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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at coronaviruspandemien har forværret den langvarige og stigende 
knaphed på lægemidler i EU; der henviser til, at de deraf følgende afbrydelser i den 
globale forsyningskæde har fremhævet EU's afhængighed af tredjelande med hensyn til 
lægemidler, aktive stoffer til fremstilling af lægemidler (aktive stoffer), 
udgangsmaterialer og andre bestanddele, der indgår i fremstillingen af lægemidler; der 
henviser til, at EU's afhængighed af importerede varer på dette område og manglen på 
diversificering skaber endnu flere trusler mod EU's evne til at reagere prompte og 
tilstrækkeligt på sundhedskriser og resulterer i, at EU's sundhedssystemer er sårbare; der 
henviser til, at pandemien, der er forårsaget af den hidtil ukendte coronavirus, også har 
afsløret knaphed på medicinsk udstyr, medicinske produkter og værnemidler; der 
henviser til, at 60 % til 80 % af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler fremstilles 
uden for Europa, hovedsagelig i Kina og Indien; der henviser til, at den andel var 20 % 
for 30 år siden; der henviser til, at der for så vidt angår lægemidler og aktive stoffer ikke 
er krav om en etiket eller mærkning med oprindelse og fremstillingsland, der er synlig 
for patienter og kunder; der henviser til, at begrænset adgang til de aktive stoffer, der er 
nødvendige for at fremstille generiske lægemidler, udgør en særlig udfordring; der 
henviser til, at mange statslige myndigheder i medlemsstaterne under covid-19-
udbruddet er blevet ofre for bedrageri og har fået leveret fejlbehæftet medicinsk udstyr 
og fejlbehæftede medicinske artikler fra virksomheder i tredjelande;

B. der henviser til, at fremstilling af lægemidler og andre medicinske produkter er 
udfordrende og kræver yderst sofistikerede faciliteter og procedurer samt højtuddannet 
personale for at sikre overholdelse af arbejdsmarkeds- og miljømæssige standarder og 
lægemidlernes sikkerhed og virkning; der henviser til, at kvaliteten af lægemidler og 
andre medicinske produkter skal være i overensstemmelse med EU's 
lovgivningsmæssige standarder, som er blandt de højeste i verden; der henviser til, at 
der i EU er påbudt et højt niveau af kvalitetskontrol af produktion af lægemidler; der 
henviser til, at indkøbere, især hospitalsapoteker, er pålagt budgetbegrænsninger, 
hvilket meget ofte nødvendiggør, at de kun tager hensyn til finansielle kriterier og ikke 
til kriterier for kvalitet eller oprindelse; der henviser til, at produktion af kemiske 
råvarer og udgangsmaterialer og aktive stoffer i EU er blevet påvirket af 
udbudssystemet baseret på kriteriet om laveste pris; der henviser til, at dette tilskynder 
til outsourcing af en sådan produktion til tredjelande og dermed skader europæiske 
virksomheder med højere standarder; der henviser til, at visse faciliteter i disse 
tredjelande ofte ikke har kapacitet til at håndhæve standarder for bæredygtig og etisk 
forsvarlig produktion af disse materialer og stoffer, der kan leve op til EU-standarder;

C. der henviser til, at det er nødvendigt med en samarbejdsmekanisme til koordinering af 
europæiske og nationale politikker for at løse problemerne med knaphed på lægemidler, 
som har mangfoldige og komplekse årsager, heriblandt økonomiske aspekter som 
manglende forudsigelighed på markedet, lægemiddelmarkedernes ofte monopolistiske 
karakter, udbudssystemer med én enkelt vinder, parallelhandel, eksportforbud, 
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opbygning af for store lagre, lovgivningsmæssige byrder, uforudsete stigninger i 
efterspørgslen, forstyrrelser i forsyningskæden, kompleksitet og indbyrdes 
afhængighed, herunder af tredjelande, samt udfordringer og kompleksitet i forbindelse 
med fremstilling, oplagring, distribution og udlevering af lægemidler; der henviser til, at 
tidlig detektering, overvågning og rapportering af knaphed på lægemidler bør forbedres 
og understøttes af mere transparente og tilgængelige data om sådan knaphed;

