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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat het voortdurende en toenemende probleem van 
geneesmiddelentekorten in de EU nog nijpender is geworden door de COVID-19-
pandemie; overwegende dat de verstoring van de mondiale bevoorradingsketen naar 
aanleiding van de pandemie heeft laten zien hoe afhankelijk de EU is van derde landen 
op het gebied van geneesmiddelen, actieve farmaceutische ingrediënten, basismaterialen 
en andere bestanddelen die nodig zijn voor de vervaardiging van geneesmiddelen; 
overwegende dat het feit dat de EU op dit gebied afhankelijk is van invoer en het gebrek 
aan diversificatie bijkomende bedreigingen vormen voor het vermogen van de EU om 
snel en passend te reageren op noodsituaties op gezondheidsgebied en de Europese 
zorgstelsels kwetsbaar maken; overwegende dat de pandemie tevens de tekorten aan 
medische hulpmiddelen, producten en beschermingsmiddelen aan het licht heeft 
gebracht; overwegende dat 60 tot 80 % van de actieve farmaceutische ingrediënten 
buiten Europa worden geproduceerd, voornamelijk in China en India; overwegende dat 
dit dertig jaar geleden nog 20 % was; overwegende dat het tot op heden niet verplicht is 
om patiënten en consumenten met behulp van voor hen zichtbare etiketten of 
etikettering te informeren over de herkomst en het land van productie van 
geneesmiddelen en actieve farmaceutische ingrediënten; overwegende dat de beperkte 
toegang tot de actieve farmaceutische ingrediënten die nodig zijn voor de vervaardiging 
van algemene geneesmiddelen bijzonder problematisch is; overwegende dat veel van de 
nationale regeringen van de lidstaten tijdens de COVID-19-pandemie het slachtoffer 
zijn geworden van fraude en defecte medische apparatuur en hulpmiddelen hebben 
ontvangen van ondernemingen uit derde landen;

B. overwegende dat de vervaardiging van geneesmiddelen en andere medische producten 
moeilijk is en uiterst geavanceerde faciliteiten en procedures, evenals goed opgeleid 
personeel vergt om de arbeids- en milieunormen, en de veiligheid en doelmatigheid van 
geneesmiddelen te waarborgen; overwegende dat de kwaliteit van geneesmiddelen en 
andere medische producten moet voldoen aan strenge EU-regelgevingsnormen, die tot 
de strengste ter wereld behoren; overwegende dat er in de EU nauw wordt toegezien op 
de productiekwaliteit van geneesmiddelen; overwegende dat kopers, en met name 
ziekenhuisapotheken, te maken hebben met budgettaire beperkingen en zich daarom 
vaak genoodzaakt zien alleen financiële criteria in acht te nemen, zonder daarbij te 
letten op de kwaliteit of herkomst van de geneesmiddelen die zij (in)kopen; 
overwegende dat de productie van chemische grondstoffen, uitgangsmaterialen en 
actieve farmaceutische ingrediënten in de EU is aangetast door aanbestedingsprocedures 
die gebaseerd zijn op het criterium van de laagste prijs; overwegende dat dit de 
uitbesteding van deze productie aan derde landen in de hand werkt en daarmee 
Europese ondernemingen met hogere normen schaadt; overwegende dat de 
productiefaciliteiten in deze derde landen vaak onvoldoende in staat zijn om normen op 
het gebied van de duurzame en ethische productie van deze stoffen, materialen en 
ingrediënten te handhaven die aan de EU-normen voldoen;
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C. overwegende dat er een samenwerkingsmechanisme voor de coördinatie van Europees 
en nationaal beleid nodig is om geneesmiddelentekorten aan te pakken waaraan 
verschillende, complexe factoren ten grondslag liggen, waaronder economische 
aspecten, zoals de onvoorspelbaarheid van de markt, het doorgaans monopolistische 
karakter van de farmaceutische markten, aanbestedingsprocedures met één winnaar, 
parallelhandel, uitvoerverboden, overbevoorrading, regelgevingsdruk, onvoorziene 
pieken in de vraag, verstoring van de bevoorradingsketen, complexiteit en onderlinge 
afhankelijkheid, onder meer van derde landen, evenals problemen en 
complexiteitskwesties op het gebied van de productie, opslag, distributie en levering 
van geneesmiddelen; overwegende dat de vroegtijdige opsporing, monitoring en 
melding van geneesmiddelentekorten moet worden verbeterd en moet worden 
ondersteund met behulp van transparantere en toegankelijkere gegevens over dergelijke 
tekorten;

