
AM\1205469NL.docx PE652.374v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie industrie, onderzoek en energie

2020/2071(INI)

19.5.2020

AMENDEMENTEN
1 - 156
Ontwerpadvies
Joëlle Mélin
(PE650.634v01-00)

Geneesmiddelentekort - manieren voor het aanpakken van een oprukkend 
probleem
(2020/2071(INI))



PE652.374v01-00 2/85 AM\1205469NL.docx

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1205469NL.docx 3/85 PE652.374v01-00

NL

Amendement 1
Jutta Paulus
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-A. overwegende dat het 
geneesmiddelentekort in de EU een 
probleem is dat al lang bestaat en dat het 
aantal incidenten in verband met 
geneesmiddelentekorten in de EU-
lidstaten de afgelopen jaren is 
toegenomen;

Or. en

Amendement 2
Jutta Paulus
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging -A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-A bis. overwegende dat de 
afhankelijkheid van leveranciers uit een 
klein aantal derde landen – de overgrote 
meerderheid van de chemische 
grondstoffen en basismaterialen en 
actieve farmaceutische ingrediënten die 
voor de vervaardiging van 
geneesmiddelen voor de EU-markt 
worden gebruikt, is afkomstig uit India en 
China – de gezondheidszorgstelsels in de 
EU kwetsbaar maakt; overwegende dat bij 
de meeste incidenten in verband met 
geneesmiddelentekorten de oorzaken naar 
de eerste stadia van bevoorradingsketens 
terugvoeren;

Or. en
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Amendement 3
Jutta Paulus
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging -A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-A ter. overwegende dat de productie van 
chemische grondstoffen en 
basismaterialen en actieve farmaceutische 
ingrediënten in de EU is beïnvloed door 
het aanbestedingssysteem dat gebaseerd is 
op het criterium van de laagste prijs en 
zodoende de uitbesteding van deze 
productie aan derde landen in de hand 
werkt en daarom Europese 
ondernemingen met hogere normen 
schade berokkent; overwegende dat 
sommige productievestigingen in deze 
derde landen vaak onvoldoende in staat 
zijn om naleving van passende normen 
voor duurzame en ethisch verantwoorde 
productie van deze materialen en 
bestanddelen te handhaven; overwegende 
dat aanbestedingssystemen met één 
winnaar de verscheidenheid van bronnen 
in gevaar brengen en mogelijke tekorten 
tot gevolg hebben;

Or. en

Amendement 4
Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie
Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de Covid-19-
pandemie het probleem van de toenemende 

A. overwegende dat de COVID-19-
pandemie het probleem van de toenemende 



AM\1205469NL.docx 5/85 PE652.374v01-00

NL

tekorten aan geneesmiddelen in de EU nog 
nijpender heeft gemaakt; overwegende dat 
de verstoring van de mondiale 
bevoorradingsketen naar aanleiding van de 
pandemie eens te meer laat zien hoe 
afhankelijk de EU is van derde landen voor 
geneesmiddelen en actieve farmaceutische 
ingrediënten;

tekorten aan geneesmiddelen in de EU nog 
nijpender heeft gemaakt; overwegende dat 
de verstoring van de mondiale 
bevoorradingsketen naar aanleiding van de 
pandemie eens te meer laat zien hoe 
afhankelijk de EU is van derde landen voor 
geneesmiddelen en actieve farmaceutische 
ingrediënten; overwegende dat de beperkte 
toegang tot actieve farmaceutische 
ingrediënten die voor de productie van 
algemene geneesmiddelen nodig zijn een 
bijzondere uitdaging vormt, aangezien 
circa 70 % van de in Europa gebruikte 
actieve farmaceutische ingrediënten uit 
derde landen worden ingevoerd;

Or. en

Amendement 5
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de Covid-19-
pandemie het probleem van de toenemende 
tekorten aan geneesmiddelen in de EU nog 
nijpender heeft gemaakt; overwegende dat 
de verstoring van de mondiale 
bevoorradingsketen naar aanleiding van de 
pandemie eens te meer laat zien hoe 
afhankelijk de EU is van derde landen voor 
geneesmiddelen en actieve farmaceutische 
ingrediënten;

A. overwegende dat de COVID-19-
pandemie het probleem van de toenemende 
tekorten aan geneesmiddelen in de EU nog 
nijpender heeft gemaakt; overwegende dat 
de verstoring van de mondiale 
bevoorradingsketen naar aanleiding van de 
pandemie eens te meer laat zien hoe 
afhankelijk de EU is van derde landen voor 
geneesmiddelen, actieve farmaceutische 
ingrediënten, basismaterialen en andere 
bestanddelen die voor de vervaardiging 
van geneesmiddelen nodig zijn; 
overwegende dat bij de COVID-19-
pandemie ook is gebleken dat er tekorten 
zijn aan medische hulpmiddelen, 
medische producten en 
beschermingsmiddelen;

Or. en
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Amendement 6
Marc Botenga, Sandra Pereira, Marisa Matias, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de Covid-19-
pandemie het probleem van de toenemende 
tekorten aan geneesmiddelen in de EU nog 
nijpender heeft gemaakt; overwegende dat 
de verstoring van de mondiale 
bevoorradingsketen naar aanleiding van de 
pandemie eens te meer laat zien hoe 
afhankelijk de EU is van derde landen 
voor geneesmiddelen en actieve 
farmaceutische ingrediënten;

A. overwegende dat de COVID-19-
pandemie het probleem van de toenemende 
tekorten aan geneesmiddelen in de EU nog 
nijpender heeft gemaakt; overwegende dat 
de verstoring van de mondiale 
bevoorradingsketen naar aanleiding van de 
pandemie eens te meer laat zien dat de 
marktmechanismen tekortschieten, 
waarbij onderzoek en ontwikkeling, 
productie en handel in handen zijn van 
multinationale ondernemingen, en hoe 
afhankelijk de EU is van deze 
ondernemingen voor geneesmiddelen en 
actieve farmaceutische ingrediënten;

Or. en

Amendement 7
Jutta Paulus
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de Covid-19-
pandemie het probleem van de 
toenemende tekorten aan geneesmiddelen 
in de EU nog nijpender heeft gemaakt; 
overwegende dat de verstoring van de 
mondiale bevoorradingsketen naar 
aanleiding van de pandemie eens te meer 
laat zien hoe afhankelijk de EU is van 
derde landen voor geneesmiddelen en 
actieve farmaceutische ingrediënten;

A. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de kwetsbaarheden van veel 
bevoorradingsketens heeft blootgelegd en 
laat zien hoe afhankelijk de EU is van 
derde landen voor geneesmiddelen en 
actieve farmaceutische ingrediënten; 
overwegende dat het feit dat de EU op dit 
gebied afhankelijk is van invoer en het 
gebrek aan diversificatie bijkomende 
bedreigingen hebben gevormd voor het 
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vermogen van de EU om snel en adequaat 
te reageren op de noodsituaties op 
volksgezondheidsgebied;

Or. en

Amendement 8
Romana Jerković, Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat in de Verdragen 
en in het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie is verankerd dat 
iedereen toegang heeft tot preventieve 
gezondheidszorg en het recht heeft om 
medische behandeling te krijgen volgens 
de voorwaarden die door de nationale 
wetten en praktijken zijn vastgesteld; 
overwegende dat dit recht voor alle 
burgers moet worden gehandhaafd, met 
inbegrip van diegenen die in de kleinere 
lidstaten en de meest afgelegen gebieden 
van de Unie wonen;

Or. en

Amendement 9
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de toegang tot 
geneesmiddelen binnen de EU een 
groeiend probleem is, meestal vanwege de 
hoge prijs van geneesmiddelen die het 
recht van de Europese burgers op toegang 
tot gezondheidszorg in de weg staat; 



PE652.374v01-00 8/85 AM\1205469NL.docx

NL

overwegende dat de verwachting is dat de 
sociaaleconomische situatie als gevolg 
van de COVID-19-pandemie zal 
verslechteren en de leefomstandigheden 
van kwetsbare burgers erop achteruit 
zullen gaan;

Or. en

Amendement 10
Patrizia Toia, Miriam Dalli, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Romana Jerković

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat 
ongecoördineerde initiatieven op 
nationaal niveau, zoals excessieve 
voorraden en boetes, tot een verhoogd 
risico op geneesmiddelentekorten kunnen 
leiden, terwijl een pan-Europese 
gecoördineerde aanpak en een nauwe 
dialoog tussen alle betrokken actoren van 
levensbelang is om 
geneesmiddelentekorten te verhelpen en te 
voorkomen, zoals de COVID-19-pandemie 
heeft laten zien;

Or. en

Amendement 11
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat Europese 
samenwerking en dialoog nodig is om 
geneesmiddelentekorten aan te pakken, en 
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dat bekend is dat geneesmiddelentekorten 
multifactoriële onderliggende oorzaken 
hebben: economische oorzaken, de 
regelgevingslast, onvoorziene stijgingen 
van de vraag, onderlinge afhankelijkheid 
in de bevoorradingsketen, onder andere 
van derde landen, en productie-
uitdagingen;

Or. en

Amendement 12
Gianna Gancia

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de COVID-19-
uitbraak ertoe heeft geleid dat veel 
nationale overheden van de lidstaten 
slachtoffer zijn geworden van fraude en 
ondeugdelijke medische apparatuur en 
hulpmiddelen toegeleverd kregen van 
ondernemingen uit derde landen, met 
name China;

