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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om manglen på lægemidler – håndtering af et voksende problem (2020/0000(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

– der henviser til artikel 6, stk. 1, i TEU, og til artikel 35 i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder om retten til sundhedsbeskyttelse for de europæiske 
borgere,

– der henviser til artikel 14 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) og til artikel 36 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til artikel 101 og 102 i TEUF og protokol nr. 27 om det indre marked og 
konkurrence,

– der henviser til artikel 107 og 108 i TEUF om statsstøtte,

– der henviser til artikel 168 i TEUF, hvoraf det fremgår, at der skal sikres et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Unionens 
politikker og aktiviteter,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 
2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler og til 
dets artikel 81 om opretholdelse af en hensigtsmæssig og fortsat levering af lægemidler,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 
om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF,

– der henviser til Rådets forordning (EU) 2015/1589 af 13. juli 2015 om fastlæggelse af 
regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/161 af 2. oktober 
2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF i 
form af de nærmere regler for sikkerhedselementerne på humanmedicinske lægemidlers 
emballage,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 
2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) 
nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 
90/385/EØF og 93/42/EØF,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/5 af 11. december 
2018 om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af 
fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og 
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veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur, 
forordning (EF) nr. 1901/2006 om lægemidler til pædiatrisk brug og direktiv 
2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler,

– der henviser til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk 
teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011/24/EU (COM(2018)0051),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. april 2020 med titlen "Retningslinjer 
for optimal og rationel lægemiddelforsyning for at undgå mangler under covid-19-
udbruddet" (C(2020)2272),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. marts 2020 til Europa-Parlamentet, 
Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget med titlen "En ny industristrategi for Europa" (COM(2020)0102),

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 17. april 2020 om en EU-koordineret 
indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser,

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 18. december 2019 om at sætte gang 
i den digitale omstilling af sundhed og pleje i det digitale indre marked, give borgerne 
større indflydelse og opbygge et sundere samfund (2019/2804(RSP)),

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 2. marts 2017 om EU's muligheder 
for forbedring af adgangen til lægemidler,

– der henviser til retningslinjerne fra taskforcen for tilgængeligheden af godkendte 
human- og veterinærmedicinske lægemidler, der samler Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (EMA) og lederne af lægemiddelagenturerne (HMA), navnlig 
retningslinjerne af 1. juli 2019 med titlen "Guidance on detection and notification of 
shortages of medicinal products for Marketing Authorisation Holders (MAHs) in the 
Union (EEA)" (vejledning om påvisning og anmeldelse af mangel på lægemidler til 
indehavere af markedsføringstilladelser i Den Europæiske Union (EØS)) og af 4. juli 
2019 med titlen "Good practice guidance for communication to the public on 
medicines’ availability issues" (EMA/632473/2018) (retningslinjer for god praksis for 
formidling af information til offentligheden om lægemidlers tilgængelighed),

– der henviser til Verdenssundhedsorganisationens rapport med titlen "WHO Expert 
Committee on the Selection of Essential Drugs, 17-21 October 1977 – WHO Technical 
Report Series, No. 615", rapporten fra WHO's sekretariat af 7. december 2001 med 
titlen "WHO medicines strategy – Revised procedure for updating WHO’s Model List 
of Essential Drugs" (EB109/8), WHO's rapport fra marts 2015 "Access to new 
medicines in Europe" og WHO's rapport af 28. juni 2013 "Priority Medicines for 
Europe and the World",

– der henviser til Verdenssundhedsorganisationens One Health-tilgang,

– der henviser til FN's mål nr. 3 for bæredygtig udvikling: "sikre sunde liv og fremme 
velvære for alle aldersgrupper",

– der henviser til informationsrapport nr. 737 af 27. september 2018 fra Jean-Pierre 
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Decool med titlen "Pénuries de médicaments et de vaccins: renforcer l’éthique de santé 
publique dans la chaîne du médicament" (Mangel på lægemidler og vacciner: Styrkelse 
af folkesundhedsetikken i lægemiddelkæden), der er udarbejdet for det franske Senats 
informationsmission om mangel på lægemidler og vacciner,

