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SUGGESTIES 

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 

initiatiefverslag op te nemen, en daarbij ingediende verzoekschriften en de daaruit 

voortvloeiende kwesties als uitgangspunt te nemen: 

1. is van oordeel dat de door Europese burgers in hun verzoekschriften aan het Europees 

Parlement verwoorde standpunten van groot belang zijn en met prioriteit in overweging 

moeten worden genomen door de Europese wetgever; wijst op de door de burgers aan 

de orde gestelde onderwerpen, met name de hoge kosten, de ontoegankelijkheid of 

beperkte toegankelijkheid van effectieve en betaalbare geneesmiddelen, de gevolgen 

van de economische crisis voor de rechten van patiënten en de gezondheidszorgstelsels 

van de lidstaten vanwege sterk toegenomen bezuinigingen op overheidsinvesteringen in 

gezondheid, en de onderwerpen die verband houden met marketingprocedures en 

octrooien voor geneesmiddelen; 

2. vraagt aan de Europese Commissie concrete beleidsvoorstellen en wijzigingen aan de 

communautaire wetgeving inzake intellectueel eigendom, met als doel het Europese 

concurrentievermogen op het gebied van geneesmiddelen te vergroten aan de hand van 

eigen productie of invoer van betaalbare generieke versies; 

3. meent dat meer transparantie geëist moet worden over de investeringskosten in O&O 

van geneesmiddelen, zodat duidelijk wordt hoeveel overheidsgeld er in elk onderzoek 

geïnvesteerd is, en de burger uiteindelijk niet twee keer voor hetzelfde product moet 

betalen; dringt aan op toereikende maatregelen om een model te verkrijgen waarin 

verzekerd is dat de investeringen de volksgezondheid ten goede zullen komen; 

4. wijst erop dat een hoge mate van bescherming van de gezondheid van mensen 

gewaarborgd moet worden bij de vaststelling en tenuitvoerlegging van al het beleid en 

alle activiteiten van de Unie, zoals vereist is uit hoofde van artikel 186 van het Verdrag 

betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) en uit hoofde van artikel 35 

van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; verlangt dat de universele 

toegang tot gratis en kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg, gelijkheid en 

eerbiediging van de strengste mensenrechtennormen gewaarborgd worden in het beleid 

van de lidstaten voor gezondheidszorgstelsels en toegang tot geneesmiddelen, als 

manier om een hoge mate van bescherming van de menselijke gezondheid voor de hele 

bevolking te garanderen;  

5. brengt in herinnering dat het recht op gezondheid een mensenrecht is dat zowel in de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als in het Internationaal Verdrag 

inzake economische, sociale en culturele rechten is opgenomen, en dat dit recht van 

toepassing is voor alle lidstaten, aangezien zij de internationale 

mensenrechtenverdragen die dit recht op gezondheid omvatten hebben geratificeerd; 

onderstreept dat het waarborgen van dit recht onder meer impliceert dat de toegang tot 

geneesmiddelen verzekerd moet worden; 

6. brengt in herinnering dat de EU krachtens artikel 168, lid 4, VWEU de bevoegdheid 

heeft om hoge kwaliteits-, veiligheids- en doeltreffendheidseisen op te leggen voor de 

autorisatie van geneesmiddelen; is van oordeel dat de Commissie, uitgaand van de 

beginselen van veiligheid en efficiëntie, de zekere en billijke toegang tot 
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geneesmiddelen van hoge kwaliteit moet verbeteren; 

 

7. is van mening dat een strategische doorbraak nodig is inzake ziektepreventie, aangezien 

dit cruciaal kan zijn om de prijzen van geneesmiddelen te verlagen en tegelijkertijd een 

hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid te waarborgen; roept de EU en 

de lidstaten op tot verscherping van de wetgeving ter ondersteuning van duurzame 

voedselproductie en tot het nemen van alle nodige initiatieven om gezonde en veilige 

gewoontes, zoals een gezond voedingspatroon, te stimuleren; 

