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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. onderstreept dat iedereen recht heeft op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de 
gezondheid en het welzijn van zichzelf en van zijn of haar gezin, zoals verankerd in 
artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM); 
herinnert er in dit verband aan dat de EU zich ertoe heeft verbonden in al haar 
beleidsmaatregelen en werkzaamheden een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid te waarborgen, overeenkomstig artikel 208 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie en het beginsel van beleidscoherentie 
voor ontwikkeling, en met volledige inachtneming van haar internationale 
verplichtingen, met name in het kader van de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling en duurzameontwikkelingsdoelstelling 3 (“Verzeker een goede 
gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden”);

2. beaamt dat de COVID-19-pandemie het hardnekkige probleem van het tekort aan 
genees- en beschermingsmiddelen in de EU heeft verergerd, en benadrukt daarbij dat de 
toegang tot genees- en beschermingsmiddelen een kwestie van wereldbelang is die 
bovendien ernstige gevolgen heeft voor ontwikkelingslanden, waar aan armoede 
gerelateerde ziekten zich verspreiden en geneesmiddelen schaars zijn; beklemtoont dat 
de EU moet zorgen voor samenhangend beleid, met name op het gebied van 
ontwikkeling, handel, gezondheid, onderzoek en innovatie, om de permanente toegang 
tot essentiële geneesmiddelen in de armste landen en, in het bijzonder, in de minst 
ontwikkelde landen (MOL’s) te helpen verzekeren;

3. beklemtoont dat de belangen en veiligheid van patiënten centraal moeten staan in het 
gezondheidsbeleid en dat ontwikkelingslanden nauwer moeten samenwerken met de 
EU;

4. merkt op dat de gebrekkige toegang tot geneesmiddelen ernstige gevolgen heeft gehad 
voor het kwetsbaarste en meest gemarginaliseerde segment van de samenleving, met 
inbegrip van vrouwen en kinderen, mensen met hiv of andere chronische aandoeningen, 
migranten, vluchtelingen en intern ontheemden, ouderen en mensen met een handicap;

5. is van oordeel dat geneesmiddelen, en in het bijzonder levensreddende geneesmiddelen 
en behandelingen, niet louter consumentengoederen, maar bovenal collectieve 
wereldgoederen zijn en dan ook als zodanig moeten worden behandeld; betreurt het dat 
de toegang tot geneesmiddelen in ontwikkelingslanden en MOL’s door te veel zaken 
wordt belemmerd, waaronder door:
a) de beperkte infrastructuur;
b) beperkte middelen;
c) de concentratie van de productie van werkzame stoffen in een klein aantal landen;
d) het risico op namaak;
e) de beperkte toegang tot socialebeschermingsstelsels;

6. vraagt de EU het voortouw te nemen en nauwere mondiale samenwerking tot stand te 
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brengen tussen meerdere belanghebbenden, waaronder regelgevende 
overheidsinstanties, industriële actoren, patiënten, gezondheidswerkers, ngo’s en 
internationale instellingen, om te zorgen voor wereldwijde toegang tot veilige, 
doeltreffende en hoogwaardige genees- en beschermingsmiddelen, met name voor 
verzorgingstehuizen en gezondheidsdiensten, en daarbij kwetsbare groepen, zoals 
mensen met een handicap en hun gezinnen, voorop te stellen en zowel de 
beschikbaarheid van middelen als de kwaliteit van productieprocessen en -
voorzieningen te waarborgen; is daarom verheugd dat de EU op 19 mei 2020 de 
voortrekkersrol heeft vervuld bij de opstelling en goedkeuring van de COVID-19-
resolutie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarin wordt gewezen op het 
belang van tijdige toegang tot hoogwaardige, veilige, betaalbare en doeltreffende 
diagnostiek, behandelingen, geneesmiddelen en vaccins in het kader van de respons op 
de COVID-19-pandemie;