– der henviser til konklusionerne fra mødet den 9. og 10. december 2019 i Rådet 
(beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik),

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til udtalelser fra Udvalget om International Handel, Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, 
Transport- og Turismeudvalget og Retsudvalget,

– der henviser til betænkningen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at situationen med mangel på lægemidler er forværret i EU i takt med 
stigningen i den globale efterspørgsel, hvilket svækker sundhedssystemerne i 
medlemsstaterne og medfører betydelige risici for patientsikkerheden; der henviser til, 
at det er medlemsstaternes pligt at finde hurtige og konkrete løsninger inden for 
rammerne af en øget europæisk integration;

B. der henviser til, at lægemidler til behandling af kræft, infektioner og forstyrrelser i 
nervesystemet tegner sig for mere end halvdelen af disse mangler;

C. der henviser til, at tabet af suverænitet og uafhængighed på sundhedsområdet i Europa 
kan tilskrives flytningen af produktionen, idet 40 % af de færdige lægemidler, der 
markedsføres i Unionen, kommer fra tredjelande; der henviser til, at den eneste måde at 
spare penge på i forbindelse med fremstillingen af farmaceutiske råvarer er en massiv 
anvendelse af underleverandører i Asien, hvor arbejdskraftomkostningerne og 
miljøstandarderne er lavere, hvilket betyder, at 80 % af de aktive stoffer fremstilles 
uden for Unionen, hovedsageligt i Kina og Indien;

D. der henviser til, at en stærkt stigende efterspørgsel kombineret med pristryk har ført til 
en koncentration af udbuddet, færre producenter af kemiske produkter og en mangel på 
alternative løsninger, hvis der opstår problemer;

E. der henviser til, at der er utilstrækkelige lagre af såkaldte "strategiske" lægemidler, og at 
manglen især vedrører relativt billige kemiske produkter, der er lette at producere, og 
kendte lægemidler; der henviser til, at medicinalfirmaer arbejder på "just-in-time"-basis;

F. der henviser til, at der ikke findes nogen form for harmonisering af priser, der fremmer 
paralleleksport til de lande, hvor lægemidlet er dyrere;

G. der henviser til, at visse medlemsstaters praksis med at opbygge for store lagre på grund 
af fraværet af en regulerende myndighed fører til en ubalance på markedet;

H. der henviser til de begrænsninger, der er forbundet med den manglende harmonisering 
af reglerne medlemsstaterne imellem, og som hindrer lægemidlers bevægelighed inden 
for det indre marked; 
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I. der henviser til, at forøgelsen af antallet, den geografiske spredning og de øgede 
konsekvenser af epidemier til dels skyldes klimaændringer sammen med globalisering 
og øget rejseaktivitet;

J. der henviser til, at ødelæggelsen af biodiversitet, kunstige levesteder og forringede 
naturområder med en stor befolkningstæthed skaber favorable betingelser for spredning 
af zoonotiske sygdomme, idet det gør det muligt for patogener af animalsk oprindelse at 
blive overført til mennesker og hurtigt sprede sig;

1. understreger, at det er en geostrategisk nødvendighed for Unionen, at den genvinder sin 
suverænitet og uafhængighed på sundhedsområdet og sikrer forsyningen af lægemidler 
og medicinsk udstyr;

2. minder om, at selv om de offentlige sundhedspolitikker henhører under 
medlemsstaternes kompetence, er det Unionens ansvar at koordinere og supplere de 
nationale tiltag for at sikre de europæiske borgere en økonomisk overkommelige 
sundhedspolitik af høj kvalitet;

3. understreger behovet for at sætte patientens interesse i centrum for 
sundhedspolitikkerne og for at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne;

Sikring af forsyninger til gavn for patienterne og genoprettelse af suverænitet på 
sundhedsområdet

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at genetablere betingelserne for 
europæisk suverænitet på sundhedsområdet og for fremstilling af såkaldte essentielle og 
strategiske lægemidler i nærområdet; opfordrer Kommissionen til at kortlægge 
potentielle produktionssteder i Unionen;