Or. en

Amendement 13
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat 60 tot 80 % van 
de actieve ingrediënten van 
geneesmiddelen, d.w.z. de stof die voor de 
geneeskrachtige werking zorgt, buiten 
Europa wordt vervaardigd, hoofdzakelijk 
in China en India; overwegende dat dit 30 
jaar geleden nog 20 % was;
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Or. en

Amendement 14
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. A. overwegende dat de 
onderliggende oorzaken van 
geneesmiddelentekorten complex en 
multidimensionaal zijn en verband 
houden met productieproblemen, 
industriële quota, legale parallelhandel, 
maar ook met economische aspecten, 
zoals tarieven;

Or. en

Amendement 15
Jutta Paulus
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat parallelhandel en 
uitvoerverboden de beschikbaarheid van 
geneesmiddelen in sommige lidstaten 
kunnen beïnvloeden; overwegende dat de 
Commissie een onderzoek is begonnen 
naar het effect van parallelhandel;

Or. en

Amendement 16
Pietro Fiocchi

Ontwerpadvies
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Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat 
ongecoördineerde maatregelen op 
nationaal niveau ondoeltreffend zijn 
gebleken in de bestrijding van de COVID-
19-crisis, terwijl pan-Europese 
coördinatie en dialoog noodzakelijk is;

Or. en

Amendement 17
Marc Botenga, Sandra Pereira, Marisa Matias, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat 
geneesmiddelentekorten soms kunstmatig 
worden gecreëerd door farmaceutische 
ondernemingen die zich richten op de 
productie van winstgevende 
geneesmiddelen en daarbij minder 
winstgevende geneesmiddelen links laten 
liggen;

Or. en

Amendement 18
Katalin Cseh

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat artikel 81 van 
Richtlijn 2001/83/EG1 bis pleit voor 
maatregelen om tekorten aan 
geneesmiddelen of problemen bij de 
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distributie ervan in de lidstaten te 
voorkomen;
_________________
1 bis 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).

Or. en

Amendement 19
Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie
Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat het van zeer groot 
belang is geneesmiddelentekorten te 
voorkomen en, ingeval ze toch 
voorkomen, de gevolgen ervan te 
beperken;

Or. en

Amendement 20
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat het van 
levensbelang is geneesmiddelentekorten te 
voorkomen en, ingeval ze toch 
voorkomen, zo goed mogelijk op te 
vangen; overwegende dat 
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geneesmiddelentekorten een teken van 
onduurzaam beleid zijn en dat talrijke 
wetenschappelijke bewijzen aantonen dat 
geneesmiddelentekorten een groot aantal 
onderliggende oorzaken hebben, namelijk 
economische oorzaken, een toenemende 
regelgevingslast, onvoorziene stijgingen 
van de vraag, onderlinge afhankelijkheid 
in de bevoorradingsketen en productie- en 
kwaliteitsuitdagingen;

Or. en

Amendement 21
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de Commissie 
richtsnoeren voor optimale en rationele 
aanvoer van geneesmiddelen heeft 
uitgevaardigd om tekorten tijdens de 
COVID-19-pandemie te voorkomen; 
overwegende dat de Commissie in deze 
richtsnoeren erkent 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 
gezondheidszorgstelsel;

Or. en

Amendement 22
Pietro Fiocchi

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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A ter. overwegende dat de combinatie 
van kostenbeperkende maatregelen, het 
gebrek aan voorspelbaarheid van de 
markt en een bezwarend en rigide 
regelgevingskader een onhoudbare 
omgeving creëren voor de Europese 
farmaceutische industrie om in te werken 
en als katalysator te fungeren om 
duurzame toegang tot geneesmiddelen 
voor patiënten mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 23
Katalin Cseh

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat het Europees 
Parlement in zijn resolutie van 8 maart 
2011 en de Raad en zijn conclusies van 
13 september 2010 beiden hebben 
gewezen op het belang van de invoering 
van een gemeenschappelijke procedure 
voor gezamenlijke inkoop van medische 
bestrijdingsmiddelen, en met name van 
pandemische vaccins;

Or. en

Amendement 24
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de COVID-19-
pandemie heeft laten zien dat Europese 
coördinatie en samenwerking 
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noodzakelijk is om bedreigingen voor de 
volksgezondheid te bestrijden, in plaats 
van afzonderlijke en ongecoördineerde 
maatregelen op nationaal niveau;

Or. en

Amendement 25
Pietro Fiocchi

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat 
geneesmiddelentekorten wijzen op 
onhoudbaar beleid en dat talrijke 
wetenschappelijke bewijzen aantonen dat 
geneesmiddelentekorten multifactoriële 
onderliggende oorzaken hebben, namelijk 
economische oorzaken, een toenemende 
regelgevingslast, onvoorziene stijgingen 
van de vraag, onderlinge afhankelijkheid 
in de bevoorradingsketen en 
kwaliteitsuitdagingen;

Or. en

Amendement 26
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat de crisis 
van de COVID-19-pandemie volgens de 
Commissie reden is geweest en nog steeds 
reden is voor een aanzienlijke toename 
van de productie van zowel actieve 
ingrediënten als geneesmiddelen in de 
EU, en overwegende dat deze situatie een 
reorganisatie van bevoorradingsketens en 
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productielijnen vereist;

Or. en

Amendement 27
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat twee 
belangrijke trends van sterke invloed zijn 
op de continuïteit van de bevoorrading in 
crisistijden, namelijk de sluiting van de 
grenzen binnen de EU en excessieve 
voorraden op verschillende niveaus, te 
weten bij patiënten, apotheken en 
distributeurs, en niet zozeer de locatie van 
de productie van actieve farmaceutische 
ingrediënten;

Or. en

Amendement 28
Katalin Cseh

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat in Besluit 
nr. 1082/2013/EU van het Europees 
Parlement en de Raad1 bis de lidstaten 
worden aangemoedigd om gebruik te 
maken van gezamenlijke 
aanbestedingsprocedures, mits deze 
procedures worden voorafgegaan door 
een gezamenlijke 
aanbestedingsovereenkomst van de 
deelnemende lidstaten;
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_________________
1 bis 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).

Or. en

Amendement 29
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat na de 
pandemie een wereldwijde economische 
crisis wordt verwacht en dat gelijke 
toegang tot geneesmiddelen en de 
concurrentiekracht van de industriële 
sector daardoor nog grotere uitdagingen 
zullen worden;

Or. en

Amendement 30
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quinquies. overwegende dat de 
productie van geneesmiddelen en andere 
medische producten een uitdaging vormt 
en uiterst geavanceerde installaties en 
procedures en specifiek opgeleid 
personeel vergt om de kwaliteit, veiligheid 
en doeltreffende werking van 
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geneesmiddelen te waarborgen;

Or. en

Amendement 31
Katalin Cseh

Ontwerpadvies
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quinquies. overwegende dat 
geneesmiddelentekorten een ernstig 
gevaar vormen voor patiënten en de 
veerkracht en efficiëntie van de openbare 
gezondheidszorgstelsels in de hele Unie 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 32
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpadvies
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quinquies. overwegende dat de 
Commissie heeft aangekondigd tegen het 
eind van 2020 aanbevelingen voor een 
toekomstige farmaceutische strategie van 
de EU te zullen bekendmaken;

Or. en

Amendement 33
Pietro Fiocchi

Ontwerpadvies
Overweging A quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

A quinquies. overwegende dat een 
doeltreffende strategie niet alleen 
maatregelen voor het opvangen van 
geneesmiddelentekorten moet omvatten, 
maar ook maatregelen om te voorkomen 
dat die tekorten ontstaan;

Or. en

Amendement 34
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpadvies
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A sexies. overwegende dat 
commissaris Stella Kyriakides op 22 april 
in haar verklaringen tijdens een 
vergadering met leden van de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid (ENVI) van het 
Europees Parlement wees op de noodzaak 
om de productie van geneesmiddelen en 
de innovatiegraad binnen de EU op te 
schroeven;

Or. en

Amendement 35
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A sexies. overwegende dat de 
kwaliteit van geneesmiddelen en andere 
medische producten moeten voldoen aan 
strenge wettelijke EU-voorschriften, die 
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tot de strengste in de wereld behoren;

Or. en

Amendement 36
Katalin Cseh

Ontwerpadvies
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A sexies. overwegende dat de 
vroegtijdige herkenning, monitoring en 
melding van geneesmiddelentekorten 
moet worden verbeterd en moet worden 
ondersteund door gegevens over 
geneesmiddelentekorten beschikbaar te 
maken en transparanter te maken;

Or. en

Amendement 37
Katalin Cseh

Ontwerpadvies
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A septies. overwegende dat 
doeltreffende coördinatie op EU-niveau in 
crisistijd van essentieel belang is voor het 
voorkomen van eenzijdige grenssluitingen 
en uitvoerverboden, die 
geneesmiddelentekorten verergeren en de 
veerkracht van bevoorradingsketens en 
distributiekanalen in gevaar brengen;

Or. en

Amendement 38
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani
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Ontwerpadvies
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A septies. overwegende dat 
vooralsnog geen voor patiënten of 
consumenten zichtbare etiketten of 
etikettering verplicht is voor 
geneesmiddelen en actieve ingrediënten 
ter aanduiding van hun herkomst en land 
van productie;

Or. en

Amendement 39
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A septies. overwegende dat een van 
de economische onderliggende oorzaken 
van tekorten in het feit ligt dat in de 
Europese markten vaak sprake is van een 
monopolie waarbij de koper ook de prijs 
bepaalt;

Or. en

Amendement 40
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A octies. overwegende dat de 
complexiteit van de bevoorradingsketen, 
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de economische betrekkingen van de 
verschillende betrokken actoren en de 
complexiteit van de productie, de tekorten, 
de distributie en de levering van 
geneesmiddelen maken dat 
geneesmiddelentekorten kunnen ontstaan 
door elke tekortkoming in verband met 
deze factoren;

