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FORSLAG 

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. mener, at de meninger, som de europæiske borgere giver udtryk for gennem andragender 

til Europa-Parlamentet, er af fundamental betydning og skal betragtes som en prioritet af 

EU-lovgiveren; minder blandt de problemstillinger, der rejses af vores borgere, om især 

de høje omkostninger, manglende og begrænset adgang til effektive lægemidler til 

overkommelige priser, den økonomiske krises indvirkning på patienters rettigheder og 

medlemslandenes sundhedssystemer som følge af en betydelig stigning i nedskæringer i 

offentlige investeringer i sundhed, og spørgsmålene vedrørende salgsprocedurer, patenter 

og intellektuelle ejendomsrettigheder for lægemidler; 

2. anmoder Kommissionen om konkrete forslag til politikker og ændringer af EU-

lovgivningen om intellektuel ejendomsret med henblik på at styrke den europæiske 

konkurrencedygtighed på lægemiddelområdet via EU-produktion eller import af 

generiske lægemidler til overkommelige priser; 

3. mener, at det er nødvendigt at kræve større gennemsigtighed for omkostningerne ved 

investeringer i forskning, udvikling og innovation (FUI) vedrørende lægemidler med 

henblik på at få klarhed over, hvor mange penge det offentlige har investeret i hvert 

forskningsprojekt, og for at borgeren i sidste ende ikke betaler to gange for det samme 

produkt; opfordrer indtrængende til, at der vedtages de foranstaltninger, der er 

nødvendige for at nå en model, der garanterer et afkast til den offentlige sundhed af de 

foretagne investeringer; 

4. påpeger, at der skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og 

gennemførelsen af alle Unionens politikker og aktiviteter som fastsat i artikel 168 i 

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og i artikel 35 i chartret om 

grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union; opfordrer til, at universel adgang til 

uddannelse af høj kvalitet, gratis offentlige sundhedsydelser, ligestilling og respekt for de 

højeste menneskerettighedsstandarder sikres inden for medlemsstaternes politikker for så 

vidt angår sundhedssystemer og adgang til lægemidler for at sikre et højt 

sundhedsbeskyttelsesniveau for hele befolkningen;  

5. minder om, at retten til sundhedspleje er en menneskeret, der er anerkendt både i FN's 

menneskerettighedserklæring og i den internationale konvention om økonomiske, sociale 

og kulturelle rettigheder, og at denne ret er gældende i alle medlemsstater, eftersom de 

har ratificeret internationale traktater om menneskerettigheder, der anerkender retten til 

sundhedspleje; understreger, at det for at sikre denne ret blandt andet er nødvendigt at 

sikre adgangen til lægemidler; 

6. minder om, at EU i henhold til artikel 168, stk. 4, i TEUF har kompetence til at garantere, 

at godkendelse af lægemidler sikrer en høj standard med hensyn til kvalitet, sikkerhed og 

effektivitet; mener, at Kommissionen bør videreudvikle principperne om sikkerhed og 

effektivitet for at lette adgangen til lægemidler af høj kvalitet på en sikker og retfærdig 
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måde; 

7. mener, at et strategisk gennembrud er nødvendigt på området for forebyggelse af 

sygdomme, da det kan betragtes som en afgørende faktor for at mindske forbruget af 

lægemidler og samtidig sikre effektiv beskyttelse af menneskers sundhed; opfordrer EU 

og medlemsstaterne til at styrke lovgivning, der understøtter bæredygtig 

fødevareproduktion, og til at iværksætte alle nødvendige initiativer for at fremme sunde 

og sikre vaner, herunder sund ernæring; 

8. beklager, at et stort antal EU-borgere ikke har adgang til sundhedspleje og medicin, 

hvilket betyder, at deres menneskerettigheder krænkes; finder det stærkt foruroligende, at 

der er tusinder af ofre i EU på grund af manglende effektive antibiotika, vacciner og 

behandlinger for sjældne sygdomme, og fordi de ikke har adgang til eller ikke kan betale 

en høj pris for visse behandlinger; opfordrer til en revision af de incitamenter, der er 

indført for at fremme forskning i "lægemidler til sjældne sygdomme" med henblik på at 

fastslå, om de virker, og efterlyser nye incitamenter, såfremt dette ikke er tilfældet;  

9. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i 

forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser på retfærdig vis, idet de undgår 

begrænsninger af anvendelsen af reglerne om refusion i forbindelse med 

grænseoverskridende sundhedspleje, herunder refusion af udgifter til lægemidler, som 

kan udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en uberettiget hindring for fri 

bevægelighed; 

10. opfordrer Kommissionen til effektivt at overvåge og vurdere gennemførelsen af direktiv 