7. verzoekt de Europese Commissie dringend onderzoek te doen naar de factoren die ten 
grondslag liggen aan geneesmiddelentekorten en de uitwisseling van informatie tussen 
nationale autoriteiten en actoren uit de toeleveringsketen te verbeteren, evenals de 
uitwisseling van beste praktijken en uitvoeringsondersteuning met betrekking tot 
beheerstrategieën ter waarborging van de veiligheid van patiënten; 

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten de steun op te voeren voor mondiale 
programma’s en initiatieven ter bevordering van veilige en betaalbare toegang tot 
geneesmiddelen wereldwijd; verzoekt de Commissie voorts met klem te eisen dat door 
de EU gefinancierde gezondheidsprojecten gerichte toegankelijkheids- en 
betaalbaarheidsplannen omvatten als onderdeel van de projectresultaten;

9. merkt op dat mensen momenteel geneesmiddelen inslaan, omdat ze bang zijn dat ze 
zonder komen te zitten; vraagt regeringen hun onderdanen voor te lichten en gerust te 
stellen om deze angst weg te nemen en zo een einde te maken aan het buitensporige 
gebruik van middelen;

10. benadrukt dat de COVID-19-pandemie heeft laten zien dat de bestaande 
toeleveringsketens zo veel mogelijk moeten worden verkort, met name om 
afhankelijkheid van lange en kwetsbare mondiale ketens voor kritieke medische 
uitrusting en geneesmiddelen te voorkomen; dringt er bij de EU op aan om 
ontwikkelingslanden te helpen bij de opbouw van de lokale productie- en 
distributiecapaciteit met behulp van technische ondersteuning, wezenlijke kennis en 
informatie, door de overdracht van technologie te stimuleren en de consistentie met 
betrekking tot regelgevingsrichtsnoeren, monitoringsystemen en de opleiding van 
gezondheidswerkers te bevorderen; vestigt de aandacht op de behoefte aan sterkere 
zorgstelsels en goed functionerende toeleveringsketens; onderstreept dat 
ontwikkelingslanden, en in het bijzonder MOL’s, sterk afhankelijk zijn van 
internationale toeleveringsketens, wat tot ernstige tekorten kan leiden wanneer de 
mondiale vraag toeneemt en de voorraden beperkt zijn;

11. merkt op dat humanitaire crises, naast armoede en toenemende ongelijkheid, en hogere 
blootstelling aan nagemaakte medicijnen ertoe bijdragen dat in ontwikkelingslanden 
ieder jaar miljoenen mensen komen te overlijden aan ziekten die behandeld en 
voorkomen hadden kunnen worden mits de desbetreffende mensen tijdig toegang 
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zouden hebben gehad tot geschikte, veilige en betaalbare geneesmiddelen en 
diagnostiek of vaccins; verzoekt de EU met klem het probleem van 
geneesmiddelentekorten in gebieden die door conflicten en humanitaire crises worden 
geteisterd aan de orde te stellen en daarbij rekening te houden met de behoeften van de 
kwetsbaarste groepen en zich te richten op doeltreffende manieren om de plaatselijke 
medische diensten te ondersteunen, in samenwerking met ngo’s die op dit gebied 
werkzaam zijn en de lokale overheden;

12. wijst erop dat de COVID-19-crisis de verwoestende gevolgen van de lacunes op het 
gebied van sociale bescherming in veel ontwikkelingslanden aan het licht heeft 
gebracht; onderstreept dat humanitaire actoren voorzien in noodhulp in de vorm van 
geldelijke overdrachten en andere interventies om mensen te helpen de negatieve 
gevolgen van de crisis te beperken; is van mening dat deze interventies moeten worden 
afgestemd en moeten voortbouwen op nationale socialebeschermingsstelsels en deze 
moeten aanvullen en versterken om de sociaal-economische gevolgen van COVID-19 
voor kwetsbare bevolkingsgroepen te verzachten en ervoor te zorgen dat daarbij 
niemand aan zijn lot wordt overgelaten;