D. der henviser til, at knaphed på lægemidler udgør en alvorlig trussel for patienterne og 
underminerer robustheden og effektiviteten i de offentlige sundhedssystemer i hele 
Unionen; der henviser til, at det er afgørende vigtigt at forebygge knaphed på 
lægemidler og at sætte ind på at afbøde knaphed, hvis en sådan forekommer; der 
henviser til, at artikel 81 i direktiv 2001/83/EF1 indeholder en opfordring til at 
forebygge knaphed på lægemidler eller distributionsproblemer i medlemsstaterne; der 
henviser til, at Kommissionen har udstedt retningslinjer for en optimal og rationel 
lægemiddelforsyning for at undgå knaphed under covid-19-pandemien; der henviser til, 
at Kommissionen i disse retningslinjer anerkender, at intet land er selvforsynende med 
de råmaterialer, aktive stoffer, mellemprodukter eller færdige lægemidler, som er 
nødvendige for at sikre et velfungerende sundhedssystem;

E. der henviser til, at coronaviruspandemien tydeligt har vist, at det er nødvendigt med 
europæisk koordinering, samarbejde og tæt dialog mellem alle aktører for at bekæmpe 
sundhedstrusler – i modsætning til individuelle og ikkesamordnede foranstaltninger på 
nationalt plan; der henviser til, at det i krisetider er helt afgørende med en effektiv 
koordinering på EU-plan for at undgå ensidige grænselukninger og eksportforbud, som 
vil forstærke problemer med lægemiddelknaphed og true robustheden i forsyningskæder 
og distributionskanaler;

F. der henviser til, at EU i kølvandet på coronaviruspandemien vil stå over for en 
økonomisk krise, som vil belaste den ligelige adgang til lægemidler og 
konkurrenceevnen i Europas lægemiddelindustri endnu mere; der henviser til, at denne 
sektor beskæftiger 765 000 mennesker direkte og indirekte understøtter yderligere 2,7 
mio. job i Europa; der henviser til, at eksisterende skattemekanismer og -incitamenter 
kan gennemføres på EU-plan og i medlemsstaterne for strategiske industrisektorer;

G. der henviser til, som nævnt af Kommissionen, at medlemsstaternes reaktion på den 
pandemiske covid-19-krise har krævet en betydelig forøgelse af produktionen af både 
aktive stoffer og lægemidler i EU, hvilket har gjort det nødvendigt at omorganisere 
forsyningskæder og produktionslinjer; der henviser til, at kommissær Stella Kyriakides i 
sine udtalelser den 22. april 2020 på et møde med medlemmerne af Europa-
Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI) pegede på 
behovet for at øge produktionen af lægemidler og innovationsniveauet inden for EU; 
der henviser til, at alle små og mellemstore farmaceutiske laboratorier hver især udgør 
et aktiv, der skal bevares, og en grobund for forskning og opdagelser, der skal 
understøttes, da disse virksomheder kan bidrage til forebyggelsen af 
lægemiddelknaphed;

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67).
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H. der henviser til, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 8. marts 2011 og Rådet i dets 
konklusioner af 13. september 2010 begge understregede behovet for at indføre en 
fælles procedure for fælles indkøb af medicinske modforanstaltninger, og især af 
pandemiske vacciner; der henviser til, at medlemsstaterne i Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU2 opfordres til at benytte sig af fælles 
indkøbsprocedurer, forudsat at der forud for sådanne procedurer er indgået en aftale om 
fælles indkøb mellem de deltagende medlemsstater;

I. der henviser til, at det i traktaterne og EU's charter om grundlæggende rettigheder er 
nedfældet, at alle skal have adgang til forebyggende sundhedspleje og har ret til 
lægebehandling på de betingelser, der er gældende i henhold til national lovgivning og 
praksis; der henviser til, at denne rettighed bør håndhæves for alle borgere, herunder 
indbyggere i mindre medlemsstater og i Unionens yderste periferi; der henviser til, at 
adgang til lægemidler er et voksende problem i EU og som regel er forbundet med høje 
priser på lægemidler;

J. der henviser til, at Kommissionen har meddelt sin hensigt om ved udgangen af 2020 at 
offentliggøre anbefalinger for en fremtidig lægemiddelstrategi for EU;