8. betreurt het dat een groot aantal EU-burgers geen toegang heeft tot de gezondheidszorg 

of tot geneesmiddelen, hetgeen betekent dat hun mensenrechten worden geschonden; 

acht het uitermate alarmerend dat er in de EU duizenden slachtoffers vallen wegens een 

gebrek aan effectieve antibiotica, vaccins en behandelingen van zeldzame ziekten, en 

doordat zij geen toegang hebben tot behandelingen of de hoge kostprijs ervan niet 

kunnen betalen; verlangt dat de huidige stimulansen voor onderzoek naar 

"weesgeneesmiddelen” tegen het licht worden gehouden om te kunnen vaststellen of ze 

succesvol zijn, en nieuwe stimulansen in te voeren wanneer dit niet het geval blijkt te 

zijn;  

 

9. roept de lidstaten op om Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten 

van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg op een juiste wijze ten uitvoer 

te leggen, en te vermijden dat de toepassing van de regels voor vergoeding van 

grensoverschrijdende gezondheidszorg, zoals de vergoeding van geneesmiddelen, 

begrensd wordt, omdat dit een vorm van willekeurige discriminatie of een ongegronde 

belemmering van het vrije verkeer zou kunnen vormen; 

10. roept de Commissie op om de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/24/EU betreffende 

de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg in 

de lidstaten effectief te monitoren en te beoordelen, en een formele evaluatie van deze 

richtlijn te plannen en uit te voeren, met inbegrip van klachten, schendingen en alle 

transpositiemaatregelen; 

11. onderkent dat de slechte betaalbaarheid en de gebrekkige beschikbaarheid aanzienlijke 

obstakels zijn voor toegankelijke geneesmiddelen, alsmede de gevolgen van de financiële 

crisis, de hoge prijs van geneesmiddelen, het uitblijven van onderzoek naar bepaalde 

ziekten, de monopolies van grote ondernemingen in de markt en de problematische 

parallelle handel in geneesmiddelen in de EU; 

12. verzoekt de Europese instellingen en de lidstaten er alles aan te doen om parallelle 

handel in geneesmiddelen op meer winstgevende markten te voorkomen, die leidt tot 

quotavorming en een daaruit voortvloeiend tekort aan vele geneesmiddelen, en dus zeer 

ernstige risico's oplevert voor de gezondheid van burgers, die soms hun behandeling 

zelfs moeten onderbreken; 

13. wijst erop dat de overheid te afhankelijk is van privébedrijven en hun bereidheid om 

levensreddende producten te ontwikkelen, zoals werd benadrukt in verzoekschrift nr. 

0791/2009, waarop de Commissie antwoordde dat "de EU-wetgeving inzake 
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geneesmiddelen voorziet in specifieke instrumenten als stimulans voor de ontwikkeling 

van innovatieve geneesmiddelen, met name de exclusiviteit van gegevens voor 

specifieke studies, of exclusiviteit op de markt voor bepaalde geneesmiddelen voor 

zeldzame ziekten. Binnen dit juridische kader zijn farmaceutische bedrijven vrij om te 

kiezen welke geneesmiddelen ze willen ontwikkelen." 

14. onderstreept de negatieve weerslag van het bezuinigingsbeleid, dat de inkrimping van 

overheidsinvesteringen omvat alsook het beginsel dat schulden voorrang krijgen in de 

begroting, vóór andere begrotingsposten; benadrukt dat bezuinigingen altijd nadelig zijn 

voor de volksgezondheid, en dat bijgevolg actie vereist is om te garanderen dat geen 

enkele EU-burger, migrant of asielzoeker de toegang tot geneesmiddelen wordt 

ontnomen;  

 

15. roept de Commissie op om de werking van het Europese farmaceutische systeem te 

blijven beoordelen, om met gegevens en voorstellen voor oplossingen te komen die de 

duurzaamheid van het Europese farmaceutische systeem en van de gezondheidsstelsels 

van de lidstaten verzekeren, alsook de ontwikkeling van nieuwe en innoverende 

geneesmiddelen; 