13. benadrukt dat de tekortkomingen met betrekking tot de geneesmiddelenmarkt en de 
beschikbaarheid van geneesmiddelen, met name in ontwikkelingslanden, worden 
verergerd door de octrooiregeling voor geneesmiddelen, het gebrek aan 
langetermijnfinanciering en onafhankelijk onderzoek, infrastructuur, marketing, de 
monopolisering van de productie, de concentratie van de productie in bepaalde landen 
(werkzame stoffen in China, antibiotica in India) en de stillegging van onderzoek naar 
goedkope, beter beschikbare alternatieve geneesmiddelen, zoals plantaardige 
geneesmiddelen; spoort aan tot “loskoppeling” van onderzoeks- en 
ontwikkelingsfinanciering van de prijs van geneesmiddelen, bijvoorbeeld door gebruik 
te maken van octrooigemeenschappen, open onderzoek, beurzen en subsidies ter 
waarborging van de duurzame betaalbaarheid en beschikbaarheid van en toegang tot 
behandeling voor iedereen die daaraan behoefte heeft;

14. wijst erop dat investeringen in onderzoek en ontwikkeling van cruciaal belang zijn voor 
de gehele geneesmiddelenwaardeketen; beklemtoont voorts dat het gebrek aan 
onderzoek en ontwikkeling negatieve gevolgen heeft voor aan armoede gerelateerde en 
verwaarloosde ziekten die naar verhouding meer mensen uit lage- en 
middeninkomenslanden treffen; verzoekt de Commissie daarom met klem aanvullende 
maatregelen te treffen om open toegang tot onderzoeksresultaten en -gegevens te 
waarborgen en zo, in het kader van het ontwikkelingsbeleid van de EU en 
beleidscoherentie voor ontwikkeling, innovatieve praktijken en financieringsmodellen 
in de farmaceutische sector te bevorderen;

15. onderstreept dat ontwikkelingshulp in de eerste plaats gericht moet zijn op de 
waarborging van horizontale, universele zorgstelseldekking met behulp van een 
holistische, op rechten gebaseerde aanpak, wat onder meer inhoudt dat ten volle 
rekening moet worden gehouden met het multidimensionele karakter van gezondheid 
(nauw verbonden met gender, voedselzekerheid en voeding, water en sanitaire 
voorzieningen, voorlichting en armoede); beklemtoont dat deze universele 
zorgstelseldekking zowel tijdens als na de crisis hand in hand moet gaan met de 
verruiming van de dekking van socialebeschermingsmechanismen;
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16. pleit voor een collectieve, mondiale respons en is in dit verband ingenomen met het 
resultaat van de donorconferentie voor een mondiale respons op het coronavirus van 
4 mei 2020, waarbij door donoren uit de hele wereld 7,4 miljard EUR werd toegezegd 
om de ontwikkeling van vaccins, diagnostiek en behandelingen tegen het virus te op te 
voeren; benadrukt dat de medische hulpmiddelen die nodig zijn voor de bestrijding van 
COVID-19 voor iedereen en overal betaalbaar, veilig, doeltreffend, gebruiksvriendelijk 
en universeel toegankelijk moeten zijn en beschouwd moeten worden als “collectieve 
wereldgoederen”; is daarom van oordeel dat toegang en betaalbaarheid integraal deel 
moeten uitmaken van het volledige onderzoeks- en ontwikkelingsproces, evenals van 
het gehele productieproces; meent dat overheidsfinanciering daartoe aan strenge 
voorwaarden moet worden onderworpen, met name op het gebied van onder meer 
collectief beheer, transparantie en uitwisseling van technologie, technische knowhow en 
klinische resultaten; beklemtoont dat deze voorwaarden openbaar moeten worden 
gemaakt, aangezien blanco cheques niet thuishoren in overheidsfinanciën; 