D. overwegende dat geneesmiddelentekorten een ernstig gevaar vormen voor patiënten en 
het aanpassingsvermogen evenals de doelmatigheid van openbare zorgstelsels in de hele 
EU ondermijnen; overwegende dat het van levensbelang is om geneesmiddelentekorten 
te voorkomen en, in voorkomend geval, op te vangen; overwegende dat in artikel 81 
van Richtlijn 2001/83/EG1 wordt gepleit voor maatregelen om geneesmiddelentekorten 
of problemen bij de distributie van geneesmiddelen in de lidstaten te voorkomen; 
overwegende dat de Commissie richtsnoeren inzake de optimale en rationele 
bevoorrading van geneesmiddelen heeft opgesteld om tekorten tijdens de COVID-19-
pandemie te voorkomen; overwegende dat de Commissie in deze richtsnoeren beaamt 
dat geen enkel land zelfvoorzienend is wat betreft de grondstoffen, actieve 
farmaceutische ingrediënten, tussenproducten of afgewerkte geneesmiddelen die nodig 
zijn voor de goede werking van het zorgstelsel;

E. overwegende dat de COVID-19-pandemie heeft laten zien dat de bestrijding van 
gezondheidsbedreigingen geen afzonderlijke, ongecoördineerde nationale maatregelen, 
maar coördinatie, samenwerking en nauwe dialoog tussen alle actoren vereist; 
overwegende dat doeltreffende coördinatie op EU-niveau in tijden van crisis van 
essentieel belang is voor het voorkomen van eenzijdige grenssluitingen en 
uitvoerverboden, waardoor geneesmiddelentekorten verergeren en het 
aanpassingsvermogen van bevoorradingsketens en distributiekanalen in het gedrang 
komt;

F. overwegende dat de EU na de COVID-19-pandemie voor een economische crisis zal 
staan die de billijke toegang tot geneesmiddelen en het concurrentievermogen van de 
Europese geneesmiddelenindustrie nog sterker op de proef zal stellen; overwegende dat 
deze industrie 765 000 werknemers telt en daarnaast nog eens 2,7 miljoen andere banen 
ondersteunt; overwegende dat op EU- en nationaal niveau bestaande 
belastingmechanismen en fiscale prikkels kunnen worden ingevoerd voor strategische 
industriële sectoren;

G. overwegende dat de respons van de lidstaten op de coronacrisis volgens de Commissie 
een aanzienlijke opvoering van de productie van zowel actieve farmaceutische 
ingrediënten als medische producten in de EU vereiste, als gevolg waarvan ook de 

1 Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67).
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bevoorradingsketens en productielijnen moesten worden gereorganiseerd; overwegende 
dat commissaris Stella Kyriakides tijdens een vergadering met leden van de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees 
Parlement van 22 april 2020 in haar verklaringen heeft benadrukt dat de productie van 
geneesmiddelen en het niveau van innovatie binnen de EU moeten worden 
opgeschroefd; overwegende dat kleine en middelgrote farmaceutische laboratoria 
waardevol zijn en een kweekvijver vormen voor onderzoek en ontdekkingen en daarom 
in stand moeten worden gehouden en moeten worden ondersteund, aangezien ze kunnen 
bijdragen aan de voorkoming van geneesmiddelentekorten;

H. overwegende dat in de resolutie van het Europees Parlement van 8 maart 2011 en in de 
conclusies van de Raad van 13 september 2010 wordt beklemtoond dat er een 
gemeenschappelijke procedure moet komen voor de gezamenlijke aankoop van 
medische tegenmaatregelen, met name pandemische vaccins; overwegende dat de 
lidstaten in Besluit nr. 1082/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad2 worden 
aangespoord om gebruik te maken van gezamenlijke aanbestedingsprocedures, mits 
deze procedures worden voorafgegaan door een gezamenlijke 
aanbestedingsovereenkomst van de deelnemende lidstaten;

I. overwegende dat in de Verdragen en in het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie is bepaald dat iedereen toegang heeft tot preventieve gezondheidszorg en 
het recht heeft om medische behandeling te krijgen volgens de voorwaarden die bij de 
nationale wetten en praktijken zijn vastgesteld; overwegende dat dit recht voor alle 
burgers moet worden gehandhaafd, met inbegrip van burgers die in de kleinere lidstaten 
en meest afgelegen gebieden van de EU wonen; overwegende dat de toegang tot 
geneesmiddelen een steeds groter wordend probleem is in de EU en doorgaans verband 
houdt met de hoge geneesmiddelenprijzen;

J. overwegende dat de Commissie heeft laten weten voornemens te zijn om voor het einde 
van 2020 met aanbevelingen te komen voor een toekomstige EU-
geneesmiddelenstrategie;