16. merkt op dat de bezuinigingen het recht op gezondheid van Europese burgers 

ondermijnen, met name doordat de lidstaten het non-regressiebeginsel schenden met 

betrekking tot hun eigen gezondheidszorgbeleid en de financiering van 

gezondheidsstelsels; 

17. onderkent dat de oprichting van het VN-panel op hoog niveau over de toegang tot 

geneesmiddelen een wereldwijd antwoord vormt op de noodzaak om onderwerpen met 

vele facetten op een holistische wijze aan de orde te stellen;  

18. erkent de behoefte aan herziening van de regelgeving inzake octrooien om de toegang 

tot geneesmiddelen te verbeteren en onderzoek te stimuleren, waaronder de 

mogelijkheid van verplichte licenties; herinnert eraan dat het initiatief inzake 

innovatieve geneesmiddelen (IMI) niet voorziet in de mogelijkheid tot niet-

octrooibaarheid van de resultaten van door de overheid gefinancierd onderzoek; dringt 

erop aan dat beleidsmakers tijdig proactieve maatregelen nemen om generieke en 

biosimilaire geneesmiddelen beschikbaar te maken zodat de kosten effectief verlaagd 

worden en de totale uitgaven aan geneesmiddelen teruggedrongen worden, waarbij zij 

er te allen tijde rekening mee dienen te houden dat dezelfde gunstige effecten, 

continuïteit van patiëntenzorg en voorkoming van elk risico op misbruik of verkeerd 

gebruik van het regelgevingskader gewaarborgd moeten worden; 

 

19. brengt in herinnering dat de EU-burgers minstens 50 % van de Europese farmaceutische 

innovatie ondersteunen via de inspraakprocedure in het initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen (IMI);  

20. merkt op dat de lidstaten meer maatregelen moeten treffen om belangenconflicten te 

vermijden tussen producenten van geneesmiddelen en de personen die ze voorschrijven; 

21. verzoekt de lidstaten onderzoek en ontwikkeling (O&O) te ondersteunen waarbij de 

onvervulde medische behoeften van alle burgers centraal staan, en om niet-exclusieve 
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licenties te garanderen wanneer O&O door de overheid gefinancierd wordt, alsook te 

verzekeren dat iedereen zonder onderscheid toegang heeft tot nieuwe geneesmiddelen in 

de Europese Unie; benadrukt hoe belangrijk verdere investeringen in het kader van het 

programma Horizon 2020 zijn voor de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen 

en de productie van generieke geneesmiddelen tegen een prijs die voor alle Europese 

patiënten haalbaar is; roept de lidstaten op om e-gezondheidsinstrumenten effectiever, 

meer gebruiksvriendelijk en algemeen aanvaard te maken; 

22. roept de Commissie op om een Europees kader te ontwikkelen, waardoor betrouwbare, 

tijdige, transparante, vergelijkbare en overdraagbare informatie over de relatieve 

doeltreffendheid van gezondheidstechnologieën verstrekt kan worden om de 

beslissingen van de lidstaten te ondersteunen; 

23. is van mening dat de EU erop toe moet zien dat toekomstige internationale 

handelsovereenkomsten de universele toegang tot geneesmiddelen en het beginsel van 

universele toegang tot gezondheidszorg in de lidstaten niet ondermijnen; 

24. verzoekt de lidstaten in samenwerking met de Commissie de oprichting van een 

gemeenschappelijk openbaar platform voor O&O in overweging te nemen, dat de 

lidstaten financieren door 0,01 % van hun bbp bij te dragen; meent dat dit platform ook 

rechtstreeks levensreddende geneesmiddelen in de EU moet kunnen produceren, 

wanneer een marktfalen geïdentificeerd wordt; 

25. benadrukt dat de Unie de bevoegdheid heeft tot optreden om maatregelen van de 

lidstaten ter bescherming en verbetering van de volksgezondheid te steunen, te 

coördineren of aan te vullen;  