Or. en

Amendement 41
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpadvies
Overweging A octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A octies. overwegende dat bestaande 
belastingmechanismen en fiscale prikkels 
kunnen worden ingevoerd op Europees en 
lidstaatniveau voor strategische 
industriële sectoren;

Or. en

Amendement 42
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A nonies. overwegende dat Europa 
na de COVID-19-pandemie zal worden 
geconfronteerd met een economische 
crisis die de toegang tot geneesmiddelen 
en het concurrentievermogen van de 
Europese farmaceutische industrie nog 
verder op de proef zal stellen;

Or. en
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Amendement 43
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpadvies
Overweging A nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A nonies. overwegende dat in de EU 
zeer streng toezicht op de kwaliteit van de 
productie van geneesmiddelen wordt 
gehandhaafd;

Or. en

Amendement 44
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpadvies
Overweging A decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A decies. overwegende dat kleine en 
middelgrote farmaceutische laboratoria 
waardevolle troeven zijn die behouden 
moeten blijven en een kweekvijver vormen 
voor onderzoek en ontdekkingen die moet 
worden ondersteund, aangezien zij 
kunnen bijdragen aan het voorkomen van 
geneesmiddelentekorten;

Or. en

Amendement 45
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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A decies. overwegende dat het van 
levensbelang is geneesmiddelentekorten te 
voorkomen en, ingeval ze toch 
voorkomen, deze op te vangen;

Or. en

Amendement 46
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpadvies
Overweging A undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A undecies. overwegende dat de 
verplaatsing van productie-eenheden voor 
medische producten meestal gepaard gaat 
met een stijging van de productiekosten; 
overwegende dat kopers, met name 
ziekenhuisapotheken, zich aan 
budgettaire beperkingen moeten houden, 
waardoor zij vaak genoodzaakt zijn alleen 
financiële criteria in acht te nemen, en 
niet de kwaliteit of herkomst;

Or. en

Amendement 47
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A undecies. overwegende dat de 
farmaceutische industrie in Europa 
765 000 werknemers in dienst heeft en in 
de EU circa 2,7 miljoen banen in stand 
houdt;

Or. en
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Amendement 48
Romana Jerković, Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Dan Nica

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. roept de Commissie op onverwijld 
het stappenplan voor de farmaceutische 
strategie van de EU bekend te maken, 
waarin de onderliggende oorzaken van 
geneesmiddelentekorten worden 
vastgesteld; verzoekt de Commissie 
dringend ambitieuze en specifieke 
regelgevingsmaatregelen voor te stellen 
met het doel om geneesmiddelen 
beschikbaar, betaalbaar, duurzaam en 
voor iedereen toegankelijk te maken; 
vraagt de Commissie maatregelen te 
bevorderen die de zekerheid van de 
bevoorrading van geneesmiddelen 
verhoogt en de afhankelijkheid van derde 
landen verlaagt;

Or. en

Amendement 49
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt er bij de Commissie op aan 
zo snel mogelijk overleg te plegen met alle 
betrokken partijen voor het in kaart 
brengen van de belangrijkste problemen op 
het vlak van de bevoorrading die er direct 
toe leiden dat geneesmiddelentekorten 
kunnen ontstaan of de kans daarop 
vergroten; verzoekt de Commissie in het 

1. dringt er bij de Commissie op aan 
zo snel mogelijk overleg te plegen met alle 
betrokken partijen voor het in kaart 
brengen van de belangrijkste problemen op 
het vlak van de bevoorrading die er direct 
toe leiden dat geneesmiddelentekorten 
kunnen ontstaan of de kans daarop 
vergroten; pleit voor de invoering van een 
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kader van haar farmaceutische strategie 
voorstellen te presenteren voor ambitieuze 
en concrete maatregelen voor het 
aanpakken van deze problemen;

permanente, concrete en actiegerichte 
dialoog met het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA), de 
nationale bevoegde autoriteiten, de 
lidstaten, de farmaceutische industrie en 
alle actoren in de farmaceutische 
bevoorradingsketen; pleit voor een 
doeltreffend Europees beleidskader voor 
het voorkomen van tekorten op lange 
termijn door uitwisseling van informatie, 
vroegtijdige melding van verwachte 
tekorten en een hogere mate van 
transparantie van de bevoorradingsketen; 
verzoekt de Commissie in het kader van 
haar farmaceutische strategie voorstellen te 
presenteren voor ambitieuze en concrete 
maatregelen voor het aanpakken van deze 
problemen;

Or. en

Amendement 50
Marc Botenga, Sandra Pereira, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, 
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt er bij de Commissie op aan 
zo snel mogelijk overleg te plegen met alle 
betrokken partijen voor het in kaart 
brengen van de belangrijkste problemen op 
het vlak van de bevoorrading die er direct 
toe leiden dat geneesmiddelentekorten 
kunnen ontstaan of de kans daarop 
vergroten; verzoekt de Commissie in het 
kader van haar farmaceutische strategie 
voorstellen te presenteren voor ambitieuze 
en concrete maatregelen voor het 
aanpakken van deze problemen;

1. dringt er bij de Commissie op aan 
zo snel mogelijk overleg te plegen met alle 
betrokken partijen voor het in kaart 
brengen van de belangrijkste problemen op 
het vlak van de bevoorrading die er direct 
toe leiden dat geneesmiddelentekorten 
kunnen ontstaan of de kans daarop 
vergroten; verzoekt de Commissie in het 
kader van haar farmaceutische strategie 
voorstellen te presenteren voor ambitieuze 
en concrete maatregelen voor het 
aanpakken van deze problemen, met onder 
andere een mechanisme om 
ondernemingen die octrooien hebben te 
dwingen de benodigde geneesmiddelen te 
produceren, zelfs wanneer ze minder 
rendabel zijn, en de mogelijkheid om 
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verplichte vergunningen op te leggen om 
een verhoogde productie van de meest 
noodzakelijke geneesmiddelen of vaccins 
ongehinderd te kunnen bevorderen;

Or. en

Amendement 51
Katalin Cseh

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt er bij de Commissie op aan 
zo snel mogelijk overleg te plegen met alle 
betrokken partijen voor het in kaart 
brengen van de belangrijkste problemen op 
het vlak van de bevoorrading die er direct 
toe leiden dat geneesmiddelentekorten 
kunnen ontstaan of de kans daarop 
vergroten; verzoekt de Commissie in het 
kader van haar farmaceutische strategie 
voorstellen te presenteren voor ambitieuze 
en concrete maatregelen voor het 
aanpakken van deze problemen;

1. dringt er bij de Commissie op aan 
zo snel mogelijk overleg te plegen met alle 
betrokken partijen voor het in kaart 
brengen van de belangrijkste problemen op 
het vlak van de bevoorrading die er direct 
toe leiden dat geneesmiddelentekorten 
kunnen ontstaan of de kans daarop 
vergroten en om initiatieven op te zetten 
om risico’s voor bevoorradingsketens te 
beperken; verzoekt de Commissie in het 
kader van haar farmaceutische strategie 
voorstellen te presenteren voor ambitieuze 
en concrete maatregelen voor het 
aanpakken van deze problemen;

Or. en

Amendement 52
Katalin Cseh

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt er bij de Commissie op aan 
zo snel mogelijk overleg te plegen met alle 
betrokken partijen voor het in kaart 
brengen van de belangrijkste problemen op 
het vlak van de bevoorrading die er direct 

1. dringt er bij de Commissie op aan 
zo snel mogelijk overleg te plegen met alle 
betrokken partijen en marktonderzoek te 
verrichten voor het in kaart brengen van de 
belangrijkste problemen op het vlak van de 
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toe leiden dat geneesmiddelentekorten 
kunnen ontstaan of de kans daarop 
vergroten; verzoekt de Commissie in het 
kader van haar farmaceutische strategie 
voorstellen te presenteren voor ambitieuze 
en concrete maatregelen voor het 
aanpakken van deze problemen;

bevoorrading die er direct toe leiden dat 
geneesmiddelentekorten kunnen ontstaan 
of de kans daarop vergroten; verzoekt de 
Commissie in het kader van haar 
farmaceutische strategie voorstellen te 
presenteren voor ambitieuze en concrete 
maatregelen voor het aanpakken van deze 
problemen;

Or. en

Amendement 53
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Andris Ameriks

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt er bij de Commissie op aan 
zo snel mogelijk overleg te plegen met alle 
betrokken partijen voor het in kaart 
brengen van de belangrijkste problemen 
op het vlak van de bevoorrading die er 
direct toe leiden dat 
geneesmiddelentekorten kunnen ontstaan 
of de kans daarop vergroten; verzoekt de 
Commissie in het kader van haar 
farmaceutische strategie voorstellen te 
presenteren voor ambitieuze en concrete 
maatregelen voor het aanpakken van deze 
problemen;

1. dringt er bij de Commissie op aan 
zo snel mogelijk overleg te plegen met alle 
betrokken partijen om op grond van 
bewijzen factoren binnen de 
bevoorradingsketen en daarbuiten aan te 
wijzen die er direct toe leiden dat 
geneesmiddelentekorten kunnen ontstaan 
of de kans daarop vergroten; verzoekt de 
Commissie in het kader van haar 
farmaceutische strategie voorstellen te 
presenteren voor ambitieuze en concrete 
maatregelen voor het aanpakken van deze 
problemen;

Or. en

Amendement 54
Gianna Gancia

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

roept de Commissie met name op een 
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omvattende strategie voor te stellen om 
Europa en de lidstaten zelfvoorzienend te 
maken op het gebied van geneesmiddelen;