Definities en monitoringinstrumenten

1. verzoekt de Commissie een versterkte, gecentraliseerde en geharmoniseerde definitie 
van “geneesmiddelentekorten” te formuleren ten behoeve van melding en monitoring 
door houders van vergunningen voor de vervaardiging, zoals in 2019 door de 
gezamenlijke taskforce van het Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines 
Agency – EMA) en de hoofden van de geneesmiddelenautoriteiten is voorgesteld; wijst 
erop dat ook een duidelijke definitie van “risico op tekort” van essentieel belang is voor 
de ondersteuning van het kennisgevingsproces; benadrukt dat daarnaast de term 
“essentiële medische producten” moet worden gedefinieerd en dat in geval van tekorten 
prioriteit moet worden toegekend aan deze producten; pleit voorts voor de bestudering 
van de mogelijkheid om de gegevensregister van het Europees systeem voor 
geneesmiddelenverificatie (European Medicines Verification System – EMVS) op 
geaggregeerd niveau in te zetten als monitoringinstrument voor tekorten; merkt op dat 

2 Besluit nr. 1082/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 over ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid (PB L 293 van 5.11.2013, blz. 1). 
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een passender gebruik van dit register om voor elke doos geneesmiddelen een 
rangschikking te krijgen tevens de betrouwbaarheid van de hele productie-, 
verpakkings- en distributieketen kan waarborgen; verzoekt de Commissie daarom te 
kijken naar de mogelijkheid om producenten toe te staan vrijwillig en zonder 
bijkomende lasten een etiketteringssysteem in te voeren waarbij geneesmiddelen 
worden voorzien van voor de patiënt/consument zichtbare etiketten waarop de herkomst 
en het land van productie van de geneesmiddelen en de daarin aanwezige actieve 
farmaceutische ingrediënten worden vermeld;

2. staat erop dat de Commissie onverwijld een raadpleging met verschillende 
belanghebbenden evenals marktonderzoek instelt om er op grond van bewijzen achter te 
komen welke factoren, zowel binnen de bevoorradingsketen als daarbuiten, rechtstreeks 
verantwoordelijk zijn voor geneesmiddelentekorten of het risico daarop verhogen; 
dringt daarnaast aan op initiatieven ter beperking van de risico’s voor 
bevoorradingsketens; pleit voor een permanente, concrete en actiegerichte dialoog met 
het EMA, de nationale bevoegde autoriteiten, de lidstaten, de geneesmiddelenindustrie, 
patiënten- en apothekersorganisaties, en alle actoren uit de bevoorradingsketen voor 
geneesmiddelen; pleit voor doeltreffende Europese beleidssamenwerking om tekorten 
op de lange termijn te voorkomen door informatie uit te wisselen, verwachte tekorten te 
melden en de transparantie van de bevoorradingsketen te verbeteren; verzoekt de 
Commissie in het kader van haar geneesmiddelenstrategie ambitieuze en concrete 
maatregelen voor te stellen om deze problemen aan te pakken; vraagt de Commissie in 
het wetsvoorstel voor 2021 inzake zorgvuldigheid voor ondernemingen ook 
maatregelen voor de geneesmiddelenindustrie op te nemen;

3. verzoekt de Commissie de EU-geneesmiddelenstrategie, waarin de onderliggende 
oorzaken van geneesmiddelentekorten worden vastgesteld, bekend te maken; verzoekt 
de Commissie met klem ambitieuze en specifieke regelgevingsmaatregelen voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat geneesmiddelen beschikbaar, betaalbaar, duurzaam en 
voor iedereen toegankelijk zijn, en om transparantiemaatregelen in praktijk te brengen; 
stelt met bezorgdheid vast dat de marktwerking in verschillende lidstaten tekortschiet, 
aangezien de toegang van patiënten tot geneesmiddelen en medische hulpmiddelen daar 
nog altijd gevaar loopt als gevolg van zeer hoge en vaak onhoudbare prijzen; beaamt dat 
bijzondere aandacht moet worden besteed aan de toegang tot geneesmiddelen en 
medische hulpmiddelen in lidstaten met een kleinere markt; beklemtoont dat de 
geplande geneesmiddelenstrategie bovendien de vaststelling van een door het EMA en 
in samenwerking met nationale bevoegde autoriteiten te hanteren EU-
noodinventarisatiesysteem moet omvatten en daarnaast moet voorzien in voorschriften 
over voorraadbeheer in overeenstemming met medische ontwikkelingen;