Definitioner og overvågningsværktøjer

1. opfordrer Kommissionen til at indføre en styrket, centraliseret og harmoniseret 
definition af knaphed på lægemidler med henblik på indberetning og overvågning af 
indehavere af markedsføringstilladelser, som foreslået af den fælles taskforce under Det 
Europæiske Lægemiddelagentur (Lægemiddelagenturet) og lederne af 
lægemiddelstyrelser i 2019; mener, at en klar definition af "risiko for knaphed" er af 
afgørende betydning for at understøtte indberetningsprocessen; understreger behovet for 
at fastlægge en definition af "vigtige" lægemidler og give dem prioritet ved afhjælpning 
af knaphed; efterlyser desuden en vurdering af muligheden for at anvende aggregerede 
data fra European Medicines Verification System (EMVS) som et værktøj til 
overvågning af knaphed; bemærker, at en mere hensigtsmæssig brug af data fra EMVS-
databasen til at opnå serialisering af hver enkelt lægemiddelpakning også vil kunne 
sikre pålidelighed i hele fremstillings-, emballerings- og distributionskæden; opfordrer 
derfor Kommissionen til at vurdere muligheden for at tillade producenter, på frivillig 
basis og uden yderligere byrde for dem, at indføre et mærkningssystem – der er synligt 
og kan identificeres af patienter/kunder – vedrørende lægemidlers og aktive stoffers 
oprindelse og produktionssted;

2. insisterer på, at Kommissionen hurtigst muligt skal iværksætte såvel en høring med 
inddragelse af de forskellige interessenter for at indkredse de evidensbaserede faktorer i 
og uden for forsyningskæden, der direkte forårsager eller øger risikoen for knaphed på 
lægemidler, som initiativer til at imødegå risici i forsyningskæder; opfordrer til en 
permanent, konkret og handlingsorienteret dialog med Lægemiddelagenturet, de 
nationale kompetente myndigheder, medlemsstaterne, lægemiddelindustrien, 
patientforeninger og apotekersammenslutninger samt alle aktører i 
lægemiddelforsyningskæden; opfordrer til et effektivt europæisk politisk samarbejde for 
at forebygge knaphed på lang sigt ved at udveksle oplysninger, indberette forventet 

2 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige 
grænseoverskridende sundhedstrusler (EUT L 293 af 5.11.2013, s. 1). 
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knaphed og forbedre gennemsigtigheden i forsyningskæden; opfordrer Kommissionen 
til i sin planlagte lægemiddelstrategi at foreslå ambitiøse og konkrete tiltag for at løse 
disse problemer; opfordrer Kommissionen til at indarbejde foranstaltninger for 
lægemiddelsektoren i forslaget til lovgivning om due diligence for virksomheder;

3. opfordrer Kommissionen til at offentliggøre EU's lægemiddelstrategi, der vil udpege de 
dybereliggende årsager til lægemiddelknaphed; opfordrer indtrængende Kommissionen 
til at foreslå ambitiøse og konkrete lovgivningsforanstaltninger, der har til formål at 
sikre, at der er lægemidler til rådighed, og at de er overkommelige i pris, bæredygtige 
og ligeligt tilgængelige for alle, og hvormed der også gennemføres 
gennemsigtighedstiltag; bemærker med bekymring, at der er tale om markedssvigt i 
flere medlemsstater, hvor patienternes adgang til effektive og prismæssigt 
overkommelige lægemidler og medicinsk udstyr fortsat er truet af meget høje og ofte 
uholdbare prisniveauer; erkender, at adgang til lægemidler og medicinsk udstyr i EU-
medlemsstater, hvor markederne er små, kræver særlig opmærksomhed; understreger, at 
udformningen af et system til et beredskabslager, som håndteres af 
Lægemiddelagenturet og i samarbejde med de nationale kompetente myndigheder, også 
bør indgå i den planlagte lægemiddelstrategi og bør omfatte, hvordan beholdningen af 
lagre kan holdes i overensstemmelse med den medicinske udvikling;

4. opfordrer Kommissionen til at fremme tiltag, der øger EU's forsyningssikkerhed med 
hensyn til lægemidler og mindsker afhængigheden af tredjelande; opfordrer 
Kommissionen til i den planlagte lægemiddelstrategi også at medtage foranstaltninger 
til håndtering af eventuelle forstyrrelser i de globale værdikæder; gør i denne 
forbindelse opmærksom på betydningen af, at industrien har kapacitet til at øge sin 
produktion for at kunne imødegå pludselige stigninger i efterspørgslen, der opstår som 
følge af kritiske situationer; efterlyser derfor en plan, der er koordineret og samordnet 
med medlemsstaterne, samt finansielle incitamenter i overensstemmelse med 
statsstøttereglerne og bæredygtige politikker, med det formål at beskytte EU's stærke 
lægemiddelindustrifundament, at indlede forhandlinger med interessenter om 
oprettelsen af en alliance for aktive stoffer og i mellemtiden at støtte flytning til Europa 
fra tredjelande af produktionen af de lægemidler og aktive stoffer, som anses for at være 
vigtige for forsyningssikkerheden;

