin creșterea producției lor în Europa, sprijinirea inovării în industria farmaceutică a UE,  
dezvoltarea de medicamente pentru numeroasele boli rare în prezent fără tratament, combaterea 

cancerului, rezistența antimicrobiană, transparența în lanțurile de aprovizionare cu 

medicamente, achiziții publice comune, parteneriate public-privat și finalizarea legislației 

privind evaluarea tehnologiei sănătății. 

3.1.2. Consiliul UE 

► În decembrie 2020, miniștrii sănătății au făcut primele evaluări ale strategiei care 

intenționează să sporească atât gradul de pregătire, cât și reziliența sistemelor farmaceutice 

europene, și au discutat măsurile concrete de combatere a deficitelor de medicamente în UE. 

S-a susținut strategia și obiectivele sale pentru a contribui la asigurarea aprovizionării Europei 

cu medicamente sigure, la prețuri accesibile și de a ajuta industria farmaceutică europeană să 

rămână un inovator și un lider mondial. Totodată, s-a cerut o mai bună pregătire a Uniunii 

Europene pentru a face față viitoarelor provocări legate de sănătate. De asemenea, statele 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0321_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=4fb4d9d8-f6c2-d253-5f8c-6ee8f46c78e3&date=20201126
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/epsco/2020/12/02/
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membre trebuie să fie pe deplin implicate în toate discuțiile și acțiunile viitoare în contextul 

punerii în aplicare a strategiei, solicitându-se consolidarea dialogului cu toate părțile interesate. 

În ceea ce privește deficitele de medicamente și accesul la medicamente, s-a făcut referire la 

necesitatea de a asigura o autonomie strategică europeană, iar printre măsurile identificate 

pentru reducerea dependenței de piețele țărilor terțe s-au numărat diversificarea lanțurilor de 

producție și de aprovizionare, asigurarea constituirii de stocuri strategice și încurajarea 

producției și a investițiilor în Europa. Se dorește o transparența în lanțurile de aprovizionare și 

în stabilirea prețurilor, o îmbunătățire în colectarea datelor la nivelul UE, precum și instituirea 

de proceduri europene centralizate pentru achizițiile publice. 

3.2. State membre ale UE 

Documentul va fi examinat de Senatul Cehiei, Bundestagul german, Parlamentul suedez, danez 

și finlandez, Seimul polonez și lituanian, Consiliul național slovac (cf. IPEX) 

 

4. Aspecte privind poziția autorităților române  

► Până în prezent, autoritățile române nu și-au exprimat o poziție publică cu privire la această 

strategie, deoarece sunt în așteptarea dialogului structural organizat de Comisia Europeană cu 

statele membre pentru a discuta divese aspecte. La acest dialog vor participa miniștrii de resort 

din statele membre și reprezentanții Comisiei Europene implicați.  

► În urma dezbaterii din Parlamentul European, unii  deputați europeni români au susținut 

necesitatea prioritizării sănătății și accesului la inovare medicală în perioada următoare.  

► Cadrul de discuție de la nivel european poate constitui o oportunitate pentru România, în 

condițiile în care țara noastră se situează pe locuri codașe în Europa în privința accesului la 

medicamente și a unor politici farmaceutice predictibile, cu rezultate măsurabile pentru 

pacienți. 

5. Resurse utile  

 Strategia farmaceutică pentru Europa  

 Întrebări și răspunsuri privind Strategia farmaceutică pentru Europe 

 Fișă informativă 

 Strategia farmaceutică pentru Europa – medicamente sigure și accesibile pentru toți  

 Pagina de internet a Strategiei farmaceutice 

  

Carmen Denisa Ion 
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https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200761.do
https://www.rri.ro/ro_ro/strategia_farmaceutica_a_ue-2630289
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_2174
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_20_2201
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-197665
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_ro