5. opfordrer Kommissionen til i sine kommende lægemiddel- og industristrategier at 
behandle spørgsmål vedrørende tilgængeligheden af og adgangen til lægemidler samt 
afhængigheden af produktion i tredjelande;

6. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre skattemæssige 
og finansielle incitamenter til gengæld for de nødvendige forpligtelser og til at 
godkende statsstøtte for at tilskynde industrien til at fremstille lægemidler i Europa, lige 
fra fremstilling af molekylet til emballering og distribution; minder om denne industris 
strategiske betydning og vigtigheden af at investere i europæiske virksomheder af 
hensyn til ressourcediversificering;

7. bemærker, at forsyningssikkerhed er et væsentligt element i bekæmpelsen af 
mangelsituationer og bør anvendes som et kvalitetskriterium i forbindelse med tildeling 
af offentlige apotekerkontrakter og udbud vedrørende levering af lægemidler, som 
anbefalet i artikel 67 i direktiv 2014/24/EU; foreslår, at investeringer i produktion af 
aktive stoffer og færdige lægemidler i Unionen også bør betragtes som sådanne;

8. bemærker, at udbudsprocedurer med kun en enkelt vinder kan bidrage til øget sårbarhed 
i tilfælde af afbrydelse af forsyningerne; opfordrer indtrængende Kommissionen og 
medlemsstaterne til at indføre udbudssystemer, der gør det muligt at udvælge flere 
vindere for at bevare konkurrencen på markedet og mindske risikoen for mangler og 
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samtidig sikre kvalitetsbehandling af patienterne;

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at oprette et eller flere europæiske 
almennyttige lægemiddelorganer, der er i stand til at fremstille prioriterede lægemidler 
af særlig strategisk og sundhedsmæssig betydning; minder om den centrale rolle, som 
de nye teknologier og kunstig intelligens kan spille med hensyn til at give forskere i 
eksisterende europæiske laboratorier mulighed for at netværke og dele deres mål og 
resultater;

10. opfordrer til, at der etableres en forbindelse mellem lægemiddelindustrien og andre 
produktionsformer, f.eks. landbrugsproduktion, med henblik på at udvikle 
fremstillingen af virksomme stoffer i Unionen; opfordrer til, at der gøres en indsats for 
at bekæmpe overspecialisering i visse sektorer og til at investere kraftigt i forskning, 
bioøkonomi og bioteknologi med henblik på at diversificere ressourcerne;

11. understreger betydningen af forskning og innovation og opfordrer til, at der etableres et 
ægte europæisk netværk, eftersom prisen for flytning ikke må medføre en forringelse af 
kvaliteten af den medicinske forskning;

Styrkelse af EU's indsats for en bedre koordinering og supplering af medlemsstaternes 
sundhedspolitikker

12. anbefaler, at der indføres centraliseret forvaltning for at skabe større gennemsigtighed i 
distributionskæden, og at der oprettes en europæisk udbudsstyringsenhed, der har til 
opgave at udvikle en europæisk strategi til forebyggelse og løsning af afbrydelser af 
forsyningen;

13. opfordrer Kommissionen til at udvikle sundhedsstrategier på europæisk plan med en 
fælles kurv af lægemidler til behandling af kræft og smitsomme sygdomme, hvis priser 
harmoniseres, for at imødegå tilbagevendende mangelsituationer og sikre, at patienterne 
har adgang til behandling;

14. opfordrer Kommissionen til at oprette en europæisk strategisk reserve for lægemidler af 
sundhedsmæssig og strategisk betydning, hvis forsyninger er af kritisk betydning, i tråd 
med rescUE-mekanismen, med henblik på at afhjælpe mangler uden for kriseperioder;

15. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage en fælles definition af 
"lægemidler af sundhedsmæssig og strategisk betydning" og "af kritisk betydning" med 
vægt på værdien af disse lægemidler for folkesundheden, manglen på alternativer og 
produktionskædens sårbarhed; opfordrer til, at der udpeges en europæisk 
tilsynsmyndighed, som skal varetage opgaven med at fastsætte en nøgle for fordeling af 
lægemidler fra denne reserve mellem medlemsstaterne;