Or. en

Amendement 55
Jutta Paulus
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. pleit voor een grondige herziening 
van het EU-brede systeem voor 
vroegtijdige waarschuwing opdat dit een 
totaalbeeld biedt en regelmatige en tijdige 
meldingen van potentiële 
geneesmiddelentekorten worden gegeven; 
dringt erop aan dat binnen dit systeem 
alle betrokken partijen van de 
bevoorradingsketen, waaronder ook 
parallelhandelaren en groothandelaren, 
worden verplicht potentiële verstoringen 
tijdig te melden; wijst erop dat de huidige 
meldplicht met een termijn van twee 
maanden niet genoeg tijd biedt om te 
reageren; roept op tot betere handhaving 
van wettelijke meldplichten; pleit voor een 
meer centrale rol van het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) in een 
EU-breed systeem voor vroegtijdige 
waarschuwing waarbij naast de 
bovengenoemde partijen ook 
ziekenhuisapothekers en 
patiëntenverenigingen zijn betrokken;

Or. en

Amendement 56
Patrizia Toia, Miriam Dalli, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Romana Jerković
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. roept de Commissie op een pan-
Europese respons te coördineren met het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), 
de nationale bevoegde autoriteiten, de 
lidstaten, de farmaceutische industrie en 
alle spelers in de farmaceutische 
bevoorradingsketen; wijst erop dat een 
gecoördineerde EU-respons van het 
allergrootste belang is om de afzonderlijke 
en ongecoördineerde beleidsmaatregelen 
van de lidstaten te in goede banen te 
leiden om de onderliggende oorzaken van 
geneesmiddelentekorten aan te pakken en 
op lange termijn te elimineren, en om het 
recht van patiënten op universele, eerlijke, 
betaalbare, effectieve, veilige en tijdige 
toegang tot essentiële geneesmiddelen, 
alsook de duurzaamheid van de openbare 
gezondheidszorgstelsels in de EU te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 57
Katalin Cseh

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. erkent dat het van groot belang is 
lessen te trekken uit de COVID-19-crisis 
om toekomstige pandemieën doeltreffend 
te kunnen aanpakken en beter voorbereid 
te zijn; roept de Commissie op om 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 maatregelen moet omvatten om open 



AM\1205469NL.docx 31/85 PE652.374v01-00

NL

grenzen te garanderen om het vrije 
verkeer van goederen, met name 
geneesmiddelen, te waarborgen;

Or. en

Amendement 58
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie in 
samenwerking met de betrokken partijen 
van de sector eindelijk een 
waarschuwingsmechanisme voor tekorten 
te ontwikkelen dat reactief is en 
eenvoudig kan worden geactiveerd, zodat 
landen die in de toekomst met dit 
probleem te maken hebben, kunnen 
reageren en zich indien nodig tot andere 
markten kunnen wenden; dringt erop aan 
dat dit mechanisme, voor zover mogelijk, 
de gehele bevoorradingsketen moet 
omvatten, zodat ook distributeurs 
waarschuwingen kunnen afgeven;

Or. en

Amendement 59
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. vraagt de Commissie om voor een 
Europese coördinatie te zorgen teneinde 
geneesmiddelentekorten aan te pakken en 
een centraal pan-Europees 
geharmoniseerd rapportage- en 
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meldingssysteem op te zetten dat 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;

Or. en

Amendement 60
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op een omgeving te creëren waardoor 
Europa een aantrekkelijke locatie blijft 
voor investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling en industriële ontwikkeling 
in de farmaceutische industrie om in 
potentiële behoeften te voorzien;

Or. en

Amendement 61
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. roept de Commissie en de lidstaten 
op om financiële prikkels in te voeren die 
investeringen in de kwaliteit en de 
voorzieningszekerheid van 
geneesmiddelen belonen; vraagt de 
Commissie met name in het kader van de 
richtlijn overheidsopdrachten (Richtlijn 
2014/24/EU) specifieke richtsnoeren op te 
stellen om duurzame inkooppraktijken 
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voor geneesmiddelen te ondersteunen, met 
name over de beste manier om de criteria 
voor de economisch meest voordelige 
inschrijving, volgens de definitie in die 
richtlijn, toe te passen voor de markten 
waar aanbestedingspraktijken worden 
gebruikt;

Or. en

Amendement 62
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. onderstreept de noodzaak om de 
grenzen open te houden door middel van 
green lanes die het voor farmaceutische 
en medische ondernemingen die 
geneesmiddelen en/of persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) leveren en 
verspreiden, eenvoudiger maakt grenzen 
over te steken, om potentiële 
geneesmiddelentekorten te voorkomen;

Or. en

Amendement 63
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. pleit voor maatregelen 
tegen aanbestedingen met één winnaar en 
met de prijs als enige criterium, die 
prijserosie veroorzaken, het aantal 
aanbieders op de markt omlaag brengen, 
vaak leiden tot korte doorlooptijden en 
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gepaard gaan met stevige boetes voor 
bedrijven, wat het risico op tekorten aan 
medische producten wederom verhoogt;

Or. en

Amendement 64
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. staat achter de oproep van 
de Commissie aan alle lidstaten om 
uitvoerverboden voor geneesmiddelen 
binnen de interne markt op te heffen, 
aangezien uitvoerverboden funest zijn 
voor de beschikbaarheid van 
geneesmiddelen voor Europese patiënten; 
wijst er voorts op dat maatregelen die tot 
de beslagname van geneesmiddelen, 
tussenproducten of actieve 
farmaceutische ingrediënten of de 
productie daarvan leiden, niet als 
optioneel moeten worden beschouwd, met 
name als ze voor actieve farmaceutische 
ingrediënten of tussenproducten worden 
toegepast, omdat ze van doorslaggevend 
belang zijn voor de productie van de 
medische industrie;

Or. en

Amendement 65
Jutta Paulus
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement
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2. verzoekt de Commissie te 
overwegen van de farmaceutische 
industrie te verlangen dat zij over een 
gediversifieerde bevoorradingsketen 
beschikt en over een plan van aanpak voor 
het beperken van de gevolgen van 
eventuele problemen in de 
bevoorradingsketen van geneesmiddelen;

2. verzoekt de Commissie te 
overwegen wijzigingen aan te brengen in 
het kader van vergunningen voor het in 
de handel brengen die de farmaceutische 
industrie verplichten te beschikken over 
een gediversifieerde bevoorradingsketen, 
waarbij voor elk onderdeel van de 
bevoorradingsketen alternatieven moeten 
worden aangewezen naar voorbeeld van 
het beginsel van N-1-redundantie bij het 
beheer van het elektriciteitsnet, en over 
een verplicht plan van aanpak voor het 
beperken van de gevolgen van eventuele 
problemen in de bevoorradingsketen van 
geneesmiddelen dat zij bij de bevoegde 
autoriteiten moeten indienen; verzoekt de 
Commissie te streven naar harmonisatie 
en handhaving van deze vereisten in de 
hele Unie;

Or. en

Amendement 66
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie te 
overwegen van de farmaceutische industrie 
te verlangen dat zij over een 
gediversifieerde bevoorradingsketen 
beschikt en over een plan van aanpak voor 
het beperken van de gevolgen van 
eventuele problemen in de 
bevoorradingsketen van geneesmiddelen;

2. verzoekt de Commissie prikkels in 
te voeren om de farmaceutische industrie 
aan te moedigen de bevoorradingsketen te 
diversifiëren en op EU-niveau 
zelfvoorzienend te maken en een plan van 
aanpak te ontwikkelen voor het beperken 
van de gevolgen van eventuele problemen 
in de bevoorradingsketen van essentiële 
geneesmiddelen; wijst erop dat dit plan 
van aanpak oplossingen moet omvatten 
voor de strategische opslag van 
geneesmiddelen om de bevoorrading 
gedurende een redelijke periode veilig te 
stellen; onderstreept het belang van 
investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling om ervoor te zorgen dat de 
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farmaceutische industrie kan inspelen op 
de toekomstige behoeften;

Or. en

Amendement 67
Katalin Cseh

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie te 
overwegen van de farmaceutische industrie 
te verlangen dat zij over een 
gediversifieerde bevoorradingsketen 
beschikt en over een plan van aanpak voor 
het beperken van de gevolgen van 
eventuele problemen in de 
bevoorradingsketen van geneesmiddelen;

2. verzoekt de Commissie te 
overwegen van de farmaceutische industrie 
te verlangen dat zij over een 
gediversifieerde bevoorradingsketen 
beschikt en over een plan van aanpak voor 
het beperken van de gevolgen van 
eventuele problemen in de 
bevoorradingsketen van geneesmiddelen; 
benadrukt dat dit plan transparante 
rapportagemechanismen moet omvatten 
met permanente communicatiekanalen 
waarlangs patiënten en zorgverleners 
tekorten (vroegtijdig) kunnen melden;

Or. en

Amendement 68
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie te 
overwegen van de farmaceutische industrie 
te verlangen dat zij over een 
gediversifieerde bevoorradingsketen 
beschikt en over een plan van aanpak voor 
het beperken van de gevolgen van 
eventuele problemen in de 
bevoorradingsketen van geneesmiddelen;

2. verzoekt de Commissie te 
overwegen van de farmaceutische industrie 
te verlangen dat zij over een 
gediversifieerde bevoorradingsketen 
beschikt en over een plan van aanpak voor 
het beperken van de gevolgen van 
eventuele problemen in de 
bevoorradingsketen van geneesmiddelen; 
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merkt op dat het voor de industrie van 
groot belang is om de capaciteit te hebben 
om haar productie te verhogen om in een 
plotseling snel stijgende vraag te voorzien 
in geval van kritieke omstandigheden;

