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SUGGESTIES

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

1. merkt op dat de COVID-19-pandemie pijnlijk duidelijk heeft gemaakt hoe cruciaal het 
is om over goed functionerende mondiale toeleveringsketens voor medische producten te 
beschikken, onder meer geneesmiddelen, andere behandelingen, diagnoseapparatuur, actieve 
farmaceutische bestanddelen, persoonlijk beschermingsmateriaal en technologiearme 
medische benodigdheden,  benadrukt dat de implementatie van een open, vrij, rechtvaardig, 
transparant, handhaafbaar en op regels gebaseerd multilateraal handelssysteem van 
fundamenteel belang is om ervoor te zorgen dat medische producten wereldwijd beschikbaar 
zijn en we bij noodsituaties in de toekomst minder kwetsbaar zijn;
2. stelt bezorgd vast dat de EU voor een groot deel van de in de EU ingevoerde 
producten, waaronder technologiearme medische benodigdheden, actieve farmaceutische 
ingrediënten en chemische grondstoffen, afhankelijk is van een klein aantal landen; benadrukt 
dat deze bovenmatige afhankelijkheid problematisch is, in het bijzonder tijdens crisissen, 
wanneer beperkingen in de productiecapaciteit, een buitensporige vraag of protectionistische 
maatregelen zoals onder meer exportbeperkingen binnen en buiten de EU de normale werking 
van de mondiale toeleveringsketens bedreigen en de beschikbaarheid van geneesmiddelen in 
de EU in gevaar kunnen brengen; onderstreept dat het behouden van een stabiel en 
voorspelbaar handels- en investeringsklimaat een manier is om de mondiale 
productiecapaciteit te stimuleren wanneer er zich een sterke stijging van de vraag naar 
geneesmiddelen voordoet; verzoekt de Commissie een langetermijnstrategie voor te stellen, 
rekening houdend met alle factoren die een negatieve uitwerking hebben op de 
beschikbaarheid van geneesmiddelen, die erop gericht is strategische autonomie en de 
veerkracht van de EU op het gebied van gezondheid veilig te stellen, onder meer door middel 
van concrete maatregelen en richtsnoeren die de diversificatie en zekerheid van de 
toeleveringsketens evenals de binnenlandse productie van kritieke producten ondersteunen, en 
middels de identificatie van nieuwe handelspartners; benadrukt dat een dergelijke strategie de 
invoering met zich mee moet brengen van de nodige wetgevings- en beleidsmaatregelen en de 
nodige stimulansen ter bevordering van de productie van essentiële actieve farmaceutische 
ingrediënten en geneesmiddelen in Europa,  met als doel de bevoorrading te allen tijde te 
garanderen en onze toeleveringsafhankelijkheid te verkleinen; merkt op dat de aangekondigde 
farmaceutische strategie van de Commissie hiervoor een goed platform vormt; 
3. benadrukt dat de EU een van de grootste exporteurs van farmaceutische producten ter 
wereld is en een van ‘s werelds leidende onderzoekscentra; wijst erop dat de bescherming en 
handhaving van goed uitgebalanceerde intellectuele-eigendomsrechten in 
vrijhandelsovereenkomsten en op het niveau van de WTO moeten bijdragen tot de 
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en behandelingen en tot de handhaving van het 
wereldwijde concurrentievoordeel van de EU op het gebied van innovatie; beklemtoont 
evenwel dat er een juist evenwicht moet worden gevonden tussen het stimuleren van 
innovatie, het garanderen van de toegang tot geneesmiddelen, en het beschermen van de 
volksgezondheid; onderstreept dat de flexibiliteit waarin de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS-overeenkomst) voorziet, moet worden 
gebruikt om in uitzonderlijke omstandigheden eventuele leveringstekorten aan te pakken; 
benadrukt dat crisissituaties op het gebied van volksgezondheid als een legitieme reden 