26. erkent de waarde van burgerinitiatieven, zoals het Europees handvest voor 

patiëntenrechten op basis van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

en de Europese dag van de patiëntenrechten, die elk jaar op 18 april op lokaal en 

nationaal niveau in de lidstaten gevierd wordt; nodigt de Commissie uit om de Europese 

dag van de patiëntenrechten op EU-niveau te institutionaliseren; 

27. vraagt om op EU-niveau een gezondheidsnoodfonds op te richten voor patiënten in de 

lidstaten die lijden aan ziekten als hepatitis C of hiv/aids; 

28. uit zijn bezorgdheid over de versnelde stijging van de prijzen van geneesmiddelen, 

bijvoorbeeld ‘Sovaldi’ voor de behandeling van hepatitis C, en van geneesmiddelen 

voor zeldzame ziekten en vormen van kanker, en onderkent daarbij dat deze 

prijsstijging doorslaggevend is geweest om meer aandacht te besteden aan de reële 

problemen bij het verzekeren van toegang tot geneesmiddelen in de hele wereld, zelfs in 

ontwikkelde landen; neemt met bezorgdheid ter kennis dat in de thematische analyse 

van de Commissie over gezondheid en gezondheidsstelsels van 2016 geen expliciete 

aanbeveling is opgenomen om de prijzen van geneesmiddelen te doen dalen of de 

begrotingen voor personeel en infrastructuur te verruimen; verzoekt de Commissie en 

de lidstaten maatregelen te nemen op basis van de strengste mensenrechtennormen, 

zodat volledige beschikbaarheid en toegankelijkheid van geneesmiddelen gegarandeerd 

kunnen worden; verzoekt de Commissie een plan te maken voor de bestudering en 

vergaring van beschikbare en gestandaardiseerde gegevens en statistieken met 

betrekking tot de toegang tot geneesmiddelen voor EU-burgers, waarbij de meest 
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kwetsbare en kansarme maatschappelijke groepen centraal staan, en waarin ook acties in 

verband met vroegtijdige diagnostisering, behandeling en prevalentie van hepatitis C in 

de EU worden opgenomen;  

29. roept de lidstaten op om de voordelen te onderzoeken van mogelijke samenwerking met 

als doel lagere geneesmiddelenprijzen voor burgers; meent dat een centrale Europese 

aankoopdienst voor geneesmiddelen opgericht moet worden, zodat de verschillen tussen 

de lidstaten wat betreft koopkracht bij de toegang tot geneesmiddelen worden 

weggenomen; 

30.  ondersteunt de inspanningen van de lidstaten om de vrijwillige samenwerking tussen 

de lidstaten en op EU-niveau te verbeteren, met name inzake prijsstelling, vergoeding 

en informatie-uitwisseling; 

31. wijst op de conclusies van de informele Raad van ministers van Volksgezondheid onder 

het Italiaanse voorzitterschap van de EU, die op 22 en 23 september 2014 in Milaan is 

gehouden, tijdens welke een groot aantal lidstaten het eens zijn geworden over het feit 

dat gemeenschappelijke inspanningen moeten worden gedaan om de uitwisseling van 

beste praktijken te vergemakkelijken en een versnelde toegang voor patiënten te 

bevorderen;  

 

32. verzoekt de Commissie om in nauwe samenwerking met de lidstaten meer publieke 

transparantie, informatie-uitwisseling, participatie en het delen van optimale praktijken 

en samenwerking op het gebied van prijsstelling, vergoeding en aanbesteding van 

geneesmiddelen te bevorderen en te faciliteren, verzoekt om een nieuwe 

transparantierichtlijn ter vervanging van Richtlijn 89/105/EEG met als doel de volledige 

transparantie en effectieve controles te verzekeren voor alle procedures voor prijsstelling 

en vergoeding van geneesmiddelen in de lidstaten; 
 

33. benadrukt dat discussies over een eerlijke prijs van geneesmiddelen uiterst 

problematisch blijven zolang er geen volledige transparantie is van de kosten voor 

onderzoek en ontwikkeling voor de producenten van de oorspronkelijke 

geneesmiddelen, of informatie over de uiteindelijke prijs die de EU-lidstaten voor de 

geneesmiddelen hebben betaald; 
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