5. opfordrer Kommissionen til at skabe et miljø, hvor den forskningsbaserede 
medicinalindustri anspores til at udvikle prismæssigt overkommelige løsninger til 
udækkede medicinske behov som f.eks. bekæmpelse af antimikrobiel resistens; 
opfordrer Kommissionen til at opretholde et robust europæisk system for intellektuel 
ejendomsret inden for rammerne af den kommende europæiske lægemiddelstrategi for 
at tilskynde til forskning og udvikling og produktion i Europa; og opfordrer den til at 
sikre, at Europa forbliver innovator og førende på verdensplan, og i sidste ende til at 
beskytte og styrke Europas strategiske autonomi på området folkesundhed.

Tidlig varsling og rapportering

6. opfordrer til, at der foretages en grundig gennemgang af det fælles rapporterings- og 
indberetningssystem for tidlig varsling med henblik på at etablere et tidstro, 
sammenkoblet system, som både kan reagere og let kan aktiveres, og som kan give et 
samlet billede og udsende regelmæssige og rettidige advarsler om potentiel knaphed på 
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lægemidler, således at de lande, der står over for dette problem, fremover kan reagere 
og ty til andre markeder, hvis det er nødvendigt; opfordrer til at give 
Lægemiddelagenturet en mere central rolle i et tidligt varslingssystem for hele EU, der 
foruden de førnævnte aktører også omfatter hospitalsapoteker og 
patientsammenslutninger; mener desuden, at Det Europæiske Center for Kontrol med 
Sygdomme, bør dele modeller for en pandemis sandsynlige udvikling med de 
kompetente myndigheder i hver enkelt medlemsstat, for at man således kan forberede 
sig på efterspørgslen og tilpasse produktionskapaciteten og distributionskanalerne i 
overensstemmelse hermed med det formål, at de nødvendige lægemidler leveres til de 
rigtige områder på de rigtige tidspunkter;

7. insisterer på, at alle aktører i forsyningskæden, herunder parallelimportører og 
-grossister, skal opfylde den retlige forpligtelse til indberetning i rette tid og i 
overensstemmelse med artikel 23a, stk. 2, i direktiv 2001/83/EF3 mindst to måneder i 
forvejen; mener, at Lægemiddelagenturet og Kommissionen bør arbejde tæt sammen 
med medlemsstaternes kompetente nationale myndigheder for at sikre en rettidig og 
velkoordineret reaktion på en indberettet forestående knaphed og midlertidige eller 
varige forstyrrelser i udbuddet og distributionen af lægemidler; opfordrer til, at systemet 
først og fremmest fokuserer på den fælleseuropæiske kritiske liste over produkter, der 
omfatter både centraliserede og nationale markedsføringstilladelser; opfordrer 
Kommissionen til midlertidigt at begrænse parallelhandel, indtil den omhandlede 
knaphed er afhjulpet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at foretage 
stresstest af tilgængeligheden af og produktionskapaciteten for lægemidler og aktive 
stoffer for at beskytte mod fremtidige pandemiske sundhedskriser;

Samarbejde og koordination

8. opfordrer Kommissionen til at etablere en samarbejdsmekanisme til koordinering med 
Lægemiddelagenturet, de nationale kompetente myndigheder, medlemsstaterne, 
lægemiddelindustrien, patientforeninger og apotekersammenslutninger og alle aktører i 
lægemiddelforsyningskæden af europæiske og nationale politikker til håndtering af 
knaphed på lægemidler og til sikring af patienters ret til bæredygtig, universel, 
retfærdig, prismæssigt overkommelig, effektiv, sikker og rettidig adgang til vigtige 
lægemidler med henblik på at sikre bæredygtigheden i EU's offentlige 
sundhedssystemer;