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moeten worden beschouwd voor het activeren van de flexibiliteit in kwestie; merkt op dat 
ontwikkelingslanden deze flexibiliteit mogelijkerwijs nodig hebben om passend op de 
COVID-19-crisis te kunnen reageren; erkent dat de handelsovereenkomsten die de EU 
recentelijk heeft gesloten, duidelijke regels omvatten betreffende de commerciële aspecten 
van intellectuele-eigendomsrechten en in het algemeen erkenning inhouden van de afgifte van 
dwanglicenties in overeenstemming met de TRIPS-overeenkomst; benadrukt echter dat 
bepalingen inzake data-exclusiviteit, versterkte octrooibescherming en de bescherming van 
handelsgeheimen het voor veel landen moeilijker zouden kunnen maken om ten volle van 
dergelijke clausules gebruik te maken; verzoekt de Commissie te beoordelen welke rol de 
door de EU gesloten vrijhandelsovereenkomsten en de TRIPS-overeenkomst hierbij kunnen 
spelen en het Parlement van de resultaten van deze beoordeling in kennis te stellen, en aan te 
geven of zij overweegt richtsnoeren te formuleren waarin wordt aanbevolen gebruik te maken 
van een systeem van vrijwillige licenties in plaats van onmiddellijke dwanglicenties; moedigt 
alle lidstaten ertoe aan de inspanningen voor het bundelen van octrooirechten op COVID-19-
technologieën te ondersteunen;
4. benadrukt dat een breed netwerk van billijke en correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten met evenwichtige bepalingen inzake intellectuele eigendom en 
samenwerking op regelgevingsgebied, in combinatie met een goed functionerend multilateraal 
handelssysteem dat is opgebouwd rond de Wereldhandelsorganisatie en een operationele 
beroepsinstantie, de beste manier is om te waarborgen dat er wereldwijd verschillende 
productiebronnen voor essentiële geneesmiddelen beschikbaar zijn en dat de 
reguleringsnormen over de hele wereld op elkaar afgestemd zijn, zodat de Europese productie 
wordt aangevuld met een solide mondiaal kader voor innovatie; benadrukt dat het van groot 
belang is om over meerdere opties te beschikken voor het waarborgen van een voldoende 
grote beschikbaarheid van essentiële farmaceutische producten, en dat we onder meer bereid 
moeten zijn, als de noodzaak zich voordoet, om in te stemmen met de invoer van onder 
dwanglicenties geproduceerde geneesmiddelen; geeft aan dat verschillen tussen 
regelgevingskaders en normen voor geneesmiddelen de handel onnodig kunnen belemmeren; 
benadrukt het belang van Europese kwaliteits- en veiligheidsnormen; pleit voor de 
vaststelling van internationale normen en dringt er bij de Commissie op aan te waarborgen dat 
alle geneesmiddelen, zowel halffabrikaten als eindproducten, die in Europa op de markt 
worden gebracht, aan de toepasselijke Europese kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoen en 
niet nagemaakt zijn; merkt op dat een andere manier om de strategische autonomie van de EU 
op het gebied van gezondheid te waarborgen, erin bestaat de farmaceutische productie van 
bepaalde producten op te nemen in het IPCEI-programma (belangrijke projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang); 
5. benadrukt het belang van de toekomstige overeenkomst tussen het Verenigd 
Koninkrijk en de EU, die beide partijen in staat moet stellen op nieuwe 
gezondheidsbedreigingen te reageren en garanties moet bieden betreffende een zo efficiënt 
mogelijke bevoorrading met geneesmiddelen en medische producten; 

6. spoort alle landen er met klem toe aan zich aan te sluiten bij de WTO-Overeenkomst 
ter opheffing van tarieven voor farmaceutische producten; dringt er met klem op aan dat het 
toepassingsgebied van deze overeenkomst wordt uitgebreid tot alle farmaceutische producten 
en geneesmiddelen, waarbij de beleidsruimte van elk land in acht wordt genomen en de 
