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Vi är alla beroende av djur i vårt dagliga liv. Djuren ger oss
sällskap, assistans, fritidssysselsättning och mat. Men hur väl
vi än tar hand om våra djur kan de bli sjuka – och då kan de
behöva läkemedel.
Att behandla sjuka djur är dock bara en del av vårt
ansvarsområde. Behandling kommer visserligen alltid att vara
viktigt, men tonvikten ligger i allt större utsträckning på att
förebygga sjukdomar och stärka djurens motståndskraft, samt
vid att kunna ställa diagnos tidigare och på så sätt möjliggöra
bättre insatser för bättre djurhälsa.
Djurhälsobranschen skyddar djurs hälsa och välmående i hela
Europa. Det handlar om mer än en miljard djur – allt från torskar
till travhästar, från kor till kanariefåglar. Branschen förbättrar
djurs och människors livskvalitet och bidrar till en säker och
hållbar livsmedelsproduktion till rimliga kostnader. Vi skyddar
folkhälsan genom att förebygga sjukdomsutbrott bland djur
och vi stärker Europas beredskap mot nya sjukdomar och mot
sjukdomar som kan överföras från djur till människor.

När djurläkemedel används på ett ansvarsfullt sätt och enligt
rekommendationerna, kan man vinna alla dessa fördelar.
Europa är den moderna veterinärmedicinens vagga. Här hittar
vi också världens ledande djurhälsoföretag, vilka skapar 50 000
arbetstillfällen runtom i hela världsdelen. Europa är dessutom
världens näst största marknad för djurläkemedel, med en årlig
omsättning på cirka 6 miljarder euro. Vi har stora förhoppningar
på Europa och vi har stora idéer att bidra med inför framtiden.
Vi lägger fram vår vision för djurhälsa, djurskydd och
hållbarhet under kommande år för att …
Vi vill dra vårt strå till stacken för att hålla Europa friskt och
trygga vår livsmedelsförsörjning.
Friska djur innebär friska människor och en friskare planet.
Djurhälsa är viktigt. #AnimalHealthMatters

Vi anser att djurhälsa är en viktig förutsättning för gott djurskydd
– en fråga som ligger EU-medborgarna allt varmare om hjärtat.
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Se till att nya förordningar om veterinärmedicinska
produkter och om foder som innehåller läkemedel
genomförs i god tid och på vetenskaplig grund, så att
lösningar för god djurhälsa finns tillgängliga på alla
marknader och för alla arter.
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Främja lagstiftning som uppmuntrar att de senaste
vetenskapliga landvinningarna inom veterinärmedicin
kommer ut på marknaden.
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Utveckla en helhetsstrategi för att bekämpa sjukdomar
och minska antibiotikaresistens genom att utnyttja de
olika verktyg som finns (t.ex. vacciner och diagnostik).
Sådana verktyg utgör tillsammans ett komplement till
terapeutiska metoder och produkter och utökar deras
användbarhet.
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Anta en särskild strategi för att stödja innovation för
fortsatt utveckling av dessa olika verktyg. Strategin bör
även omfatta insatser för att öka medvetenheten om hur
användbara dessa verktyg är vid många olika sorters
djursjukdomar, däribland nya infektionssjukdomar.

Stödja de vetenskapliga resultaten från EU:s egen
myndighet, Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA),
när det gäller att avgöra vilka veterinärmedicinska
läkemedel som bör finnas tillgängliga och på vilka villkor
de ska få användas.
Prioritera investeringar i tidig innovativ - forskning,
både på nationell nivå och på EU-nivå, genom
finansieringsprogram såsom Horisont Europa. Sådana
program är en förutsättning för att kunna göra de
framsteg som behövs för att ta fram nya generationer
av vaccin och andra behandlingar för både djur och
människor.

Skydda de lösningar vi redan har
Djurhälsobranschen har många olika hjälpmedel att erbjuda för att skydda
djurhälsan. Att se till att dessa verktyg kommer till användning och att
utveckla nya är viktiga prioriteringar inför framtiden.
Antibiotika måste förbli ett viktigt vapen i veterinärens arsenal. Även om vi
använder bästa möjliga förebyggande metoder händer det att djur blir sjuka
och kan behöva antibiotika.
Åtgärderna för att bekämpa antimikrobiell resistens (AMR) har hittills
inriktats på att uppnå mål för minskad antibiotikaanvändning. Detta kan få
negativa följder för djurens välmående. Det är viktigt för såväl djurhälsa som
folkhälsa att den antibiotika vi har kan fortsätta användas på djur, eftersom
alternativen antingen är begränsade eller saknas helt.