2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende 

sundhedsydelser i EU-medlemsstaterne og til at planlægge og foretage en formel 

evaluering af dette direktiv, som omfatter klager, krænkelser og alle 

gennemførelsesforanstaltninger; 

11. anerkender, at manglende rimelige priser på og adgang til lægemidler, følgerne af den 

finansielle krise, de høje priser på lægemidler, manglende forskning i visse sygdomme, 

virksomheders monopoler og alle problemer vedrørende parallelhandel udgør store 

hindringer for adgangen til lægemidler; 

12. opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at udvise størst mulig 

opmærksomhed for at undgå parallelhandel af lægemiddelprodukter til mere 

indbringende markeder, hvilket medfører fastsættelse af kvoter og heraf følgende mangel 

på mange lægemidler med alvorlige sundhedsrisici for borgerne, der ligefrem tvinges til 

at afbryde behandlingen; 

13. minder om, at den offentlige sektor desværre er alt for afhængig af, at private 

virksomheder udvikler produkter, der redder liv, som fremhævet i andragende nr. 

0791/2009, hvor Kommissionen i sit svar påpeger, at "EU's lovgivning om lægemidler 

har fastsat specifikke instrumenter som incitamenter for udvikling af innovative 

lægemidler, navnlig databeskyttelse for specifikke undersøgelser eller markedseneret for 

visse lægemidler til sjældne sygdomme. Inden for denne lovgivningsramme kan 

lægemiddelfirmaer frit vælge, hvilke lægemidler de vil udvikle"; 
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14. fremhæver de negative konsekvenser af de sparepolitikker, som fremmer nedskæringer i 

de offentlige investeringer og medfører, at betaling af gæld prioriteres højere end alle 

andre poster på de nationale budgetter; understreger, at budgetnedskæringer uvægerligt 

vil få negative konsekvenser for borgernes sundhed, og at der derfor er behov for 

handling for at sikre, at ingen EU-borgere, indvandrere og asylansøgere forhindres i at få 

adgang til lægemidler;  

15. opfordrer Kommissionen til fortsat at vurdere det europæiske lægemiddelsystems 

effektivitet med henblik på at fremlægge data og forslag til løsninger for at sikre 

systemets og medlemsstaternes sundhedsvæseners bæredygtighed og udvikling af nye og 

innovative lægemidler; 

16. bemærker, at sparepolitikker underminerer borgernes ret til sundhed i Europa, navnlig i 

medlemsstater, som handler i strid med princippet om at forhindre forringelser med 

hensyn til deres egen sundhedspolitik og finansiering af sundhedssystemer; 

17. anerkender lanceringen af FN's Højniveaupanel om Adgang til Lægemidler som en 

global reaktion på behovet for at behandle komplekse spørgsmål på en helhedsorienteret 

måde;  

18. anerkender behovet for at revidere patentregler for at forbedre adgangen til lægemidler og 

tilskynde til forskning, herunder muligheden for at vedtage obligatoriske licenser; minder 

om, at initiativet om innovative lægemidler (IMI) ikke indeholder bestemmelser om, 

hvorvidt der kan tages patent på resultaterne af offentligt finansieret forskning; opfordrer 

indtrængende de politiske beslutningstagere til at tage proaktive skridt til at gøre 

generiske og biosimilære lægemidler tilgængelige hurtigst muligt med henblik på 

effektivt at sænke omkostningerne og nedbringe de samlede udgifter til lægemidler, altid 

under hensyntagen til nødvendigheden af at sikre de samme fordelagtige virkninger, 

kontinuitet i patientbehandlingen og forebyggelse af risikoen for misbrug eller forkert 

anvendelse af reglerne; 

19. minder om, at EU's borgere som minimum finansierer 50 % af den europæiske 

lægemiddelinnovation gennem offentlig deltagelse i initiativet om innovative lægemidler 

(IMI);  

20. bemærker, at medlemsstaterne bør intensivere deres foranstaltninger til forebyggelse af 

interessekonflikter mellem producenter af lægemidler og personer, der ordinerer dem; 

21. opfordrer medlemsstaterne til at støtte forskning og udvikling (F&U), der fokuserer på de 

uopfyldte lægelige behov for alle borgere, og sikre ikke-eksklusiv licensudstedelse, hvor 

F&U i vid udstrækning finansieres af det offentlige, og hvor adgang til medicinske 

fremskridt i Den Europæiske Union er ikke-diskriminerende; understreger betydningen af 

yderligere investeringer gennem Horisont 2020-programmet med henblik på at udvikle 

innovative lægemidler og producere generisk medicin til en overkommelig pris for alle 

europæiske patienter; opfordrer medlemsstaterne til at gøre e-sundhedsværktøjerne mere 

effektive, brugervenlige og udbredte; 