Varernes frie bevægelighed

9. opfordrer Kommissionen til i nært samarbejde med medlemsstaterne at udarbejde og 
vedtage en europæisk plan for et pandemiberedskab for at sikre en koordineret og 
effektiv europæisk reaktion på pandemier; understreger, at denne plan bør omfatte 
foranstaltninger, der sikrer åbne grænser for medicinalvirksomheder, navnlig via grønne 
korridorer, for at beskytte varernes frie bevægelighed og undgå eventuel knaphed på 
lægemidler; understreger vigtigheden af, at hindringer for adgang til lægemidler, 
medicinsk udstyr og værnemidler fjernes for alle borgere, navnlig borgere i 
medlemsstater, som på grund af deres ringe størrelse eller afsides beliggenhed er stærkt 

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67).
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afhængige af import og ikke har let adgang til forsyningskæden;

Indkøb

10. opfordrer indtrængende Kommissionen til i forbindelse med EU's direktiv 2014/24/EU 
om offentlige udbud4 at udarbejde retningslinjer til støtte for bæredygtige offentlige 
udbudspraksisser på lægemiddelområdet, navnlig med hensyn til gennemførelse af 
kriterierne for det økonomisk mest fordelagtige tilbud, med det formål at sikre 
langsigtet bæredygtighed, konkurrence og forsyningssikkerhed og at stimulere 
investeringer i produktion; opfordrer til at sætte ind imod udbudsprocedurer, hvor der er 
en enkelt vinder, og udbud, hvor prisen er eneste parameter, idet de forårsager alvorlig 
underminering af priserne og reducerer antallet af leverandører på markedet og ofte 
fører til, at de pågældende virksomheder har korte leveringstider, og at de pålægges 
sanktioner, hvilket igen øger risikoen for knaphed på lægemidler; opfordrer 
medlemsstaterne til at revidere udbudssystemerne for at belønne bæredygtig, etisk og 
kvalitetsbaseret produktion;

11. bemærker, at situationen med usædvanlige sundhedskriser viser, at der er behov for øget 
samarbejde om sundhed, og, inden for rammerne af RescEU-programmet, for fælles 
udbudsprocedurer for vacciner, antivirale lægemidler og dyre og vigtige lægemidler 
samt medicinsk udstyr og medicinske teknologier; insisterer på, at en sådan fælles 
respons skal prioriteres højt, når pandemien er overstået, og at den skal være let 
tilgængelig for borgere i alle medlemsstater, især dem, der er særligt sårbare set ud fra 
et folkesundheds- og økonomisk perspektiv på grund af deres afsides beliggenhed eller 
lille størrelse;

12. opfordrer Kommissionen til at give medicinalindustrien incitamenter til at sikre, at dens 
forsyningskæde er diversificeret og tilstrækkelig på EU-niveau, til at indføre en plan for 
afbødning af risikoen for lægemiddelknaphed med det formål at håndtere eventuelle 
sårbarheder i og risici for forsyningskæden og til at forelægge en sådan plan for de 
kompetente myndigheder; påpeger, at en sådan plan bør omfatte løsninger for strategisk 
oplagring af lægemidler for at sikre forsyningen i en rimelig periode og gennemsigtige 
indberetningsmekanismer, og det med permanente kommunikationskanaler, 
hvorigennem patienter og sundhedspersoner kan rapportere om og foregribe knaphed på 
vigtige lægemidler;

Kvoter

13. erkender, at de leveringskvoter, som indehaverne af markedsføringstilladelser anvender 
på distribution af sundhedsprodukter, fastsættes efter flere parametre, herunder skøn 
over nationale patientbehov; opfordrer Kommissionen til sammen med interessenterne i 
lægemiddelindustrien at foretage en volumenvurdering af de lagre af lægemidler, der er 
til rådighed; minder i den forbindelse om, at kvoterne for distributørernes 
lagervolumener ofte er stramme og forårsager flaskehalse og knaphed, og at man har set 
mangel på gennemsigtighed omkring lagrene i visse dele af distributionskæden;

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud (EUT L 94 af 
28.3.2014, s. 65).
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Sektoren og støtte til SMV'er