4. verzoekt de Commissie maatregelen te bevorderen die de zekerheid van de 
geneesmiddelenbevoorrading in de EU verhoogt en de afhankelijkheid van derde landen 
verlaagt; verzoekt de Commissie in de geplande geneesmiddelenstrategie tevens 
maatregelen op te nemen voor het omgaan met verstoringen in mondiale waardeketens; 
merkt in dit verband op dat het belangrijk is dat de industrie in staat is de productie te 
verhogen om tegemoet te kunnen komen aan plotselinge pieken in de vraag als gevolg 
van kritieke situaties; pleit daarom voor een plan dat samen met de lidstaten moet 
worden gecoördineerd en op touw moet worden gezet, alsook voor financiële prikkels 
die in overeenstemming zijn met de staatssteunregels en het duurzaamheidsbeleid, om 
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de sterke basis van de Europese geneesmiddelenindustrie te beschermen, 
onderhandelingen met belanghebbenden aan te gaan over de oprichting van een alliantie 
voor actieve farmaceutische ingrediënten, en tegelijkertijd de verplaatsing van derde 
landen naar Europa te ondersteunen van de productie van de geneesmiddelen en actieve 
farmaceutische ingrediënten die van essentieel belang zijn voor de 
voorzieningszekerheid;

5. vraagt de Commissie een omgeving te creëren waarin de op onderzoek gebaseerde 
geneesmiddelenindustrie wordt gestimuleerd om betaalbare oplossingen te ontwikkelen 
voor onvervulde medische behoeften, zoals de strijd tegen antimicrobiële resistentie; 
verzoekt de Commissie een robuust Europees systeem van intellectuele-
eigendomsrechten te handhaven in het kader van de aankomende EU-
geneesmiddelenstrategie, om onderzoek en ontwikkeling, evenals productie in Europa 
aan te moedigen, ervoor te zorgen dat Europa innovatief en wereldwijd toonaangevend 
blijft, en tot slot de strategische onafhankelijkheid van Europa op het gebied van 
volksgezondheid te beschermen en te versterken;

Vroegtijdige waarschuwingen en meldingen

6. pleit voor de herziening van het coöperatieve waarschuwingssysteem voor vroegtijdige 
melding en kennisgeving om een realtime-, onderling verbonden, responsief en 
gemakkelijk te activeren systeem tot stand te brengen dat een volledig beeld biedt van 
en regelmatig en tijdig waarschuwt voor potentiële geneesmiddelentekorten, zodat 
landen die met een tekort kampen in de toekomst op tijd kunnen reageren en zich tot 
andere markten kunnen wenden; pleit voor een centralere rol van het EMA in een 
Uniebreed systeem voor vroegtijdige waarschuwing, waarbij naast de bovengenoemde 
partijen ook ziekenhuisapothekers en patiëntenorganisaties zijn betrokken; is voorts van 
oordeel dat het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (European 
Centre for Disease Control – ECDC) prognoses met betrekking tot de verwachte 
ontwikkeling van een pandemie met de nationale bevoegde instanties van alle lidstaten 
moet delen, zodat rekening kan worden gehouden met de vraag en de 
productiecapaciteit en distributiekanalen daarop kunnen worden afgestemd om 
geneesmiddelen te leveren waar en wanneer ze nodig zijn;

7. dringt erop aan dat alle belanghebbenden uit de bevoorradingsketen, met inbegrip van 
parallel- en groothandelaren, zich houden aan de wettelijke verplichting om tijdig en, in 
overeenstemming met artikel 23 bis, lid 2, van Richtlijn 2001/83/EG3, ten minste 
twee maanden van tevoren melding te maken; is van oordeel dat het EMA en de 
Commissie nauw moeten samenwerken met de nationale bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten om ervoor te zorgen dat tijdig en op goed gecoördineerde wijze kan worden 
gereageerd op gemelde dreigende tekorten en tijdelijke of permanente verstoringen van 
de bevoorrading en distributie van medische producten; pleit ervoor dat het systeem in 
eerste instantie gericht is op de pan-Europese lijst van kritieke producten en zowel 
gecentraliseerde als nationale vergunningen voor het in de handel brengen omvat; 
verzoekt de Commissie de parallelhandel tijdelijk te beperken totdat het betreffende 
tekort is opgeheven; verzoekt de Commissie en de lidstaten stresstests uit te voeren met 
betrekking tot de beschikbaarheid van en de productiecapaciteit voor geneesmiddelen 

3 Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67).
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en actieve ingrediënten om gezondheidscrises in verband met pandemieën in de 
toekomst beter te kunnen tegengaan;

Samenwerking en coördinatie

8. verzoekt de Commissie een samenwerkingsmechanisme vast te stellen om Europees en 
nationaal beleid te coördineren teneinde geneesmiddelentekorten aan te pakken en de 
rechten van patiënten op duurzame, universele, billijke, betaalbare, doeltreffende, 
veilige en tijdige toegang tot essentiële geneesmiddelen te waarborgen, en zo samen met 
het EMA, de nationale bevoegde autoriteiten, de lidstaten, de geneesmiddelenindustrie, 
patiënten- en apothekersorganisaties, en alle actoren uit de bevoorradingsketen voor 
geneesmiddelen de duurzaamheid van de openbare zorgstelsels van de EU te bewaken;