Or. en

Amendement 69
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie te 
overwegen van de farmaceutische industrie 
te verlangen dat zij over een 
gediversifieerde bevoorradingsketen 
beschikt en over een plan van aanpak voor 
het beperken van de gevolgen van 
eventuele problemen in de 
bevoorradingsketen van geneesmiddelen;

2. verzoekt de Commissie van de 
farmaceutische industrie te verlangen dat 
zij over een gediversifieerde 
bevoorradingsketen beschikt en over een 
plan van aanpak voor het beperken van de 
risico’s in verband met 
geneesmiddelentekorten om eventuele 
kwetsbaarheden, verstoringen en 
knelpunten in de bevoorradingsketen te 
beheren en op te vangen;

Or. en

Amendement 70
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Andris Ameriks

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie te 
overwegen van de farmaceutische industrie 
te verlangen dat zij over een 
gediversifieerde bevoorradingsketen 
beschikt en over een plan van aanpak voor 
het beperken van de gevolgen van 
eventuele problemen in de 

2. verzoekt de Commissie prikkels in 
te voeren om de farmaceutische industrie 
aan te moedigen een plan van aanpak te 
ontwikkelen voor het beperken van de 
gevolgen van eventuele problemen in de 
bevoorradingsketen van essentiële 
geneesmiddelen;
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bevoorradingsketen van geneesmiddelen;

Or. en

Amendement 71
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie met 
belanghebbenden uit de farmaceutische 
industrie van gedachten te wisselen over 
de grootte van voorraden van beschikbare 
geneesmiddelen; wijst er in dit verband op 
dat de quota die distributeurs hanteren 
voor voorraadvolumes vaak te krap zijn 
en vertragingen en tekorten veroorzaken 
en de transparantie van de voorraden op 
alle niveaus tekortschiet;

Or. en

Amendement 72
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat het Europees 
Centrum voor ziektepreventie en -
bestrijding (ECDC) modelleringsgegevens 
moet publiceren over de verwachte 
ontwikkeling van de pandemie in elke 
lidstaat om de vraag te voorspellen en op 
basis daarvan de productiecapaciteit en de 
distributiekanalen aan te passen, teneinde 
geneesmiddelen te leveren waar en 
wanneer ze nodig zijn;

Or. en
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Amendement 73
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat in bepaalde 
voorbeeldgevallen tekorten verband 
houden met de tijd die nodig is om aan 
reglementaire vereisten te voldoen, onder 
andere wettelijke termijnen en nationale 
vereisten; vraagt de Commissie om een 
Europese respons op 
geneesmiddelentekorten te coördineren 
om eerlijke en duurzame toegang tot 
geneesmiddelen veilig te stellen;

Or. en

Amendement 74
Patrizia Toia, Miriam Dalli, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Romana Jerković

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept de Commissie op een 
concurrerende, op onderzoek gebaseerde 
farmaceutische industrie in stand te 
houden, rekening houdend met het feit 
dat de EU met afstand de wereldleider is 
op het gebied van de productie van actieve 
farmaceutische ingrediënten voor 
octrooigebonden geneesmiddelen is;

Or. en

Amendement 75
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Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt erop aan dat de Commissie 
geneesmiddelentekorten tot een van de 
pijlers van haar aankomende 
farmaceutische strategie maakt; 

Or. en

Amendement 76
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat farmaceutisch 
prijsbeleid waarin alleen uitgaven zijn 
opgenomen, niet de mogelijkheid biedt dat 
prijsaanpassingen wijzigingen in de 
kosten van goederen, productie, wettelijke 
procedures en distributie weerspiegelen, 
en een negatief effect heeft op de 
voorzieningszekerheid;

Or. en

Amendement 77
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. onderstreept de noodzaak om 
onder medisch toezicht degelijke 
paraatheidsplannen voor de aanvoer van 
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kritieke geneesmiddelen in situaties van 
pandemieën te ontwikkelen op basis van 
solidariteit tussen de lidstaten, en om 
ervoor te zorgen dat geneesmiddelen die 
niet met de pandemie verband houden, 
verkrijgbaar blijven voor patiënten die ze 
nodig hebben;

Or. en

Amendement 78
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie om via de 
toekomstige farmaceutische strategie de 
herziening van het Europese 
wetgevingskader te organiseren om de 
lidstaten in staat te stellen 
transparantiemaatregelen in te voeren;

Or. en

Amendement 79
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. roept de Commissie op de 
geharmoniseerde definitie van 
geneesmiddelentekort zoals voorgesteld 
door de taskforce van het EMA en de 
HMA’s in 2019, aan te scherpen;

Or. en
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Amendement 80
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. benadrukt dat er als gevolg 
van parallelhandel sprake is van een 
discrepantie tussen het volume dat 
fabrikanten op een bepaalde markt 
brengen, het volume van uitvoer en invoer 
en de feitelijke behoeften van patiënten 
van de betreffende markt, hetgeen tot 
tekorten kan leiden; erkent dat 
leveringsquota die door houders van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen worden toegepast voor de 
distributie van medische producten 
gebaseerd zijn op verschillende 
parameters, waaronder schattingen van 
de behoeften van patiënten;

Or. en

Amendement 81
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. moedigt de Commissie aan 
een model voor eerlijke prijsstelling te 
ontwerpen dat rekening houdt met het feit 
dat de prijzen meer moeten worden 
afgestemd op de kosten van onderzoek en 
ontwikkeling en tevens met de 
therapeutische meerwaarde;

Or. en
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Amendement 82
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. roept de Commissie op 
maatregelen te nemen tegen 
leveringsquota die door 
geneesmiddelenproducenten worden 
gehanteerd, aangezien deze bijdragen aan 
het ontstaan van geneesmiddelentekorten;

Or. en

Amendement 83
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de EU zo snel 
mogelijk iets moet doen aan de excessieve 
afhankelijkheid van een klein aantal derde 
landen voor de productie van 
geneesmiddelen en als leveranciers van 
actieve farmaceutische ingrediënten;

3. benadrukt dat de EU zo snel 
mogelijk haar solide industriële basis van 
geneesmiddelenproductie moet 
beschermen en tegelijkertijd de 
voorzieningszekerheid opnieuw onder de 
loep moet nemen om iets te doen aan de 
excessieve afhankelijkheid van een klein 
aantal derde landen voor de productie van 
geneesmiddelen en als leveranciers van 
actieve farmaceutische ingrediënten; 
vraagt de betrokken partijen hun 
bevoorradingsketens te diversifiëren om 
ze minder kwetsbaar te maken; vraagt de 
Commissie met het oog hierop grondig 
onderzoek te doen naar het effect van de 
afhankelijkheid van invoer in Europa van 
onder andere medische hulpmiddelen, 
beademingstoestellen, chemische stoffen 
en grondstoffen uit derde landen, met 
name China en andere landen waar de 
staat aanzienlijke invloed op de markt 
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uitoefent, en in de geplande 
farmaceutische strategie maatregelen op 
te nemen om elke verstoring in de 
wereldwijde waardeketens te kunnen 
opvangen, en wel door middel van 
sterkere coördinatie op EU-niveau en 
strategische mondiale partnerschappen;

Or. en

Amendement 84
Katalin Cseh

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de EU zo snel 
mogelijk iets moet doen aan de excessieve 
afhankelijkheid van een klein aantal derde 
landen voor de productie van 
geneesmiddelen en als leveranciers van 
actieve farmaceutische ingrediënten;

3. benadrukt dat de EU zo snel 
mogelijk iets moet doen aan de excessieve 
afhankelijkheid van een klein aantal derde 
landen voor de productie van 
geneesmiddelen en als leveranciers van 
actieve farmaceutische ingrediënten; 
verzoekt de Commissie plannen te maken 
voor de aanleg van Europese 
gemeenschappelijke strategische reserves, 
voortbouwend op het voorraadinitiatief 
van rescEU, en om nieuwe financiële 
prikkels in te voeren om de verplaatsing 
van productievestigingen van derde 
landen naar Europa te stimuleren, mede 
ondersteund door meer investering in 
capaciteit voor onderzoek en ontwikkeling 
en infrastructuur, waaronder ook 
universiteiten;

Or. en

Amendement 85
Marc Botenga, Sandra Pereira, Marisa Matias, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de EU zo snel 
mogelijk iets moet doen aan de excessieve 
afhankelijkheid van een klein aantal derde 
landen voor de productie van 
geneesmiddelen en als leveranciers van 
actieve farmaceutische ingrediënten;

3. benadrukt dat de EU zo snel 
mogelijk iets moet doen aan de excessieve 
afhankelijkheid van een klein aantal derde 
landen voor de productie van 
geneesmiddelen en als leveranciers van 
actieve farmaceutische ingrediënten; 
vraagt de EU bijgevolg om de opzet van 
een Europees openbaar farmaceutisch 
centrum mogelijk te maken dat moet 
toezien op de productie van essentiële 
geneesmiddelen en vaccins en deze tegen 
de kostprijs beschikbaar moet maken voor 
de openbare gezondheidszorgdiensten van 
de lidstaten;

Or. en

Amendement 86
Jutta Paulus
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de EU zo snel 
mogelijk iets moet doen aan de excessieve 
afhankelijkheid van een klein aantal derde 
landen voor de productie van 
geneesmiddelen en als leveranciers van 
actieve farmaceutische ingrediënten;