14. fremhæver det presserende behov for, at EU beskytter sin stærke medicinalindustri, 
samtidig med at det tager forsyningsafhængigheden op til genovervejelse, og for at 
mindske den alt for store afhængighed af et lille antal producenter og leverandører fra 
lande uden for EU af centrale kemiske råvarer og udgangsmaterialer, mellemprodukter 
og aktive stoffer; opfordrer Kommissionen til at undersøge grundigt, hvorvidt materialer 
og ingredienser, der kommer ind på EU-markedet, produceres i overensstemmelse med 
passende sociale og miljømæssige standarder; opfordrer alle berørte parter til at 
diversificere deres forsyningskæder for at mindske deres sårbarhed; opfordrer med det 
for øje Kommissionen til nøje at undersøge virkningen af den europæiske 
importafhængighed, navnlig hvad angår medicinsk udstyr, åndedrætsudstyr, kemikalier 
og råstoffer;

15. tilskynder Kommissionen til i sin planlagte lægemiddelstrategi at foreslå 
foranstaltninger, herunder finansielle incitamenter og målrettede retningslinjer for 
offentlige indkøb, med det formål til at fremme investering i bæredygtig, etisk og 
kvalitetsbaseret produktion i EU af strategisk vigtige kemikalier, der anvendes inden for 
fremstilling af lægemidler, navnlig aktive stoffer og mellemprodukter; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til også at foreslå foranstaltninger til at tilskynde til større 
inddragelse af EU's små og mellemstore virksomheder i lægemiddelforsyningskæden i 
betragtning af disses centrale betydning for forskning og innovation og deres iboende 
evne til hurtigt at tilpasse deres produktionsfokus med henblik på bedre at håndtere 
uforudsete chok;

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at skabe et miljø, der sikrer, at Europa 
fortsat er et attraktivt sted for investeringer i forskning og udvikling, med henblik på at 
bevare en aktiv og konkurrencedygtig forskningsbaseret lægemiddelindustri understøttet 
af flere investeringer i forsknings- og udviklingskapaciteter og -infrastruktur, herunder 
universiteter, også under hensyntagen til, at Den Europæiske Union fortsat er langt den 
førende region i verden for fremstilling af aktive stoffer til patenterede lægemidler; 
opfordrer Kommissionen til at stille tilstrækkelige finansielle midler til rådighed inden 
for rammerne af Horisont Europa og andre EU-programmer for at styrke Unionens 
forsknings- og udviklingsaktiviteter til støtte for fremstillingsindustrien inden for 
vigtige industrisektorer, herunder lægemiddelindustrien, samtidig med at den 
geografiske balance og deltagelse af lande med lavt præsterende forskning og udvikling 
sikres i EU's samarbejdsprojekter og -programmer, og at princippet om topkvalitet 
opretholdes i den forbindelse;

17. fremhæver, at Horisont 2020 allerede har finansieret et betydeligt antal 
sundhedsrelaterede forsknings- og innovationsaktiviteter; understreger, at finansieringen 
af forskning relateret til coronavirus ikke bør berøre andre sundhedsprioriteter i 
Horisont 2020; opfordrer til, at der stilles flere midler til rådighed gennem Horisont 
Europa for at skabe og støtte medicinsk fokuseret forskning og innovationsmiljøer, der 
er medicinsk orienterede, herunder offentlig-private partnerskaber og støtte til offentlig 
forskning inden for sektorer med stor merværdi og innovative sektorer; understreger, at 
et førende dynamisk miljø for medicinsk forskning kræver færdigheder, netværk og 
akademiske forbindelser, infrastruktur for sundhedsdata, fungerende 
lovgivningsmæssige rammer og politikker for intellektuel ejendomsret, der fremmer 
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innovation; opfordrer til en gennemgang af eksisterende incitamenter til fremme af 
forskning i lægemidler til sjældne sygdomme for at fastslå, om de virker, og opfordrer 
til nye incitamenter, hvis det ikke er tilfældet; understreger, at Horisont Europa og andre 
EU-programmer er nødt til at støtte sjældne sygdomme, og at forskning, bedste praksis, 
kliniske forsøg og medicin rettet mod sjældne sygdomme skal gøres tilgængelige til 
gavn for borgerne i alle medlemsstater; minder om den store betydning, som ikke-
eksklusive licenser kan have ved at afhjælpe mangler og stabilisere priserne på 
lægemidler, navnlig i forbindelse med sundhedsmæssige nødsituationer;