Vrij verkeer van goederen

9. verzoekt de Commissie in nauwe samenwerking met de lidstaten een Europees 
draaiboek voor pandemieën op te stellen om een gecoördineerde en doeltreffende 
Europese respons op pandemieën te garanderen; benadrukt dat dit draaiboek 
maatregelen moet omvatten om ervoor te zorgen dat de grenzen, onder meer aan de 
hand van zogenaamde “groene rijstroken”, openblijven voor farmaceutische en 
geneesmiddelenbedrijven om het vrije verkeer van goederen te beschermen en 
potentiële geneesmiddelentekorten te voorkomen; beklemtoont dat het belangrijk is om 
ervoor te zorgen dat alle burgers ongehinderd toegang hebben tot geneesmiddelen, 
medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen, met name burgers die wonen in 
lidstaten die vanwege hun geringe omvang of afgelegen ligging sterk afhankelijk zijn 
van invoer en geen gemakkelijke toegang hebben tot de bevoorradingsketen;

Aanbesteding

10. dringt er in het kader van Richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten4 bij de Commissie op aan om richtsnoeren op te stellen ter 
ondersteuning van duurzame aanbestedingspraktijken op het gebied van 
geneesmiddelen, met name wat betreft de tenuitvoerlegging van de criteria van de 
economisch voordeligste inschrijving, ter waarborging van de duurzaamheid op de 
lange termijn, de mededinging en de voorzieningszekerheid, en ter bevordering van 
investeringen in de productie; pleit voor maatregelen tegen aanbestedingen met één 
winnaar en met de prijs als enig criterium, die prijserosie veroorzaken, het aantal 
aanbieders op de markt omlaag brengen, vaak leiden tot korte doorlooptijden en gepaard 
gaan met hoge boetes voor bedrijven, wat het risico op tekorten aan medische producten 
wederom verhoogt; vraagt de lidstaten de aanbestedingsprocedures te herzien om 
duurzame, ethische en hoogwaardige productie te belonen;

11. stelt dat uitzonderlijke sanitaire crises aan het licht brengen dat er behoefte is aan meer 
samenwerking op het gezondheidsgebied en, in het kader van het rescEU-programma, 
aan de gezamenlijke aankoop van vaccins en antivirale, dure en essentiële 
geneesmiddelen, alsook van medische hulpmiddelen en technologie; dringt erop aan dat 
een dergelijke gezamenlijke respons na de pandemie een prioriteit moet vormen en dat 

4 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen 
van overheidsopdrachten (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65).
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deze producten eenvoudig toegankelijk moeten zijn voor de burgers van alle lidstaten, 
en met name voor de burgers van lidstaten die bijzonder kwetsbaar zijn vanwege hun 
volksgezondheids- of economische situatie of hun afgelegen ligging of geringe omvang;

12. vraagt de Commissie de geneesmiddelenindustrie te stimuleren ervoor te zorgen dat 
haar bevoorradingsketen op EU-niveau gediversifieerd en toereikend is, en dat zij een 
risicobeperkingsplan voor geneesmiddelentekorten opstelt om eventuele zwakke punten 
van en risico’s voor de bevoorradingsketen te beheren, en dit plan aan de bevoegde 
autoriteiten voorlegt; wijst erop dat dit plan oplossingen voor de strategische opslag van 
geneesmiddelen moet omvatten om een toereikende voorraad voor een redelijke periode 
te garanderen en om te zorgen voor transparante meldingsmechanismen met permanente 
communicatiekanalen, aan de hand waarvan patiënten en gezondheidswerkers tekorten 
aan essentiële geneesmiddelen kunnen melden en voorzien;

Quota

13. neemt kennis van het feit dat de leveringsquota die door de houders van vergunningen 
voor het in de handel brengen worden gehanteerd voor de distributie van medische 
producten berusten op verschillende parameters, waaronder een inschatting van de 
nationale patiëntbehoeften; vraagt de Commissie met belanghebbenden uit de 
geneesmiddelenindustrie van gedachten te wisselen over de omvang van de beschikbare 
geneesmiddelenvoorraden; wijst er in dit verband op dat de quota die distributeurs 
hanteren voor de omvang van voorraden vaak te krap zijn en vertragingen en tekorten 
veroorzaken, en dat in bepaalde delen van de distributieketen een gebrek aan 
transparantie is opgemerkt met betrekking tot de voorraden;