3. benadrukt dat de EU zo snel 
mogelijk iets moet doen aan de excessieve 
afhankelijkheid van een klein aantal 
fabrikanten en leveranciers van chemische 
grondstoffen en basismaterialen en 
actieve farmaceutische ingrediënten uit 
derde landen; pleit bovendien voor 
aanvullende waarborgen om zeker te 
stellen dat materialen en ingrediënten die 
op de markt van de EU komen worden 
vervaardigd volgens passende sociale en 
milieunormen; stelt voor de 
bovengenoemde normen op te nemen in 
het kader van de goede 
fabricagemethoden;

Or. en
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Amendement 87
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de EU zo snel 
mogelijk iets moet doen aan de excessieve 
afhankelijkheid van een klein aantal derde 
landen voor de productie van 
geneesmiddelen en als leveranciers van 
actieve farmaceutische ingrediënten;

3. benadrukt dat de EU zo snel 
mogelijk iets moet doen aan de excessieve 
afhankelijkheid van een klein aantal derde 
landen voor de productie van 
geneesmiddelen en als leveranciers van 
essentiële basismaterialen, 
tussenproducten en actieve farmaceutische 
ingrediënten;

Or. en

Amendement 88
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept de noodzaak om 
ervoor te zorgen dat octrooien geen 
hindernis vormen bij het veiligstellen van 
de bevoorrading tijdens de uitbraak van 
een epidemie; onderstreept de behoefte 
om indien nodig aan octrooien voor 
geneesmiddelen, vaccins en medische 
hulpmiddelen voorbij te gaan om kritieke 
bevoorrading veilig te stellen tijdens de 
uitbraak van een epidemie, zowel nu als 
in de toekomst, door openbare laboratoria 
en industriële producenten toe te staan 
algemene kopieën te maken van 
merkproducten zonder met de 
octrooihouders te hoeven overleggen;

Or. en
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Amendement 89
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. vraagt de Commissie de lidstaten 
bij te staan bij het ontwikkelen van 
nationale voorraadstrategieën om de 
paraatheid van de EU te verhogen en 
tegelijkertijd de kosten die verbonden zijn 
met nationale voorraden zoveel mogelijk 
te beperken; erkent dat vanuit een 
langetermijnperspectief moet worden 
gekeken naar de kwestie van 
inventarisatie van belangrijke 
geneesmiddelen en de mogelijkheid om de 
onmiddellijke productiecapaciteit van 
enkele bijzonder belangrijke 
geneesmiddelen te verhogen;

Or. en

Amendement 90
Romana Jerković, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Dan Nica, Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat het noodzakelijk 
is de soepele werking van de interne 
markt te garanderen om ervoor te zorgen 
dat alle burgers ongehinderd toegang 
hebben tot geneesmiddelen, medische 
apparatuur en beschermingsmiddelen, 
met name burgers die wonen in lidstaten 
die vanwege hun geringe omvang of hun 
afgelegen ligging zwaar afhankelijk zijn 
van invoer en niet eenvoudig toegang 
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hebben tot de bevoorradingsketen;

Or. en

Amendement 91
Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie
Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept de noodzaak van een 
gezamenlijke, pan-Europese, 
gecoördineerde aanpak bij de invoering 
van maatregelen om de onderliggende 
oorzaken van geneesmiddelentekorten te 
bestrijden, aangezien ad-hocoplossingen 
zoals voorraadvereisten tot sterkere 
ongelijkheden tussen de lidstaten kunnen 
leiden vanwege de geringe 
productiecapaciteit van de EU en 
economische verschillen tussen de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 92
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op de voorraden weer in evenwicht te 
brengen op basis van de behoeften van 
patiënten en ziekenhuizen in plaats van 
excessieve voorraden op te bouwen; merkt 
op dat het, om een eerlijke toewijzing op 
Europees niveau te garanderen, 
noodzakelijk is geneesmiddelen eerlijk te 
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verdelen op basis van gezamenlijke 
protocollen voor het gebruik van 
geneesmiddelen om voorrang te geven 
aan patiënten die ze dringend nodig 
hebben;

Or. en

Amendement 93
Romana Jerković, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Dan Nica, Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. roept de Commissie op, gezien het 
feit dat de COVID-19-pandemie heeft 
aangetoond hoezeer Europa afhankelijk 
is van derde landen voor de productie van 
essentiële geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen, met inbegrip van actieve 
farmaceutische ingrediënten, passende 
financiële middelen te verstrekken in het 
kader van Horizon Europa en andere EU-
programma’s om de onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten van de Unie te 
versterken om de productie in belangrijke 
industriële sectoren, zoals de 
farmaceutische industrie, te 
ondersteunen; roept de Commissie op om 
de kloof op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling binnen de Unie te verkleinen 
door te zorgen voor een brede 
geografische dekking en deelname van 
lidstaten met weinig onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten aan 
gezamenlijke projecten; benadrukt dat 
Horizon Europa en andere EU-
programma’s moeten bijdragen aan de 
bestrijding van zeldzame ziekten door 
meer onderzoek, klinische tests, 
uitwisseling van beste praktijken en 
ontwikkeling van geneesmiddelen; dringt 
erop aan dat onderzoek, beste praktijken, 
klinische tests en geneesmiddelen met 
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betrekking tot zeldzame ziekten 
toegankelijk worden gemaakt voor alle 
burgers van alle lidstaten;

Or. en

Amendement 94
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. roept de Commissie op de lidstaten 
te helpen voorraden van belangrijke 
geneesmiddelen op te bouwen onder 
gedeelde publiek-private 
verantwoordelijkheid; benadrukt dat het 
ontwerp van een systeem voor een 
dergelijke noodvoorraad deel moet zijn 
van de aangekondigde farmaceutische 
strategie en dat daarbij moet worden 
bepaald hoe voorraden op het niveau van 
nieuwe medische ontwikkelingen kunnen 
worden gehouden; roept de Commissie op 
onderzoek te doen naar de mogelijkheden 
om op EU-niveau voorraden op te bouwen 
via rescEU; beklemtoont dat 
geneesmiddelentekorten een probleem 
vormen voor de nationale veiligheid en 
dat een betere veerkracht van de kritische 
gezondheidszorginfrastructuur van de 
lidstaten het algemene 
doorzettingsvermogen van de EU zal 
verhogen;

Or. en

Amendement 95
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat de dringende 
behoefte aan geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen niet ten koste mag gaan van 
de kwaliteit, veiligheid, doeltreffendheid 
en kostenefficiëntie van geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik en 
gezondheidsproducten, met inbegrip van 
medische apparatuur en cosmetische en 
lichaamshygiëneproducten;

Or. en

Amendement 96
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. wijst erop dat de naleving 
van de voorschriften voor de toekenning 
van vergunningen voor klinische tests met 
geneesmiddelen en het toezicht op de 
toepassing van goede klinische praktijken 
bij de uitvoering ervan, ook in de 
toekomst moet worden gereguleerd en 
gecontroleerd volgens de hoogste normen 
van bescherming van de volksgezondheid, 
om de toegang van zorgverleners en 
burgers tot hoogwaardige, doeltreffende 
en veilige geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten te waarborgen;

Or. en

Amendement 97
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 quater. vraagt de Commissie ervoor 
te zorgen dat het beheer van voorraden op 
EU-niveau wordt afgestemd met de 
lidstaten zodat de opbouw van nationale 
voorraden door de lidstaten wordt 
gecoördineerd, met het doel om de 
veerkracht en het doorzettingsvermogen 
van de Europese maatschappijen in crisis- 
en/of conflictperioden te waarborgen;

Or. en

Amendement 98
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. roept de Commissie op om 
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 maatregelen moet omvatten om open 
grenzen te garanderen om het vrije 
verkeer van goederen, met name 
geneesmiddelen, te garanderen;

Or. en

Amendement 99
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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3 quinquies. herinnert eraan dat de 
secretaris-generaal van de VN onlangs 
heeft verklaard dat de toekomstige 
behandeling voor COVID-19 “een publiek 
goed” is dat voor iedereen beschikbaar 
moet zijn; waarschuwt dat de 
bescherming van de volksgezondheid niet 
verenigbaar is met een winstoogmerk, 
aangezien het maken van winst altijd ten 
koste zal gaan van het welzijn van 
mensen;

Or. en

Amendement 100
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 sexies. roept de Commissie op een 
actieve, op onderzoek gebaseerde 
farmaceutische industrie in Europa in 
stand te houden, tevens rekening houdend 
met het feit dat de EU nog steeds de 
wereldleider is op het gebied van de 
productie van actieve farmaceutische 
ingrediënten voor octrooigebonden 
geneesmiddelen, zoals 
Commissievoorzitter Von der Leyen heeft 
verklaard in haar opdrachtbrief aan 
commissaris Kyriakides;

Or. en

Amendement 101
Jutta Paulus
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. spoort de Commissie aan 
voorstellen te presenteren voor 
maatregelen, waaronder financiële 
stimulansen, ter bevordering van de groene 
vervaardiging - in de EU - van strategisch 
belangrijke chemische stoffen die bij de 
productie van geneesmiddelen worden 
gebruikt; verzoekt de Commissie daarnaast 
met klem ook voorstellen te presenteren 
voor maatregelen gericht op een grotere 
participatie van kleine en middelgrote EU-
ondernemingen in de bevoorradingsketen 
van geneesmiddelen, gezien de essentiële 
rol die zij vervullen in onderzoek en 
innovatie, en het feit dat zij van nature het 
zwaartepunt van hun productie snel kunnen 
verschuiven, teneinde beter op 
onverwachte problemen te kunnen 
reageren;

