Farma stelt voor om met G7 en G20 samen te werken aan een
gezamenlijke oplossing voor betere toegang tot vaccins en
behandelingen over de hele wereld bij toekomstige pandemieën
•

•

•

Voor toekomstige pandemieën zullen we voortbouwen op de prestaties die hebben
gezorgd voor de ontwikkeling en opschaling van zowel meerdere veilige en effectieve
vaccins als voor innovatieve behandelingen tegen COVID-19 in een historische
recordtijd, door samen te werken met partners over de hele wereld en door plannen
met betrekking tot toegang uit te voeren.
De innovatieve biofarmaceutische sector juicht de inzet van de G7 toe om de
paraatheid en responscapaciteiten bij pandemieën wereldwijd te verhogen.
Voortbouwend op dit momentum en als erkenning van de leidende rol van Duitsland
als voorzitter van de G7, lanceert de sector een gedeelde visie voor meer gelijke
toegang bij pandemieën, ook wel de Verklaring van Berlijn genoemd.
Met de verklaring stelt de biofarmaceutische sector wereldleiders een framework voor
om de realtime levering van vaccins, behandelingen en diagnostiek voor prioritaire
populaties in lage-inkomenslanden, zoals bepaald door gezondheidsautoriteiten,
verder te verbeteren voor toekomstige pandemieën. We zijn bereid een toewijzing van
de realtime-productie te reserveren voor deze populaties, wat de gelijke toegang verder
zou
kunnen
verbeteren
als
de
nationale
gezondheidsstelsels,
financieringsmechanismen en absorptiecapaciteit worden versterkt. De sector roept de
G7, de G20 en andere stakeholders op om de verklaring te steunen.

19 juli 2022, GENÈVE & BERLIJN--(BUSINESS WIRE)--De biofarmaceutische sector heeft
vandaag de "Berlin Declaration – visie van de biofarmaceutische industrie voor gelijke toegang
bij pandemieën" gelanceerd en presenteert wereldleiders een voorstel dat bij een pandemie
kan helpen de levering van vaccins, behandelingen en diagnostiek te verzekeren zodat deze
in toekomstige pandemieën zo snel mogelijk geleverd kunnen worden aan degenen die ze het
meest nodig hebben. De sector, die in recordtempo en in historische hoeveelheden COVID19-vaccins en -behandelingen heeft ontwikkeld, stelt voor om een gezamenlijke oplossing
tecreëren voor een nog rechtvaardigere uitrol van vaccins, behandelingen en diagnostiek bij
toekomstige pandemieën. Ze leggendeze verklaring op tafel en roepen op tot besprekingen
met de G7, G20, multilaterale organisaties en andere besluitvormers die betrokken zijn bij het
overzien van de bereidheid voor pandemieën met het doel te onderzoeken. hoe de
prioterisering en reservatie van real-time productie voor prioritaire bevolkingsgroepen in
landen met lage inkomens kan bijdragen aan de holistische en gelijkwaardige oplossing die
de wereld nodig heeft.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal.
Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal,
die als enige rechtsgeldig is.
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