Industrie en ondersteuning van kmo’s

14. benadrukt dat de EU met klem de sterke basis van haar geneesmiddelenindustrie moet 
beschermen en tegelijkertijd de voorzieningszekerheid onder de loep moet nemen en de 
overmatige afhankelijkheid moet verminderen van een klein aantal producenten en 
leveranciers van chemische grondstoffen en uitgangsmaterialen, tussenproducten en 
actieve farmaceutische ingrediënten uit derde landen; verzoekt de Commissie 
nauwlettend na te gaan of de stoffen, materialen, producten en ingrediënten die op de 
markt van de EU worden gebracht, in overeenstemming met passende sociale en 
milieunormen worden vervaardigd; vraagt belanghebbenden hun bevoorradingsketens te 
diversifiëren om ze minder kwetsbaar te maken; verzoekt de Commissie daartoe 
grondig de gevolgen te bestuderen van de invoerafhankelijkheid van de EU, in het 
bijzonder wat betreft medische hulpmiddelen, ademhalingsapparatuur, chemische 
stoffen en grondstoffen;

15. spoort de Commissie aan in haar geneesmiddelenstrategie maatregelen voor te stellen, 
waaronder financiële prikkels en specifieke richtsnoeren voor overheidsopdrachten, ter 
bevordering van de duurzame, ethische en hoogwaardige productie in de EU van 
strategisch belangrijke chemische stoffen die bij de productie van geneesmiddelen 
worden gebruikt, en met name van actieve farmaceutische ingrediënten en 
tussenproducten; dringt er bij de Commissie op aan om daarnaast maatregelen voor te 
stellen ter stimulering van een grotere deelname van kleine en middelgrote EU-
ondernemingen in de bevoorradingsketen voor geneesmiddelen, met het oog op de 



PE650.634v02-00 10/15 AD\1207408NL.docx

NL

essentiële rol die deze ondernemingen vervullen op het gebied van onderzoek en 
innovatie, en gezien het feit dat zij van nature het zwaartepunt van hun productie snel 
kunnen verschuiven om onverwachte schokken beter op te kunnen vangen;

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten een omgeving te creëren waarin Europa nog 
altijd een aantrekkelijke locatie is voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling, om 
de actieve en concurrerende, op onderzoek gebaseerde geneesmiddelenindustrie in stand 
te houden en ervoor te zorgen dat deze wordt ondersteund door aanvullende 
investeringen in het onderzoeks- en ontwikkelingsvermogen en in infrastructuur, 
waaronder universiteiten, rekening houdend met het feit dat de EU nog altijd veruit de 
toonaangevendste regio ter wereld is wat de vervaardiging van actieve ingrediënten 
voor geoctrooieerde geneesmiddelen betreft; verzoekt de Commissie te voorzien in 
passende financiële middelen in het kader van Horizon Europa en andere EU-
programma’s, de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van de EU ter ondersteuning 
van de productie in belangrijke industriële sectoren, met inbegrip van de 
geneesmiddelenindustrie, te versterken, en daarbij via Europese 
samenwerkingsprojecten en -programma’s te streven naar geografisch evenwicht en 
deelname door lidstaten die minder actief zijn op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling, met inachtneming van het beginsel van topkwaliteit;

17. benadrukt dat in het kader van Horizon 2020 reeds financiering is verstrekt voor een 
groot aantal onderzoeks- en innovatie-activiteiten op het gebied van gezondheid; 
onderstreept dat de financiering van onderzoek in verband met het coronavirus niet ten 
koste mag gaan van andere gezondheidsprioriteiten in het kader van Horizon 2020; pleit 
voor de verstrekking van meer financiering in het kader van Horizon Europa voor de 
verwezenlijking en ondersteuning van op geneesmiddelenonderzoek en medische 
innovatie gerichte ecosystemen, met inbegrip van publiek-private partnerschappen en 
steun voor openbaar onderzoek naar hoge toegevoegde waarde en innovatieve sectoren; 
beklemtoont dat een toonaangevend ecosysteem op het gebied van medisch onderzoek 
vaardigheden, netwerken en academische betrekkingen, infrastructuur voor 
gezondheidsgegevens, een goed werkend regelgevingskader en beleid op het gebied van 
intellectuele eigendom vereist die innovatie stimuleren; pleit voor de herziening van de 
bestaande prikkels ter stimulering van onderzoek naar zogenaamde 
“weesgeneesmiddelen” om te bepalen of deze succesvol zijn, en pleit voor de invoering 
van nieuwe prikkels indien dit niet het geval is; onderstreept dat Horizon Europa en 
andere EU-programma’s moeten voorzien in ondersteuning op het gebied van zeldzame 
aandoeningen, en dat onderzoek, beste praktijken, klinische proeven en geneesmiddelen 
met betrekking tot zeldzame aandoeningen ten behoeve van de burgers van alle lidstaten 
beschikbaar moeten worden gesteld; herinnert aan het belang van niet-exclusieve 
vergunningen voor de beperking van tekorten en de stabilisering van de prijzen van 
geneesmiddelen, zeker tijdens gezondheidscrises;