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle innovative og koordinerede 
strategier og til at styrke udvekslingen af god praksis for så vidt angår forvaltning af 
lagre; mener, at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) kan udpeges til at være 
den regulerende myndighed, der har til opgave at forebygge mangel på essentielle 
lægemidler, med et tilsvarende bredere ansvarsområde og flere medarbejdere;

17. opfordrer til, at der iværksættes yderligere udbud på europæisk plan for at afhjælpe 
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mangler, som det er sket i forbindelse med covid-19-udbruddet, med forenklede 
procedurer for at sikre hurtigere reaktionstider;

Styrkelse af samarbejdet mellem medlemsstaterne

18. opfordrer Kommissionen til at oprette en innovativ central digital platform for 
udveksling af oplysninger fra nationale agenturer og interessenter vedrørende mangel på 
lægemidler og medicinsk udstyr; glæder sig over EMA's oprettelse af SPOC- og i-
SPOC-systemerne; opfordrer til, at de eksisterende informationssystemer forbedres for 
at gøre det muligt at få et klart overblik over de enkelte medlemsstaters problemer, 
mangler og behov med henblik på at forhindre opbygning af for store lagre;

19. mener, at det er afgørende at forbedre kommunikationen med sundhedspersonale og 
patienter om adgangen til lægemidler ved brug af innovative digitale værktøjer, der 
giver realtidsdata om et givet lægemiddels tilgængelighed, placering, mængde og pris, 
under overholdelse af databeskyttelseslovgivningen;

20. opfordrer til, at der udarbejdes en elektronisk indlægsseddel på alle EU-sprog for alle 
lægemidler, der sælges på EU-markedet, med henblik på at lette salget af lægemidler 
mellem medlemsstaterne; anbefaler, at der gives mere omfattende oplysninger om 
lægemidlers oprindelse;

21. glæder sig over, at der i forbindelse med covid-19-krisen er indført mere fleksible regler 
med henblik på at afhjælpe mangler og lette udvekslingen af lægemidler mellem 
medlemsstaterne: accept af forskellige emballagetyper, procedure for genbrug, der gør 
det muligt for indehavere af markedsføringstilladelser at opnå godkendelse i en anden 
medlemsstat, længere udløbsfrister, brug af veterinærlægemidler osv.; opfordrer 
Kommissionen til nøje at overvåge anvendelsen af disse løsninger og til at opretholde 
dem i tilfælde af problemer eller mangler; 

22. er af den opfattelse, at indførelsen af stresstest, der vurderer sundhedssystemernes 
modstandsdygtighed i krisesituationer, vil være et effektivt middel til at bekæmpe 
mangler i tilfælde af pandemier, men også til at identificere de strukturelle 
risikofaktorer, der kan føre til mangler;

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Det yderst følsomme spørgsmål om mangel på lægemidler er ikke af nyere dato. Den pludselige 
eksponentielle stigning i den globale efterspørgsel som følge af covid-19-sundhedskrisen har 
blot fremhævet dette tilbagevendende problem med mangel på lægemidler og medicinsk udstyr 
i Europa, der er en situation, som sundhedspersonale og visse særligt sårbare patienter kun er 
alt for bekendt med.

Tomme lagre og forsyningsvanskeligheder vedrører især billige kemikalier, der er lette at 
fremstille, samt de såkaldte "kendte" lægemidler. Antallet af forsyningsvanskeligheder blev 
ganget med 20 mellem 2000 og 2018 og med 12 siden 2008, hvilket har medført betydelige 
risici for patientsikkerheden og har svækket medlemsstaternes sundhedssystemer.