17. beaamt dat het systeem van intellectuele-eigendomsrechten in het algemeen bijdraagt 
aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en daarmee een instrument vormt aan 
de hand waarvan de beschikbaarheid van deze geneesmiddelen kan worden verbeterd; 
merkt evenwel op dat het systeem te allen tijde in overeenstemming moet zijn met het 
internationaal recht inzake de mensenrechten en het internationaal publiekrecht, en 
bovendien het mensenrecht op gezondheid moet eerbiedigen; verzoekt de EU het 
doeltreffender gebruik van de bestaande flexibiliteitsbepalingen voor de 
handelsgerelateerde aspecten van intellectuele-eigendomsrechten te bevorderen om de 
volksgezondheid te beschermen en, in het bijzonder, iedereen toegang te bieden tot 
geneesmiddelen, zoals wordt bekrachtigd in de Verklaring van Doha met betrekking tot 
de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (de 
zogenaamde TRIPS-Overeenkomst) en volksgezondheid; dringt er in dit verband bij de 
EU en de lidstaten op aan om de lokale overheden in derde landen, en met name in 
MOL’s, actief te ondersteunen bij de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze 
vrijwaringsmaatregelen, waaronder verplichte vergunningverlening en parallelle invoer, 
om de volksgezondheid te beschermen, universele toegang tot essentiële 
geneesmiddelen bij noodgevallen te waarborgen en misbruik van de bescherming van 
intellectuele eigendom waardoor de prijzen van geoctrooieerde, levensreddende 
geneesmiddelen de pan uit rijzen, aan te pakken; dringt er bij de EU op aan om ervoor 
te zorgen dat deze doelstelling volledig wordt ondersteund in haar bilaterale 
handelsovereenkomsten, en om daarnaast alle vaccins en -behandelingen die in de 
komende maanden ter bestrijding van COVID-19 worden gebruikt en geproduceerd, 
kosteloos beschikbaar te stellen als collectieve wereldgoederen;

18. benadrukt nogmaals dat wijdverbreide immunisatie tegen COVID-19 als collectief 
wereldgezondheidsgoed zodra er veilige, hoogwaardige, efficiënte, doeltreffende, 
toegankelijke en betaalbare vaccins beschikbaar zijn een belangrijke rol zal spelen bij 
het voorkomen, indammen en stoppen van de overdracht van het coronavirus, zodat een 
einde kan worden gemaakt aan de pandemie;

19. beklemtoont dat het delen van monsters van ziekteverwekkers en sequentie-informatie 
van cruciaal belang is voor de snelle ontwikkeling van diagnostiek, behandelingen en 
vaccins; herinnert aan de bindende internationale verplichting tot eerlijke en billijke 
verdeling van de voordelen in het kader van het Verdrag inzake biologische diversiteit 
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en het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen;

20. verzoekt de Commissie en de lidstaten maatregelen vast te stellen, bijvoorbeeld op het 
gebied van prijsbeheersing, om speculatie met betrekking tot alle goederen, persoonlijke 
beschermingsmiddelen en geneesmiddelen die nodig zijn voor de bestrijding van de 
pandemie in ontwikkelingslanden te voorkomen;

21. beklemtoont dat farmaceutische bedrijven en producenten bindende toezeggingen 
moeten doen, zodat kan worden tegemoetgekomen aan de behoeften van 
ontwikkelingslanden en MOL’s; brengt in herinnering dat het door de WHO 
vastgestelde kader betreffende de paraatheid voor influenzapandemieën, het 
zogenaamde PIP-kader (Pandemic Influenza Preparedness Framework), met het oog op 
het delen van influenzavirussen die tot een pandemie kunnen leiden en de eerlijke en 
billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik ervan, tot doel heeft 
het delen van voordelen in praktijk te brengen om behandeling in ontwikkelingslanden 
en MOL’s mogelijk te maken; verzoekt de EU in dit verband het voortouw te nemen en, 
onder leiding van de WHO en de VN, zorg te dragen voor de eerlijke en billijke 
verdeling van de voordelen van medische producten die voortvloeien uit het delen van 
virusmonsters en digitale sequentie-informatie.
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