18. opfordrer Kommissionen til at gøre status over virkningen af coronavirus på industrien 
og SMV'er og til at fremlægge en ny industristrategi for EU, som vil prioritere den 
dobbelte digitale og økologiske omstilling af vores samfund og opbygning af 
modstandsdygtighed over for eksterne chok; opfordrer indtrængende Kommissionen til 
at sætte medlemsstaterne i stand til at gøre alt, hvad der er nødvendigt for at sikre, at 
små og mellemstore medicinalvirksomheder fortsætter eller genoptager deres 
forskningsaktiviteter og bidrager til at sikre mangfoldigheden i vores produktion og 
bevarelsen af de arbejdspladser, der følger med den; fremhæver også betydningen af 
bæredygtig, etisk og kvalitetsbaseret produktion for jobs, vækst og konkurrenceevne;

Prisfastsættelse

19. understreger, at prissætningspolitikker for lægemidler, der udelukkende indeholder 
udgifter, ikke muliggør prisjusteringer, der afspejler ændringer i omkostningerne til 
varer, fremstilling, forskriftsmæssige procedurer og distribution, og har en negativ 
indvirkning på forsyningspålideligheden; bemærker med bekymring, at øget 
efterspørgsel efter produkter i tider med knaphed på medicin kan øge risikoen for 
illoyale prisfastsættelsespraksisser i regioner, der er påvirket af knapheden, og i de 
tilfælde, hvor alternative lægemidler kan erstatte dem, der er berørt af knapheden;

Parallelmarkedet

20. anerkender, at parallelhandel kan skabe knaphed på lægemidler; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til på passende vis at løse problemer i forbindelse 
med parallelhandel med lægemidler i EU for at forhindre, at der opstår knaphed i 
eksporten på grund af store forskelle i prisen på et lægemiddel medlemsstaterne 
imellem; fremhæver vigtigheden af at vurdere virkningerne af parallelhandel og 
eksportforbud ud fra et synspunkt om patienters adgang til et givent produkt; opfordrer 
Kommissionen til at udvikle yderligere retningslinjer, som måtte være nødvendige for 
medlemsstaterne, for paralleleksport; understreger nødvendigheden af at inddrage 
patientgruppers og forbrugergruppers synsvinkler og erfaringer;

21. anerkender, at lægemidlernes bevægelser i medlemsstaterne ikke kontrolleres af 
medicinalvirksomhederne alene på grund af parallelhandel; fremhæver, at der som følge 
af parallelhandel er en uoverensstemmelse mellem de mængder, som producenter 
frigiver på et givet marked, eksport- og importmængderne og de faktiske patientbehov 
på det pågældende marked, hvilket kan give anledning til knaphed; understreger, at 
parallelhandel undertiden dækker op til 80 eller 90 % af visse EU-medlemsstaters 
efterspørgsel, hvilket gør forsyningskæden skrøbelig;
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22. efterlyser foranstaltninger til at afskrække aktører fra illoyale praksisser og 
forretningsstrategier i lægemiddelsektoren såsom betaling for forsinkelse med henblik 
på at sikre forsyningsrobusthed på alle medlemsstaternes markeder; opfordrer 
Kommissionen til at styrke toldkontrollen af importerede lægemidlers og aktive stoffers 
overensstemmelse med EU's og medlemsstaternes regler, navnlig i de tilfælde, hvor 
import presser priserne på det indre marked, fordrejer konkurrencen, udgør incitament 
til ikke at producere bæredygtigt, etisk og kvalitetsbaseret og fører til, at 
produktionslinjer flyttes uden for EU.

Forvaltning af beredskabslagre

23. opfordrer Kommissionen til at undersøge mulighederne for at opbygge lagre på EU-plan 
inden for rammerne af RescEU-programmet; påpeger, at knaphed på lægemidler er et 
nationalt sikkerhedsspørgsmål; anerkender, at spørgsmålet om en opgørelse over vigtige 
lægemidler og muligheden for at øge fremstillingsvilligheden for nogle få særligt 
vigtige lægemidler skal ses i et mere langsigtet perspektiv; opfordrer Kommissionen til 
at bistå medlemsstaterne med at udvikle beredskabslagre af vigtige lægemidler som et 
fælles offentlig-privat ansvar i en koordineret tilgang for at undgå knaphed i alle 
medlemsstater og reagere på patienternes behov samt med at udvikle foranstaltninger til 
at tackle de grundlæggende årsager til lægemiddelknaphed i en fælles og koordineret 
tilgang for at sikre de europæiske samfunds modstandskraft og udholdenhed i tider med 
krise og/eller konflikter;