toegang van hun burgers tot geneesmiddelen wordt gewaarborgd; benadrukt dat er bij 
handelsgeschillen nooit retorsiemaatregelen mogen worden genomen met betrekking tot 
medische producten en geneesmiddelen, inclusief de halffabrikaten daarvan, en dat medische 
producten en geneesmiddelen gemakkelijk verkrijgbaar moeten zijn; dringt bovendien aan op 
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de ogenblikkelijke, unilaterale en tijdelijke afschaffing van alle heffingen op medische en 
farmaceutische producten, met als doel de invoer ervan te vergemakkelijken; benadrukt dat bij 
de ontwikkeling van medische producten de internationale mensenrechtennormen en de 
Overeenkomst van Parijs in acht moeten worden genomen, en dat wat de arbeidsrechten 
betreft de kernverdragen van de IAO moeten worden nageleefd; neemt kennis van de 
werkzaamheden van de Commissie inzake zorgvuldigheidswetgeving;
7. verzoekt de Commissie en de lidstaten met klem de mondiale toeleveringsketens voor 
geneesmiddelen gedetailleerd in kaart te brengen en te analyseren; verlangt, indien hierbij 
significante kwetsbaarheden en risico’s van onderbrekingen van de toelevering aan het licht 
komen, dat er corrigerende maatregelen worden genomen;
8. onderstreept dat een volledige repatriëring van medische bevoorradingsketens in de 
huidige wereldeconomie mogelijk noch wenselijk is, aangezien mondiale medische markten 
en mondiale specialisatie in het belang van de EU zijn; vraagt de Commissie en de lidstaten 
met klem om in nauwe onderlinge samenwerking en in nauwe samenwerking met de 
multilaterale partners van de EU, in het bijzonder de WHO en de WTO, te werken aan de 
oprichting van een internationaal kader voor betere samenwerking, waarmee de instorting van 
toeleveringsketens en de uitvaardiging van schadelijke protectionistische maatregelen (zoals 
in- en uitvoerbeperkingen) tijdens gezondheidscrisissen kan worden verhinderd, en waarmee 
de strategische autonomie van de EU wordt versterkt; verwelkomt in deze context de 
toezegging van de Commissie zich te zullen inzetten voor gerichte, evenredige, transparante, 
tijdelijke en met de regels van de WTO conforme noodmaatregelen voor het aanpakken van 
de gevolgen van COVID-19; verzoekt de Commissie te onderzoeken of het mogelijk is een 
gemeenschappelijke Europese strategische reserve van geneesmiddelen aan te leggen, naar het 
voorbeeld van het ‘voorraad’-initiatief van rescEU, en een wereldwijde catalogus op te stellen 
van gezondheidsproducten die essentieel zijn in noodsituaties;
9. verzoekt de Commissie en de lidstaten te zorgen voor de snelle en volledige 
toepassing - en, indien nodig, een herziening - van de verordening inzake BDI-screening, en 
pleit voor de opname van gezondheidszorg als strategische sector in deze verordening;
10. benadrukt dat het belangrijk is te zorgen voor universele toegang tot vaccins en 
medische behandeling, in het bijzonder in noodsituaties en voor nieuwe ziekten waarvoor 
geen behandeling bestaat, zoals COVID-19; dringt aan op nauwe samenwerking tussen de 
WHO en de WTO, teneinde de bevoorrading met een vaccin, zodra dat er is, veilig te stellen; 
doet tegelijk een beroep op de Commissie om haar mechanismen voor de gezamenlijke 
aankoop van geneesmiddelen te versterken, teneinde te garanderen dat alle burgers, ongeacht 
waar ze wonen, toegang hebben tot behandeling;
11. verzoekt de Commissie een mondiale voortrekkersrol te vervullen om ervoor te zorgen 
dat ontwikkelingslanden gegarandeerd toegang hebben tot en bevoorraad worden met 
essentiële geneesmiddelen, met name in noodsituaties;
12. benadrukt dat de Commissie alle nodige maatregelen moet nemen om speculatie, 
fraude en prijsmisbruik bij de handel in essentiële medische stoffen te bestrijden;
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