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De Europese innovatieve
geneesmiddelensector
wil graag zijn bijdrage
leveren aan een
gezondere en betere
toekomst voor Europa.
Onze visie en ideeën
hierover, delen we graag
met u in dit Manifest.
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Industries and Associations

BOUWEN AAN
EEN GEZONDERE
TOEKOMST VOOR
EUROPA

Om te kunnen bouwen aan een sterke Europese economie met een stevige sociale cohesie, is
een gezonde Europese bevolking een absolute
voorwaarde. Dat wordt ook breed gedragen
door de EU-burgers zelf; maar liefst zeventig
procent wil dat er op Europees niveau meer
aandacht is voor gezondheid en gezondheidszorg.1 De nieuwe Europese Commissie moet
daarom meer prioriteit geven aan een gezonder leven voor alle Europese burgers: met een
zorgstelsel dat de patiënt centraal stelt, een
duurzaam en betaalbaar geneesmiddelenbeleid, en stimuleringsbeleid voor innovatie en
research & development.
De gezondheid van de Europese burgers is een
verantwoordelijkheid van iedereen: patiëntenverenigingen, beleidsmakers, zorgprofessionals,
het maatschappelijk middenveld en geneesmiddelenbedrijven. Als wij onze middelen en
expertise bundelen, zal niet alleen de patiënt
hier profijt van hebben, maar het zal ook
Europa’s reputatie op het gebied van innovatie
en R&D een impuls geven.
Door ons gezamenlijk in te zetten voor de beste
zorg, kunnen we de levens van veel patiënten verbeteren. Daarom ons motto: #WijGevenNietOp.
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VISIE 1
INNOVATIEVE
GEZONDHEIDSOPLOSSINGEN
VOOR ALLE
PATIËNTEN

DE FEITEN

Dankzij grote stappen in biofarmaceutisch onderzoek en de vooruitgang in preventie, screening,
diagnose en behandeling van patiënten, leven
Europese burgers tot dertig jaar langer dan
een eeuw geleden.

Het aantal sterfgevallen door kanker is de afgelopen twintig jaar met 20% gedaald.2

Tegenwoordig voorkomen we bijna dertig
ziekten door vaccinaties, waardoor wereldwijd
jaarlijks tussen de twee en drie miljoen sterfgevallen worden voorkomen.3

WAT EUROPA
KAN DOEN

1. Stimuleer de overgang naar patiëntgerichte
en uitkomstgerichte zorgstelsels. Laat
nationale overheden innovaties erkennen en
belonen die echt waarde toevoegen voor de
patiënt. Patiëntgegevens, vastgelegd in een
uniform Europees datasysteem, dienen het
uitgangspunt te zijn voor deze registries.
2. Verbeter de toegang tot geneesmiddelen
voor patiënten in Europa met een nieuw
Europees klinisch beoordelingssysteem.
3. Vorm een Europese vaccinatiecoalitie die
zich inzet voor het verhogen van de vaccinatiedekkingsgraad in Europa. Zet een Europese
website op met objectieve, transparante en
actuele informatie over vaccins.
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Jönsson B et al. (2016), The cost and burden of cancer
in the European Union 1995-2014; Eur J Cancer, p. 169
10 facts on immunization, WHO
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VISIE 2
MAAK DE EU
WERELDLEIDER OP
HET GEBIED VAN
(BIO)FARMACEUTISCHE
R&D

DE FEITEN

WAT EUROPA
KAN DOEN

Europa is de op één na grootste geneesmiddelenmarkt ter wereld, goed voor 22% van de
wereldwijde verkoop van medicijnen.

Meer dan 80% van de vaccins worden geproduceerd door innovatieve geneesmiddelenbedrijven in Europa.4

1. Versterk de positie van Europa door versnelde toelating van baanbrekende therapieën
die oplossingen bieden voor patiënten.
Zorg ervoor dat de Europese Geneesmiddelen Autoriteit (EMA) over de middelen en
flexibiliteit beschikt om wereldwijd voorop te
blijven lopen op het gebied van regelgeving.

De Europese geneesmiddelensector is een innovatieve sector die de belangrijkste bijdrage
levert aan de Europese handelsbalans met een
handelsoverschot van € 79,7 miljard in 2017.

2. Behoud en ontwikkel het Europese systeem
van intellectueel eigendom (IP) door een
krachtige bescherming van het IP. Zorg voor
beloningsmechanismen voor onderzoek
en ontwikkeling, zorg voor nieuwe stimuleringsprogramma’s voor onderzoek naar
onvervulde medische behoeften, zoals
antibioticaresistentie, en steun startups en
MKB-bedrijven.

In de geneesmiddelensector in Europa werken
750.000 mensen, waarvan 115.000 in R&D. In
2016 is voor bijna € 35 miljard geïnvesteerd
in R&D in Europa. De verwachting is dat dit
de komende vijf jaar op hetzelfde niveau blijft.

3. Ontwikkel een handelsagenda om investeringen te belonen en maak gebruik van het
Europese handelsbeleid om het stelsel van
registratie, toelating en IP-regelgeving uit te
dragen. Zorg dat in handelsovereenkomsten
met Europese partners meer aandacht komt
voor startups en MKB-bedrijven.

Bron:
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VISIE 3
KRACHTEN
BUNDELEN OM
SNELLER TOT
RESULTATEN
TE KOMEN

DE FEITEN

WAT EUROPA
KAN DOEN

Met meer dan 450 miljoen mensen en kwalitatief goede gezondheidszorg is Europa één
van de beste plaatsen ter wereld voor
klinisch onderzoek.

Europa is toonaangevend op het gebied van
publiek-private samenwerking (PPS’s) en kan
de wereldwijde R&D-hub blijven als we ervoor
zorgen dat gezondheid een prioriteit is bij de
toewijzing van publieke onderzoeksubsidies.

Dankzij de samenwerking tussen overheidsorganisaties, regelgevende instanties, universiteiten, ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen,
patiëntenorganisaties en het bedrijfsleven zijn
er oplossingen gevonden voor ziektes waarvoor eerder nog geen behandeling was, en
is de kwaliteit van leven van veel EU-burgers
verbeterd.

1. Maak van Europa de wereldleider op het
gebied van klinisch onderzoek door te
zorgen voor nieuwe onderzoeksopzetten,
ondersteund door digitale hulpmiddelen.
We moeten voortgang maken met de implementatie van de Clinical Trial Regulation om
overlapping tussen de verschillende lidstaten
te voorkomen. Ook moeten we bepalen of
de regelgeving rondom de registratie van
innovatieve geneesmiddelen nog wel past
binnen de agenda voor betere regelgeving
van de Europese Commissie.
2. Ondersteun een flexibel wettelijk kader voor
publiek-private samenwerking in de gezondheidszorg dat R&D en innovatie bevordert.
Zodat we beter uitgerust zijn voor de uitdagingen van de toekomst.
3. Lanceer een nieuwe, strategische dialoog
met alle partners binnen de Life Sciences
& Health sector in Europa. Maak een ambitieuze routekaart voor de toekomst van de
gezondheid in Europa, die uitvoering geeft
aan de voorstellen in dit Manifest.
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