European animal medicines
industry in a nutshell

Såsom en av de grundande medlemmarna av Europeiska plattformen för

Att bygga upp den
rätta grunden
Europas konkurrenskraft och
marknadsledande ställning inom
djurhälsosektorn måste stödjas genom
stabil och gynnsam lagstiftning.
Ett pragmatiskt genomförande
av den nya EU-lagstiftningen för
djurhälsosektorn kan ge incitament att
utveckla innovativa och välbehövliga
läkemedel som inte bara skyddar
djurs hälsa utan även människors
samt skyddar miljön. Detta är centralt i
strategin One Health.

TURNOVER
ansvarsfull användning av läkemedel till djur (Epruma), fortsätter vi att

förespråka billion
att antibiotika används ”så lite som möjligt och så mycket som är
€5.99
nödvändigt”.
Europe is 2nd largest market in the world

Vi uppmanar EU att tydligare ta ställning till stöd för detta och slutligen att
gå i täten för användning av en mer omfattande verktygslåda för djurhälsa.
COMPETITIVENESS
Vi vill se ett Europa där politiken och lagstiftningen främjar innovation inom
djurhälsosektorn och tryggar dess framtid.

1/3 of global market
EMPLOYMENT

50,000 jobs
NUMBER OF COMPANIES

Alla hjälpmedel behövs för
292
bästa möjliga djurhälsa

zz Testning ger bättre förståelse för djurets mottaglighet för sjukdomar och
SMEs

gör det möjligt att förutsäga vilka djur som är mindre sjukdomskänsliga.
zz Vacciner och antiparasitära medel bidrar till att förebygga följder av
sjukdomar eller möjliga sekundärinfektioner. Dessutom innebär de att
terapeutiska behandlingar såsom antibiotika kan användas på bästa sätt.
R&D
zz EXPENDITURE
Digital övervakning gör det möjligt att identifiera djur och övervaka
More than
deras hälsotillstånd, metaboliska funktion och beteende. Detta gör
att vi kan rikta behandlingar, fatta mer välgrundade beslut och ingripa
snabbare eftersom tecken på stress eller sjukdom upptäcks tidigare.
zz Diagnostik gör att vi enklare och mer effektivt kan upptäcka sjuka djur
och avgöra vad som har framkallat sjukdomen. Därmed kan vi anpassa
åtgärderna för förebyggande och behandling.
zz Produkter för behandling ger många olika hälsofördelar, särskilt för djur
som är sjuka eller riskerar att bli sjuka.
zz Utbildning och expertkunskap från djurhälsoföretag hjälper veterinärer
och jordbrukare att använda läkemedel och att arbeta med särskilda
utmaningar i samband med sjukdomar.

Europa utgör cirka
1/3 av den globala
marknaden

112

€400 million/year

Sources: CEESA, AnimalhealthEurope Survey 2017

Vår bransch skapar
nästan 10 miljoner
arbetstillfällen i
hela Europa, både
direkt och indirekt

Djurläkemedelsföretag
finns i samtliga
EU-medlemsstater

Friska djur innebär säkra livsmedel
En säker och hållbar livsmedelsförsörjningskedja är avgörande om vi ska
kunna livnära vår växande befolkning. Djurhälsobranschen bidrar till att
uppnå detta genom medel för behandling och förebyggande av sjukdomar.
zz Färre infektioner hos djur förbättrar djurens välmående och ökar
livsmedelssäkerheten och livsmedelsproduktionen. Detta gynnar
Europas medborgare.
zz Efterfrågan på livsmedel i världen väntas fördubblas fram till 2050. Djurläkemedel bidrar till att kunna tillgodose denna stigande efterfrågan.
zz Djurhälsobranschen bidrar starkt till att blåsa nytt liv i Europas
landsbygd och trygga livsmedelsförsörjningen, vilket ingår i FN:s mål
för hållbar utveckling.
Att förebygga befintliga och nya djursjukdomar är inte bara avgörande
för att skydda folkhälsan utan också för Europas jordbruks- och
livsmedelssektor.
Vi kan alla hjälpa till att se till att Europas djur skyddas från sjukdomar och lidande. Vi hoppas att du också instämmer i att djurhälsa är
viktigt.

Tack vare omfattande
kontrollåtgärder från
EU och vaccinering
av fjäderfä har antalet
salmonellafall bland
människor i EU minskat
med nästan 50 %
sedan 2004.

Lyckade vaccinationsprogram för djur och
EU:s system för pass
för sällskapsdjur har lett
till att det stora flertalet
av EU:s medlemsstater
nu är rabiesfria.
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