Forskriftsmæssige krav og kvalitet

24. gør opmærksom på eksempler på knaphed, der hænger sammen med den tid, der er 
nødvendig for at opfylde lovgivningsmæssige krav, herunder lovgivningsmæssige 
tidsforskydninger og nationale krav, men understreger i mellemtiden, at behovet for 
lægemidler og medicinsk udstyr hverken må medføre forsømmelse af eller ske på 
bekostning af kvalitet, sikkerhed, effektivitet og omkostningseffektivitet af 
humanmedicinske lægemidler og sundhedsprodukter, herunder medicinsk udstyr; 
minder om, at overholdelse af de gældende regler for godkendelse af kliniske forsøg 
med lægemidler samt kontrol af efterlevelse af god klinisk praksis i forbindelse med 
deres virkning fortsat skal reguleres og overvåges i henhold til de højeste standarder for 
beskyttelse af folkesundheden; minder også om, at man bør prioritere optimering af 
lovgivningsprocesserne, samtidig med at de høje videnskabelige standarder opretholdes, 
for at muliggøre forenklet administration i forbindelse med lægemidlers fortsatte 
tilstedeværelse på markedet ved at ændre den gældende såkaldte ændringsforordning, 
for at sikre bedre adgang til oplysninger for patienter og sundhedspersonale og for at 
muliggøre forenklet overførsel af lægemidler fra én medlemsstat til en anden i tilfælde 
af knaphed; tilskynder Kommissionen til at gøre bedst mulig brug af 
informationsteknologi til lovgivningsmæssige processer, herunder digitale værktøjer og 
telematiske værktøjer, med henblik på at forbedre lovgivningens effektivitet i hele EU, 
samtidig med standarderne for beskyttelse af privatlivets fred som fastsat i forordning 
(EU) 2016/679 ( den generelle forordning om databeskyttelse/GDPR)5 opretholdes; 

25. opfordrer indtrængende Kommissionen til, med hensyn til den europæiske datastrategi 
og den digitale omstilling af sundhedsplejen og i betragtning af det enorme potentiale i 

5 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1.
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sundhedsdata til at forbedre sundhedsydelsernes kvalitet og patientresultater, at fremme 
gennemførelse af interoperable teknologier i medlemsstaternes sundhedssektorer, 
hvilket vil lette levering af innovative sundhedsløsninger til patienterne; opfordrer til, at 
der skabes et fuldt samarbejdsbaseret og operationelt europæisk sundhedsdataområde 
med en styringsramme, der fremmer skabelsen af et innovativt databaseret dynamisk 
miljø med udgangspunkt i sikker og kontrolleret udveksling af information og kritiske 
data blandt medlemsstaterne; anmoder Kommissionen om at fremme næste generation 
af standarder, værktøjer og infrastruktur for at lagre og behandle data, der er egnede til 
forskning og udvikling af innovative produkter og tjenester; understreger, at personlige 
helbredsoplysninger kun må indsamles og behandles af de retlige grunde, der er 
omhandlet i artikel 6, stk. 1, i GDPR, sammenholdt med de betingelser, der er fastsat i 
artikel 9 i GDPR; mener, at yderligere behandling af personlige sundhedsoplysninger 
bør forbydes i denne forbindelse; minder de dataansvarlige om 
databeskyttelsesprincippet om gennemsigtighed og om deres forpligtelser som følge 
heraf over for patienter og andre registrerede;

26. opfordrer Kommissionen og de relevante myndigheder til at tilvejebringe 
reguleringsmæssig fleksibilitet for at afbøde knaphed på lægemidler, når den opstår, ved 
at give mulighed for målrettede foranstaltninger som f.eks. større fleksibilitet for 
flersprogede emballagepakninger, forskellige pakningsstørrelse og elektroniske 
indlægssedler for at sikre, at patienterne hurtigere får adgang til sikre lægemidler af høj 
kvalitet; opfordrer Kommissionen til at ændre forordning (EF) nr. 1234/2008 om 
behandling af ændringer6 og retningslinjen for klassificering af ændringer med henblik 
på at modernisere det nuværende system for ændringer og afspejle udviklingen i 
teknologi og reguleringsmæssige behov hos alle involverede aktører.

6 Kommissionens forordning (EF) nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af 
betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske lægemidler og veterinærlægemidler (EUT L 334 
af 12.12.2008, s. 7)
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