18. verzoekt de Commissie na te gaan welke gevolgen het coronavirus precies heeft gehad 
voor de industrie en kmo’s, en met een nieuwe Europese industriestrategie te komen 
waarin prioriteit wordt toegekend aan de digitale en ecologische transformatie van onze 
samenlevingen, alsook aan de opbouw van veerkracht om externe schokken op te 
kunnen vangen; dringt er bij de Commissie op aan de lidstaten in staat te stellen alle 
nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat kleine en middelgrote 
farmaceutische ondernemingen hun onderzoeksactiviteiten voortzetten of hervatten en 
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bijdragen aan de diversificatie van onze productie en de instandhouding van de daaraan 
verbonden banen, en legt daarbij de nadruk op het belang van duurzame, ethische en 
hoogwaardige productie voor banen, groei en het concurrentievermogen;

Prijsbepaling

19. benadrukt dat farmaceutisch prijsbeleid waarin alleen uitgaven zijn opgenomen, niet de 
mogelijkheid biedt om wijzigingen in de kosten van goederen, productie, wettelijke 
procedures en distributie tot uiting te laten komen in prijsaanpassingen, en bovendien 
een negatief effect heeft op de voorzieningszekerheid; stelt met bezorgdheid vast dat de 
toename van de vraag naar producten in perioden van geneesmiddelentekorten leidt tot 
een verhoogd risico op oneerlijke prijsbepalingspraktijken in regio’s die door de 
tekorten worden getroffen en in gevallen waarin alternatieve farmaceutische producten 
worden aangeboden ter vervanging van de producten waaraan een tekort is;

Parallelmarkt

20. beaamt dat parallelhandel geneesmiddelentekorten kan veroorzaken; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten problemen in verband met parallelhandel in geneesmiddelen 
in de EU op passende wijze aan te pakken om uitvoertekorten als gevolg van grote 
prijsverschillen tussen lidstaten in geneesmiddelen te voorkomen; benadrukt dat het 
belangrijk is om na te gaan wat de gevolgen van parallelhandel en uitvoerverboden zijn 
voor de toegankelijkheid van geneesmiddelen voor patiënten; vraagt de Commissie 
waar nodig aanvullende richtsnoeren voor de lidstaten op te stellen voor paralleluitvoer; 
onderstreept dat daarin ook het perspectief en de ervaringen van patiënten- en 
consumentenorganisaties moeten worden meegenomen;

21. beaamt dat de geneesmiddelenstroom binnen lidstaten als gevolg van parallelhandel niet 
alleen door farmaceutische ondernemingen wordt beheerd; benadrukt dat er door 
parallelhandel een discrepantie ontstaat tussen het aantal geneesmiddelen dat 
fabrikanten op een bepaalde markt brengen, het aantal geneesmiddelen dat wordt in- en 
uitgevoerd, en de feitelijke behoeften van patiënten in de betreffende markt, hetgeen tot 
tekorten kan leiden; onderstreept dat parallelhandel in bepaalde lidstaten soms 80 tot 
90 % van de vraag dekt, wat een zwakke bevoorradingsketen tot gevolg heeft;

22. pleit voor maatregelen om oneerlijke praktijken en bedrijfsstrategieën in de 
geneesmiddelenindustrie, zoals “pay for delay”-regelingen, te ontmoedigen en zo de 
bevoorradingsveerkracht van de markten van de lidstaten te waarborgen; verzoekt de 
Commissie strengere douanecontroles in te voeren om na te gaan of ingevoerde 
geneesmiddelen of actieve ingrediënten aan de EU- en nationale voorschriften voldoen, 
met name wanneer deze invoer zorgt voor een verlaging van de prijzen in de interne 
markt, de concurrentie verstoort en tot de verplaatsing van productielijnen naar locaties 
buiten de EU leidt;

Voorraadbeheer

23. vraagt de Commissie te kijken naar de mogelijkheid om in het kader van het rescEU-
programma voorraden aan te leggen op EU-niveau; beklemtoont dat 
geneesmiddelentekorten een gevaar vormen voor de nationale veiligheid; beaamt dat de 
kwestie van een voorraad aan belangrijke geneesmiddelen en de mogelijkheid om de 
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productie van een klein aantal bijzonder belangrijke geneesmiddelen snel te kunnen 
opvoeren moeten worden bekeken vanuit een langetermijnperspectief; vraagt de 
Commissie de lidstaten te helpen bij het aanleggen van voorraden aan belangrijke 
geneesmiddelen, als gezamenlijke publiek-private verantwoordelijkheid, en ervoor te 
zorgen dat dit op gecoördineerde wijze gebeurt, zodat tekorten in alle lidstaten kunnen 
worden voorkomen en aan de patiëntbehoeften kan worden tegemoetgekomen; verzoekt 
de Commissie voorts maatregelen vast te stellen om de onderliggende oorzaken van 
geneesmiddelentekorten met behulp van een gezamenlijke, gecoördineerde aanpak aan 
de orde te stellen en zo de veerkracht en standvastigheid van de Europese 
samenlevingen in tijden van crisis te waarborgen;