4. roept de Commissie dringend op in 
haar aangekondigde farmaceutische 
strategie voorstellen te presenteren voor 
maatregelen, waaronder financiële 
stimulansen, ter bevordering van de groene 
vervaardiging - in de EU - van strategisch 
belangrijke chemische stoffen die bij de 
productie van geneesmiddelen worden 
gebruikt; vraagt de lidstaten 
aanbestedingssystemen te herzien om 
duurzame, ethische en hoogwaardige 
productie te belonen; pleit voor de 
oprichting van een alliantie voor actieve 
farmaceutische ingrediënten om de 
wereldwijde concurrentiekracht van 
producenten uit de EU te versterken en de 
waardeketen naar de EU makkelijker in 
evenwicht te kunnen brengen; verzoekt de 
Commissie daarnaast met klem ook 
voorstellen te presenteren voor 
maatregelen gericht op een grotere 
participatie van kleine en middelgrote EU-
ondernemingen in de bevoorradingsketen 
van geneesmiddelen, gezien de essentiële 
rol die zij vervullen in onderzoek en 
innovatie, en het feit dat zij van nature het 
zwaartepunt van hun productie snel kunnen 
verschuiven, teneinde beter op 
onverwachte problemen te kunnen 
reageren;

Or. en

Amendement 102
Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie
Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spoort de Commissie aan 
voorstellen te presenteren voor 

4. spoort de Commissie aan 
voorstellen te presenteren voor 
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maatregelen, waaronder financiële 
stimulansen, ter bevordering van de groene 
vervaardiging - in de EU - van strategisch 
belangrijke chemische stoffen die bij de 
productie van geneesmiddelen worden 
gebruikt; verzoekt de Commissie daarnaast 
met klem ook voorstellen te presenteren 
voor maatregelen gericht op een grotere 
participatie van kleine en middelgrote EU-
ondernemingen in de bevoorradingsketen 
van geneesmiddelen, gezien de essentiële 
rol die zij vervullen in onderzoek en 
innovatie, en het feit dat zij van nature het 
zwaartepunt van hun productie snel kunnen 
verschuiven, teneinde beter op 
onverwachte problemen te kunnen 
reageren;

maatregelen, waaronder financiële 
stimulansen en specifieke richtsnoeren 
voor overheidsinkopen, ter bevordering 
van de groene vervaardiging - in de EU - 
van strategisch belangrijke chemische 
stoffen die bij de productie van 
geneesmiddelen worden gebruikt, met 
name actieve farmaceutische ingrediënten 
en tussenproducten; verzoekt de 
Commissie daarnaast met klem ook 
voorstellen te presenteren voor 
maatregelen gericht op een grotere 
participatie van kleine en middelgrote EU-
ondernemingen in de bevoorradingsketen 
van geneesmiddelen, gezien de essentiële 
rol die zij vervullen in onderzoek en 
innovatie, en het feit dat zij van nature het 
zwaartepunt van hun productie snel kunnen 
verschuiven, teneinde beter op 
onverwachte problemen te kunnen 
reageren; merkt op dat kmo’s momenteel 
benadeeld worden door onevenredige 
kosten die voortvloeien uit inefficiënte 
mechanismen voor de uitvoering van 
regelgeving;

Or. en

Amendement 103
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Andris Ameriks

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spoort de Commissie aan 
voorstellen te presenteren voor 
maatregelen, waaronder financiële 
stimulansen, ter bevordering van de groene 
vervaardiging - in de EU - van strategisch 
belangrijke chemische stoffen die bij de 
productie van geneesmiddelen worden 
gebruikt; verzoekt de Commissie daarnaast 
met klem ook voorstellen te presenteren 
voor maatregelen gericht op een grotere 

4. spoort de Commissie aan 
voorstellen te presenteren voor 
maatregelen, waaronder financiële 
stimulansen, ter bevordering van 
investeringen in de groene vervaardiging 
in de waardeketen van geneesmiddelen - 
in de EU - van strategisch belangrijke 
chemische stoffen die bij de productie van 
geneesmiddelen worden gebruikt; verzoekt 
de Commissie daarnaast met klem ook 
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participatie van kleine en middelgrote EU-
ondernemingen in de bevoorradingsketen 
van geneesmiddelen, gezien de essentiële 
rol die zij vervullen in onderzoek en 
innovatie, en het feit dat zij van nature het 
zwaartepunt van hun productie snel kunnen 
verschuiven, teneinde beter op 
onverwachte problemen te kunnen 
reageren;

voorstellen te presenteren voor 
maatregelen gericht op een grotere 
participatie van kleine en middelgrote EU-
ondernemingen in de bevoorradingsketen 
van geneesmiddelen, gezien de essentiële 
rol die zij vervullen in onderzoek en 
innovatie, en het feit dat zij van nature het 
zwaartepunt van hun productie snel kunnen 
verschuiven, teneinde beter op 
onverwachte problemen te kunnen 
reageren;

Or. en

Amendement 104
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spoort de Commissie aan 
voorstellen te presenteren voor 
maatregelen, waaronder financiële 
stimulansen, ter bevordering van de groene 
vervaardiging - in de EU - van strategisch 
belangrijke chemische stoffen die bij de 
productie van geneesmiddelen worden 
gebruikt; verzoekt de Commissie daarnaast 
met klem ook voorstellen te presenteren 
voor maatregelen gericht op een grotere 
participatie van kleine en middelgrote EU-
ondernemingen in de bevoorradingsketen 
van geneesmiddelen, gezien de essentiële 
rol die zij vervullen in onderzoek en 
innovatie, en het feit dat zij van nature het 
zwaartepunt van hun productie snel kunnen 
verschuiven, teneinde beter op 
onverwachte problemen te kunnen 
reageren;

4. spoort de Commissie aan 
voorstellen te presenteren voor 
maatregelen, waaronder financiële 
stimulansen, ter bevordering van de groene 
vervaardiging - in de EU - van 
geneesmiddelen en strategisch belangrijke 
chemische stoffen die bij de productie van 
geneesmiddelen worden gebruikt; verzoekt 
de Commissie daarnaast met klem ook 
voorstellen te presenteren voor 
maatregelen gericht op een grotere 
participatie van kleine en middelgrote EU-
ondernemingen in de bevoorradingsketen 
van geneesmiddelen, gezien de essentiële 
rol die zij vervullen in onderzoek en 
innovatie, en het feit dat zij van nature het 
zwaartepunt van hun productie snel kunnen 
verschuiven, teneinde beter op 
onverwachte problemen te kunnen 
reageren;

Or. en
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Amendement 105
Pietro Fiocchi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spoort de Commissie aan 
voorstellen te presenteren voor 
maatregelen, waaronder financiële 
stimulansen, ter bevordering van de groene 
vervaardiging - in de EU - van strategisch 
belangrijke chemische stoffen die bij de 
productie van geneesmiddelen worden 
gebruikt; verzoekt de Commissie daarnaast 
met klem ook voorstellen te presenteren 
voor maatregelen gericht op een grotere 
participatie van kleine en middelgrote EU-
ondernemingen in de bevoorradingsketen 
van geneesmiddelen, gezien de essentiële 
rol die zij vervullen in onderzoek en 
innovatie, en het feit dat zij van nature het 
zwaartepunt van hun productie snel kunnen 
verschuiven, teneinde beter op 
onverwachte problemen te kunnen 
reageren;

4. spoort de Commissie aan 
voorstellen te presenteren voor 
maatregelen, waaronder financiële 
stimulansen, ter bevordering van 
investeringen in de vervaardiging - in de 
EU - van strategisch belangrijke chemische 
stoffen die bij de productie van 
geneesmiddelen worden gebruikt; verzoekt 
de Commissie daarnaast met klem ook 
voorstellen te presenteren voor 
maatregelen gericht op een grotere 
participatie van kleine en middelgrote EU-
ondernemingen in de bevoorradingsketen 
van geneesmiddelen, gezien de essentiële 
rol die zij vervullen in onderzoek en 
innovatie, en het feit dat zij van nature het 
zwaartepunt van hun productie snel kunnen 
verschuiven, teneinde beter op 
onverwachte problemen te kunnen 
reageren;

Or. en

Amendement 106
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spoort de Commissie aan 
voorstellen te presenteren voor 
maatregelen, waaronder financiële 
stimulansen, ter bevordering van de groene 
vervaardiging - in de EU - van strategisch 
belangrijke chemische stoffen die bij de 
productie van geneesmiddelen worden 

4. spoort de Commissie aan 
voorstellen te presenteren voor 
maatregelen, waaronder financiële 
stimulansen, ter bevordering van de 
vervaardiging - in de EU - van strategisch 
belangrijke chemische stoffen die bij de 
productie van geneesmiddelen worden 
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gebruikt; verzoekt de Commissie daarnaast 
met klem ook voorstellen te presenteren 
voor maatregelen gericht op een grotere 
participatie van kleine en middelgrote EU-
ondernemingen in de bevoorradingsketen 
van geneesmiddelen, gezien de essentiële 
rol die zij vervullen in onderzoek en 
innovatie, en het feit dat zij van nature het 
zwaartepunt van hun productie snel kunnen 
verschuiven, teneinde beter op 
onverwachte problemen te kunnen 
reageren;

gebruikt; verzoekt de Commissie daarnaast 
met klem ook voorstellen te presenteren 
voor maatregelen gericht op een grotere 
participatie van kleine en middelgrote EU-
ondernemingen in de bevoorradingsketen 
van geneesmiddelen, gezien de essentiële 
rol die zij vervullen in onderzoek en 
innovatie, en het feit dat zij van nature het 
zwaartepunt van hun productie snel kunnen 
verschuiven, teneinde beter op 
onverwachte problemen te kunnen 
reageren;

