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Betreft: De noodzaak van het terugbrengen van de productie van farmaceutische producten naar 
Europa

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis die het gevolg is van de COVID-19-pandemie en het 
volledige Europese continent treft, is duidelijk geworden dat de Europese Unie en haar lidstaten in 
verontrustende mate afhankelijk zijn van farmaceutica die buiten Europa worden geproduceerd, met 
name in de Volksrepubliek China.

Uit een reeks gedetailleerde artikelen in de Franse krant  Le Figaro blijkt dat ongeveer 80 % van alle 
werkzame bestanddelen die de Europese farmaceutische bedrijven gebruiken, uit China komt. China 
levert bovendien 80 à 90 % van de grondstoffen die nodig zijn om deze werkzame bestanddelen te 
produceren.

Deze situatie is voornamelijk te wijten aan een ongebreidelde delokalisatie naar China en aan sociale 
dumping op grote schaal, die de Chinese overheid zelf aanmoedigt.

1. Kan de Commissie een overzicht geven van de financiële steun die EU-producenten momenteel 
ontvangen om de afhankelijkheid van China in de nabije toekomst te verkleinen en om de 
medische en farmaceutische autonomie van de Europese Unie en haar lidstaten te vergroten?

2. Uit de huidige gezondheidscrisis blijkt het fundamentele strategische belang van medische en 
farmaceutische producten. Kan de Commissie aangeven welke noodmaatregelen zij van plan is 
te nemen om farmaceutische productielijnen in de EU te stimuleren en zo de aanlevering van 
farmaceutica te diversifiëren?

Ondersteuners1

1 Deze vraag wordt ondersteund door andere leden dan de stellers van de vraag: Carlo Fidanza (ECR), 
Francesca Donato (ID)