Disse mangler vedrører især lægemidler til behandling af kræft, antibiotika, vacciner, 
narkosemidler, midler mod forhøjet blodtryk, hjertesygdomme og lidelser i nervesystemet. 
Blandt disse lægemidler tegner lægemidler til behandling af kræft (kemoterapi), 
infektioner (vacciner) og forstyrrelser i nervesystemet (epilepsi, Parkinsons sygdom) sig 
alene for mere end halvdelen af forsyningsafbrydelserne.

Covid-19-sundhedskrisen har også fremhævet EU's stigende afhængighed af tredjelande, 
navnlig Kina og Indien.

Selv om disse mangler kan tilskrives mange faktorer (fremstillingsproblemer, 
kvalitetsproblemer, uventede stigninger i efterspørgslen efter pludselige virusepidemier eller 
naturkatastrofer, problemer i forsyningskæden osv.), er der ingen tvivl om, at flytningen til 
tredjelande af anlæg, der fremstiller ikke blot de aktive stoffer men også slutprodukter, i 
betydelig grad har svækket medlemsstaternes suverænitet. Ifølge Det Europæiske 
Lægemiddelagentur har 40 % af de færdige lægemidler, der markedsføres i EU, oprindelse i 
tredjelande, mens 80 % af de aktive stoffer til fremstilling af lægemidler produceres i Kina og 
Indien, da den eneste måde at spare penge på var ved en massiv anvendelse af 
underleverandører i Asien, hvor arbejdskraftomkostningerne og miljøstandarderne er lavere. 

Pristryk og den stærkt stigende efterspørgsel har ført til en koncentration af udbuddet, 
således at mange molekyler nu kun kan fås hos to eller tre leverandører i Asien, hvorfor enhver 
uforudset hændelse i produktionen uundgåeligt vil medføre forsyningsafbrydelser, hvis der ikke 
er nogen alternativ kilde til rådighed.

Folkesundheden er blevet et geostrategisk våben, der kan bringe et kontinent i knæ. Vores 
suverænitetstab er i høj grad blevet synlig under den igangværende pandemi.
Selvom sundhed henhører under medlemsstaternes kompetence, er det i henhold til 
artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde Unionens ansvar at 
koordinere og supplere disse nationale tiltag med henblik op at sikre europæiske borgere en 
kvalitetsorienteret sundhedspolitik, at beskytte borgerne mod sundhedsrisici, at forbedre 
overvågning og beredskab i forbindelse med epidemier og biologisk terror samt at øge 
kapaciteten til at imødegå nye sundhedstrusler som f.eks. klimaforandringer.

Der er behov for et tættere samarbejde og en mere samordnet indsats for at øge 
effektiviteten og forbedre reaktionstiden i overensstemmelse med de europæiske borgeres 
behov. Et sådant samarbejde begyndte at opstå, da epidemien toppede, navnlig med hensyn til 
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overførsel af patienter mellem medlemsstaterne, da visse hospitaler løb tør for kapacitet. Dette 
samarbejde bør nu struktureres og gøres permanent i et forsøg på at afhjælpe mangelsituationer.

Den europæiske reaktion på manglen på lægemidler skal bygge på tre søjler: 
genoprettelse af suverænitet på sundhedsområdet ved at sikre forsyningerne, en styrkelse 
af EU's indsats for bedre at koordinere og supplere medlemsstaternes sundhedspolitikker 
og en styrkelse af sidstnævntes indbyrdes samarbejde. 

Genoprettelse af suverænitet på sundhedsområdet gennem en styrket europæisk 
integration

Dette kræver frem for alt, at fabrikker, der producerer aktive stoffer og færdige lægemidler 
til medicinsk formål af strategisk betydning for sundhedspleje, flyttes tilbage til Den 
Europæiske Union, for at sikre forsyningen af livsvigtige lægemidler til patienter, der lider af 
alvorlige sygdomme, og for hvem der ikke findes et af myndighederne anbefalet 
behandlingsalternativ.

Der bør med dette mål for øje tages følgende vigtige skridt:

 Der bør iværksættes foranstaltninger med henblik på at fremme omfordeling og 
godkende statsstøtte (skattemæssige og økonomiske foranstaltninger) – for at tilskynde 
industrien til at producere i Europa, lige fra fremstillingen af molekylet til emballering 
og distribution – og på præcist at kortlægge potentielle produktionssteder i Unionen.