22. opfordrer Kommissionen til at opstille fælles EU-rammer med det formål at fremskaffe 

pålidelige, rettidige, gennemsigtige og sammenlignelige oplysninger, der kan udveksles, 

om diverse sundhedsteknologiers relative effektivitet for at skabe grundlag for 



 

PE582.217v02-00 6/8 AD\1109706DA.docx 

DA 

medlemsstaternes beslutninger; 

23. mener, at EU skal sikre, at fremtidige internationale handelsaftaler ikke underminerer den 

universelle adgang til lægemidler og princippet om universel adgang til medlemsstaternes 

sundhedssystemer; 

24. opfordrer medlemsstaterne til i samarbejde med Kommissionen at undersøge muligheden 

for oprettelse af en fælles offentlig platform for F&U, der finansieres af alle 

medlemsstater via et minimumsbidrag på 0,01 % af deres BNP; mener, at denne platform 

også bør kunne frembringe lægemidler, der kan redde liv, i EU i tilfælde af, at der 

konstateres et markedssvigt; 

25. understreger, at Unionen har kompetence til at træffe foranstaltninger til at støtte, 

koordinere og supplere medlemsstaternes tiltag for at beskytte og forbedre menneskers 

sundhed;  

26. anerkender værdien af borgerinitiativer såsom det europæiske charter for 

patientrettigheder, der bygger på Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 

rettigheder, og den europæiske dag for patientrettigheder, som fejres hvert år den 18. april 

på lokalt og nationalt plan i medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen til at 

institutionalisere den europæiske dag for patientrettigheder på EU-plan; 

27. anmoder om, at der oprettes en reservefond på EU-plan til en redningspakke på 

sundhedsområdet for dem, der er ramt af sygdomme som hepatitis C eller HIV/aids i 

EU's medlemsstater; 

28. understreger sin bekymring over den tiltagende stigning i prisen på lægemidler, f.eks. 

"Sovaldi" til behandling af hepatitis C og lægemidler til sjældne og onkologiske 

sygdomme, og erkender, at dette har været en afgørende faktor for grundige overvejelser 

af de reelle problemer med at sikre adgang til lægemidler i hele verden, selv i de 

udviklede lande; bemærker med bekymring, at Kommissionens tematiske analyse om 

sundhed og sundhedssystemer i 2016 ikke indeholder nogen udtrykkelig anbefaling om at 

sænke priserne på lægemidler og styrke budgetterne for personale og infrastruktur; 

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage foranstaltninger, der bygger 

på de højeste standarder på menneskerettighedsområdet for at sikre fuld tilgængelighed af 

og adgang til alle lægemidler; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en plan for 

undersøgelse og indsamling af let tilgængelige og standardiserede data og statistikker 

vedrørende adgang til lægemidler for EU's borgere, med fokus på de mest sårbare og 

dårligt stillede sociale grupper, herunder foranstaltninger i forbindelse med tidlig 

diagnose, behandling og prævalensen af hepatitis C i EU;  

29. opfordrer medlemsstaterne til at undersøge fordelene ved et potentielt samarbejde om 

lavere udgifter til medicin for borgerne; mener, at der er behov for at oprette en 

europæisk indkøbscentral for lægemidler for at fjerne de forskelle, der findes mellem 

medlemsstaterne for så vidt angår købekraften i forbindelse med adgang til lægemidler; 

30. bakker op om medlemsstaternes hensigt om at øge det frivillige samarbejde mellem 

staterne og på EU-plan, navnlig på områderne for prissætning, refusion og udveksling af 

oplysninger; 
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31. minder om konklusionerne fra det uformelle ministerrådsmøde for sundhedsministrene 

under det italienske EU-formandskab, der fandt sted i Milano den 22. og 23. september 

2014, hvor mange medlemsstater blev enige om behovet for en fælles indsats med 

henblik på at muliggøre udveksling af bedste praksis og en fremskyndet adgang til gavn 

for patienterne;  

32. opfordrer Kommissionen til i nært samarbejde med medlemsstaterne at fremme og lette 

en større offentlig gennemsigtighed, information og udveksling af bedste praksis og 

samarbejde med hensyn til prissætning, refusion og indkøb af lægemidler; opfordrer til et 

nyt direktiv om gennemsigtighed til at afløse direktiv 89/105/EØF med henblik på at 

sikre effektiv kontrol og fuld åbenhed om de procedurer, der anvendes til prissætning og 

refusion af lægemidler i medlemsstaterne; 

33. understreger, at enhver diskussion om rimelige priser på lægemidler forbliver særdeles 

problematisk i mangel af fuld gennemsigtighed med hensyn til originalproducenternes 

forsknings- og udviklingsomkostninger og oplysninger om de priser, der reelt betales for 

lægemidler i de forskellige EU-medlemsstater. 
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