Wettelijke voorschriften en kwaliteit

24. wijst op voorbeelden van tekorten die ontstaan als gevolg van de wettelijke 
voorschriften waaraan moet worden voldaan, waaronder vertragingen door wettelijke 
termijnen en nationale voorschriften, maar benadrukt evenwel dat de behoefte aan 
geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in geen geval ten koste mag gaan van de 
kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en kosteneffectiviteit van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik en gezondheidsproducten, met inbegrip van medische hulpmiddelen; 
wijst erop dat de naleving van de voorschriften voor de verlening van vergunningen 
voor klinische proeven met geneesmiddelen en het toezicht op de handhaving van goede 
klinische praktijken bij de uitvoering ervan, ook in de toekomst volgens de hoogste 
normen van bescherming van de volksgezondheid moeten worden gereguleerd en 
gemonitord; wijst er voorts op dat prioriteit moet worden toegekend aan de verbetering 
van de regelgevingsprocedures en de handhaving van hoge wetenschappelijke normen 
om vereenvoudigde administratieve taken in verband met het op de markt houden van 
medische producten door de bestaande verordening inzake wijzigingen te wijzigen, 
mogelijk te maken, evenals betere toegang tot informatie voor patiënten en 
zorgverleners en de vereenvoudigde overdracht van geneesmiddelen tussen lidstaten in 
geval van tekorten; spoort de Commissie aan optimaal gebruik te maken van de 
informatietechnologie voor regelgevingsprocessen, waaronder van digitale en 
telematica-instrumenten, om de doelmatigheid van de regelgeving in de hele EU te 
verbeteren en daarbij de normen voor gegevensbescherming zoals vastgelegd in 
Verordening (EU) 2016/679 (de algemene verordening gegevensbescherming – AVG)5 
te handhaven; 

25. verzoekt de Commissie met klem, met het oog op de Europese datastrategie en de 
digitale transformatie van de gezondheidszorg en gezien het enorme potentieel van 
gezondheidsgegevens voor de verbetering van de gezondheidszorg en de resultaten van 
patiënten, aan te sporen tot invoering van interoperabele technologieën in de 
zorgsectoren van de lidstaten die het makkelijker maken om patiënten innovatieve 
gezondheidsoplossingen te bieden; pleit voor de totstandbrenging van een volledig 
operationele Europese samenwerkingsruimte voor gezondheidsgegevens met een 
governancekader, die moet bijdragen tot het ontstaan van een innovatief, 
gegevensgestuurd ecosysteem op basis van beveiligde, gemonitorde uitwisseling van 
informatie en kritieke gegevens tussen de lidstaten; verzoekt de Commissie aan te 
sturen op de meest geavanceerde normen, instrumenten en infrastructuur voor het 

5 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1.
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opslaan en verwerken van gegevens die geschikt zijn voor onderzoek naar en de 
ontwikkeling van innovatieve producten en diensten; onderstreept dat 
persoonsgebonden gezondheidsgegevens alleen mogen worden verzameld en verwerkt 
op de in artikel 6, lid 1, van de AVG opgenomen wettelijke gronden en overeenkomstig 
de in artikel 9 van de AVG genoemde voorwaarden; is van oordeel dat de verdere 
verwerking van persoonsgebonden gezondheidsgegevens moet worden verboden; 
herinnert verwerkingsverantwoordelijken aan het gegevensbeschermingsbeginsel van 
transparantie en aan de daaruit voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van patiënten 
en andere betrokkenen;

26. vraagt de Commissie en de betrokken autoriteiten te zorgen voor meer 
regelgevingsflexibiliteit om geneesmiddelentekorten in voorkomend geval op te vangen 
door gerichte maatregelen, zoals meer flexibiliteit wat betreft meertalige verpakkingen, 
toe te staan, evenals verschillende verpakkingsgrootten en digitale bijsluiters, om 
patiënten sneller toegang te kunnen bieden tot hoogwaardige en veilige 
geneesmiddelen; verzoekt de Commissie haar verordening inzake wijzigingen6 en de 
richtsnoeren over de indeling van wijzigingen te wijzigen om het huidige 
wijzigingsstelsel te moderniseren en de technologische evolutie evenals de 
regelgevingsbehoeften van alle betrokkenen daarin tot uiting te laten komen.
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