 Forsyningssikkerhed skal gøres til et prioriteret kriterium i forbindelse med 
udbudsprocedurer, hvor Kommissionen anbefaler det bedste bud til medlemsstaterne.

 Der bør oprettes en eller flere europæiske lægemiddelvirksomheder, der ikke 
arbejder med gevinst for øje, og som er i stand til at producere visse lægemidler af 
strategisk og sundhedsmæssig betydning i nødsituationer (sårbar produktionskæde med 
enten en enkelt produktionslinje eller et aktivstof, der er særlig vanskelig at få fat i), 
eller som ikke længere er rentable for lægemiddelvirksomheder.

 Vores kontinent skal være førende inden for udvikling af fremtidens innovative 
behandlinger. De europæiske forskningsprogrammer er blandt verdens bedste og bør 
kunne regne med stærkere støtte fra Den Europæiske Union, både finansielt og med 
hensyn til koordinering, udveksling af resultater og tilrådighedsstillelse af væsentlige 
oplysninger. De europæiske forskningsprogrammer vedrørende behandling af og 
vacciner mod covid-19-virusset er et eksempet på, hvad EU skal gøre i fremtiden: udføre 
mere fælles forskning inden for flere sektorer. Den Europæiske Union har redskaberne, 
infrastrukturen og forskerne til at være det førende kontinent inden for medicinsk 
forskning og for udvikling af innovative behandlinger og medicinsk udstyr. Gennem 
en diversificering af vores ressourcer, ved at lære igen at producere de nødvendige 
aktive stoffer i Den Europæiske Union og ved at investere massivt i forskning og 
innovation, bioøkonomi og bioteknologi vil det være muligt at udvikle og fremstille 
fremtidens lægemidler.

Styrkelse af EU's indsats for en bedre koordinering og supplering af medlemsstaternes 
sundhedspolitikker
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 Problemer og kriser på sundhedsområdet skal foregribes gennem oprettelsen af en 
europæisk strategisk reserve for lægemidler af sundhedsmæssig og strategisk 
betydning i stil med den rescUE-mekanisme, som Kommissionen har etableret. Målet 
er at udvikle en række sundhedsstrategier på europæisk plan med en fælles kurv af 
prioriterede lægemidler og vacciner og harmoniserede priser.
En sådan reserve vil gøre det muligt for medlemsstaterne at håndtere eventuelle 
problemer i forsyningskæderne. 

 Der skal gøres mere systematisk brug af en politik for fælles indkøb for at nedbringe 
udgifterne til visse former for udstyr og lægemidler. Det er lettere at forhandle med 
leverandører, når man repræsenterer 446 millioner forbrugere.

 Der skal sikres en højere grad af gennemsigtighed i distributionskæden ved hjælp 
af indførelsen af centraliseret forvaltning og indhentning af flere oplysninger fra 
alle relevante interessenter ved i højere grad at gøre lægemiddelvirksomhederne 
ansvarlige, lige fra producenter af basale aktivstoffer til distributionsleddet, herunder 
forvaltnings- og markedsføringsmyndighederne. Konsekvenserne for så vidt angår den 
offentlige sundhed berettiger, at myndighederne stiller særlige krav, navnlig hvad angår 
de såkaldte "strategiske" lægemidler, eftersom lægemiddelvirksomhederne generelt 
opererer på "just-in-time"-basis.

Styrkelse af samarbejdet mellem medlemsstaterne 

 Lagrene af lægemidler, der er til rådighed i de enkelte medlemsstater, skal 
forvaltes i realtid, og det skal undgås, at der opbygges for store lagre. Kommissæren 
med ansvar for sundhed bør lede en "taskforce" i samarbejde med Det Europæiske 
Lægemiddelagentur, nationale agenturer og industrien med henblik på at foregribe 
forhøjet pres på lagrene og regulere lægemidlers bevægelighed inden for det indre 
marked i overensstemmelse med de enkelte medlemsstaters behov. Det er denne form 
for europæisk solidaritet og koordinering, der nu skal etableres.

 Der skal ske en forenkling af lovgivningen og indføres større fleksibilitet i 
reguleringsforanstaltningerne i krisetider med henblik på at afhjælpe mangler på 
lægemidler og lette udvekslingen af lægemidler medlemsstaterne imellem: accept af 
forskellige emballagetyper, procedure for genbrug, der gør det muligt for indehavere af 
markedsføringstilladelser at opnå godkendelse i en anden medlemsstat, længere 
udløbsfrister, brug af veterinærlægemidler og accept af en vis grad af koordinering, 
uden at dette betragtes som kartelvirksomhed, osv.

 Der skal indføres digitale og innovative værktøjer, der giver adgang til fælles 
oplysninger om mangel på lægemidler og medicinsk udstyr i medlemsstaterne. 

Der skal udvikles en egentlig industriel strategi for medicinalindustrien for at give 
Unionen mulighed for at genvinde sin suverænitet på sundhedsområdet, og der skal 
investeres i den banebrydende forskning, der er nødvendig for at gøre Europa førende på 
verdensplan for så vidt angår innovation og ekspertise inden for sundhedsområdet.
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BILAG: LISTE OVER ORGANISATIONER OG ENKELTPERSONER,
SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET BIDRAG FRA

Følgende liste er udarbejdet på fuldstændigt frivillig basis og udelukkende på ordførerens 
ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i 
udarbejdelsen af betænkningen frem til vedtagelsen heraf i udvalget:

Entité et/ou personne

Commission européenne, 

Stella Kyriakides, Commissaire santé

Commission européenne, 

Janez Lenarčič, Commissaire chargé de la gestion des crises

Agences du Médicament (EMA), 

Noel Wathion, Directeur exécutif adjoint

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), 

Andrea Ammon, Directrice

Secrétariat général des affaires européennes, 

Sandrine Gaudin, Secrétaire générale

Sénat Français, 

Jean-Pierre Decool, Sénateur du Nord, Vice-Président de la Commission des Affaires 
Économiques, 

Rapporteur de la Mission d’information sur les pénuries de médicaments

Sénat Français, 

Sonia de la Provôté, Sénatrice du Calvados (Normandie), Vice-présidente de la Mission 
d’information sur les pénuries de médicaments

Jean Rottner, Président de la Région Grand-Est

Comité économique des produits de santé (CEPS), France

Jean-Patrick Sales, Vice-président

Jacques Biot, ancien président de l’École polytechnique, en charge d’une mission auprès du 
Premier Ministre français pour procéder à l’analyse des causes profondes de la situation de 



PR\1202685DA.docx 13/13 PE650.394

DA

pénuries de médicament

Khalifé Khalifé, Chef du service de cardiologie, Président commission médicale du Centre 
Hospitalier Régional (CHR) Metz Thionville, Président collège médical GHT lorraine Nord, 
Président du Conseil Territorial de Santé Lorraine Nord, Conseiller Régional Grand-Est 
délégué à la Santé 

Grégory Rondelot, Pharmacien-Gérant PUI de l'hôpital de Mercy et PUI de l'hôpital Bel-Air

Marianne Chacun-Colin, médecin gériatre /soins palliatifs en centre gériatrique

Jean-Marc Lupoglazoff, docteur en médecine et docteur en sciences (MD et PhD) praticien 
hospitalier (PH) à l'hôpital Robert Debré (APHP) en cardiologie pédiatrique

Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC)

European Organisation For Rare Diseases (EURORDIS)

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Medicine for Europe

Groupement Pharmaceutique de l’Union européenne (PGEU)

European Healthcare Distribution Association (GIRP)

The European Chemical Industry Council (CEFIC)

European Society for Medical Oncology (ESMO)

Comité Permanent des Médecins Européens (CPME)

Les entreprises du médicament (LEEM)

Biogaran

Mylan

Teva Pharmaceutical

Novartis

Sanofi