Or. en

Amendement 107
Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Josianne Cutajar, Miriam 
Dalli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de Commissie dringend op 
met het oog op de Europese datastrategie 
en de digitale transformatie van de 
gezondheidszorg, aan te sporen tot 
invoering van interoperabele 
technologieën in de 
gezondheidszorgsector van de lidstaten die 
het makkelijker maken innovatieve 
gezondheidsoplossingen aan patiënten te 
leveren; pleit voor de opzet van een 
volledig operationele Europese ruimte 
voor gezondheidsgegevens met een 
governancekader dat moet bijdragen tot 
het ontstaan van een innovatief, 
datagestuurd ecosysteem en de 
uitwisseling van informatie en kritische 
gegevens in de hele Unie; vraagt de 
Commissie om de meest geavanceerde 
normen, instrumenten en infrastructuur 
voor het opslaan en verwerken van 
gegevens die geschikt zijn voor 
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten 
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voor innovatieve producten en diensten te 
promoten, maar ook zeker te stellen dat de 
verwerking van persoonsgegevens van 
patiënten in overeenstemming is met het 
Europees kader van 
gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 108
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vraagt de Commissie een uniforme 
en geharmoniseerde definitie van tekorten 
in te voeren met het oog op melding en 
rapportage door houders van een 
vergunning voor de vervaardiging aan de 
nationale bevoegde autoriteiten en/of het 
EMA om de communicatie over tekorten 
tussen de lidstaten en toezicht op EU-
niveau eenvoudiger te maken; wijst erop 
dat een duidelijke definitie van “risico op 
tekort” bovendien van essentieel belang is 
om het proces van melding aan de 
bevoegde autoriteiten te ondersteunen; 
pleit er verder voor om te onderzoeken of 
het mogelijk is de databestanden van het 
Europees systeem voor 
geneesmiddelenverificatie (EMVS) op 
geaggregeerd niveau te gebruiken als 
instrument om toe te zien op tekorten;

Or. en

Amendement 109
Patrizia Toia, Miriam Dalli, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks

Ontwerpadvies
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Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat een doeltreffend 
regelgevend kader een cruciale factor is 
om de volksgezondheid te beschermen, 
toegang tot hoogwaardige geneesmiddelen 
te bieden en tekorten te helpen 
voorkomen; meent dat een adequaat 
gebruik van 
informatietechnologiesystemen de 
efficiëntie van regelgeving in heel Europa 
zal verbeteren; roept de Commissie 
daarom op het Europees regelgevend 
kader te verbeteren door reglementaire 
telematicaprojecten te harmoniseren met 
speciale aandacht voor de kwaliteit van 
gegevens, interoperabiliteit en onderlinge 
afhankelijkheid;

Or. en

Amendement 110
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. erkent dat parallelhandel 
geneesmiddelentekorten kan veroorzaken; 
roept de Commissie en de lidstaten op 
problemen in verband met parallelhandel 
in de EU op passende wijze aan te pakken 
door maatregelen aan te nemen die 
gestoeld zijn op de strengste 
mensenrechtennormen om volledige 
beschikbaarheid en toegankelijkheid van 
alle geneesmiddelen te garanderen, met 
bijzondere aandacht voor diegenen die 
nodig zijn voor de behandeling van 
ernstige ziekten;

Or. en
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Amendement 111
Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie
Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de Commissie op 
regelgevingsprocedures te verbeteren en 
tegelijkertijd haar hoge wetenschappelijke 
normen te handhaven, om 
vereenvoudigde administratieve taken bij 
“wijzigingen”, betere toegang tot 
informatie voor patiënten en 
zorgverleners en een vereenvoudigde 
overdracht van geneesmiddelen tussen 
lidstaten in geval van tekorten mogelijk te 
maken;

Or. en

Amendement 112
Jutta Paulus
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat het belangrijk is te 
onderzoeken wat het effect van 
parallelhandel en uitvoerverboden is voor 
toegankelijkheid van geneesmiddelen voor 
patiënten; vraagt de Commissie waar 
noodzakelijk aanvullende richtsnoeren 
voor de lidstaten op te stellen voor 
parallelle uitvoer; onderstreept de 
noodzaak om hierin ook het perspectief en 
de ervaringen van patiënten- en 
consumentenverenigingen op te nemen;
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Or. en

Amendement 113
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de Commissie op de lidstaten 
in staat te stellen alle nodige stappen te 
zetten om ervoor te zorgen dat kleine en 
middelgrote farmaceutische 
ondernemingen hun 
onderzoeksactiviteiten voortzetten of 
hervatten en bij te dragen aan de 
diversiteit van onze productie en het 
behoud van de daarmee verbonden 
banen;

Or. en

Amendement 114
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat het belangrijk is dat 
de Commissie het probleem van legale 
parallelhandel aanpakt om te voorkomen 
dat tekorten ontstaan door uitvoer die het 
gevolg is van grote prijsverschillen voor 
een geneesmiddel tussen de lidstaten;

Or. en

Amendement 115
Romana Jerković, Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Miriam Dalli
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. vraagt de Commissie om de balans 
op te maken van het effect van het 
coronavirus op de industrie en kmo’s en 
een aangepaste strategie voor de industrie 
in de EU voor te stellen; is van mening 
dat bij het herstel van de Europese 
industrie voorrang moet worden gegeven 
aan digitale én ecologische transformatie 
van onze maatschappijen en het 
opbouwen van weerbaarheid tegen 
externe schokken; benadrukt het belang 
van bevordering van publiek-private 
partnerschappen in innovatieve sectoren 
en sectoren met een hoge toegevoegde 
waarde, zoals de farmaceutische 
industrie; onderstreept het belang van 
industriële productie voor 
werkgelegenheid, groei en 
concurrentievermogen;

Or. en

Amendement 116
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. onderstreept de noodzaak van 
coördinatie tussen de lidstaten, ongeacht 
het type productregistratieprocedure, en 
wijst erop dat met name een definitie van 
“essentiële” geneesmiddelen moet worden 
vastgesteld en dat deze geneesmiddelen 
voorrang moeten krijgen bij het bestrijden 
van tekorten; wijst er verder op dat in 
geval van onderbreking van de 
bevoorrading een doelgerichte aanpak 
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nodig is met redelijke en passende 
veiligheidsmaatregelen, stimulansen en 
passende sancties;

Or. en

Amendement 117
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. vraagt de Commissie een 
samenwerkingsmechanisme op te zetten 
voor de coördinatie van EU- en nationaal 
beleid voor de bestrijding van 
geneesmiddelentekorten, aangezien 
nauwe samenwerking tussen instellingen 
en lidstaten noodzakelijk is om het risico 
op tekorten terug te dringen en 
overloopeffecten te voorkomen wanneer 
het beleid van een lidstaat problemen kan 
veroorzaken voor de bevoorrading in een 
andere lidstaat; wijst er bovendien op dat 
de monitoring van tekorten op EU-niveau 
van groot belang is om de inspanningen 
voor een gezamenlijke aanpak van het 
probleem te stroomlijnen;

Or. en

Amendement 118
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. erkent dat vanwege de 
parallelhandel de geneesmiddelenstroom 
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binnen lidstaten niet alleen door de 
farmaceutische ondernemingen wordt 
beheerd;

Or. en

Amendement 119
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. benadrukt dat 
parallelhandel in bepaalde lidstaten soms 
80 of 90 % van de vraag dekt, wat een 
zwakke bevoorradingsketen tot gevolg 
heeft; wijst er bovendien op dat, zelfs 
wanneer wordt voorzien in anderhalf tot 
twee keer de hoeveelheid geneesmiddelen 
die nodig is om de vraag te dekken, 
sommige patiënten toch geen toegang tot 
essentiële geneesmiddelen hebben, omdat 
deze door parallelhandelaren naar andere 
delen van de Europese markt worden 
doorgevoerd;

Or. en

Amendement 120
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 septies. benadrukt dat het 
belangrijk is dat de Commissie het 
probleem van legale parallelhandel 
aanpakt om te voorkomen dat tekorten 
ontstaan door uitvoer die het gevolg is van 
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grote prijsverschillen voor een 
geneesmiddel tussen de lidstaten;

Or. en

Amendement 121
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 octies. roept de Commissie op een 
systeem op te zetten voor 
realtimewaarschuwingen voor 
geneesmiddelentekorten in elke lidstaat op 
basis van een door het EMA beheerd 
netwerk van centrale aanspreekpunten, 
om gegevens te verzamelen uit de hele EU 
over tekorten aan essentiële, 
levensreddende geneesmiddelen en om 
parallelhandel tijdelijk te beperken totdat 
het betreffende tekort is opgeheven;

Or. en

Amendement 122
Jutta Paulus
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat in het kader van 
Horizon 2020 reeds financiering wordt 
toegekend aan een groot aantal 
gezondheidsgerelateerde onderzoek- en 
innovatie-activiteiten; dringt erop aan via 
Horizon Europa meer financiering ter 
beschikking te stellen voor ontwikkelen en 
ondersteunen van op geneesmiddelen 

5. benadrukt dat in het kader van 
Horizon 2020 reeds financiering wordt 
toegekend aan een groot aantal 
gezondheidsgerelateerde onderzoek- en 
innovatie-activiteiten; beklemtoont dat de 
financiering van onderzoek in verband 
met het coronavirus niet ten koste mag 
gaan van andere gezondheidsprioriteiten 
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gerichte ecosystemen voor onderzoek. van Horizon 2020; pleit ervoor als 
voorwaarde voor financiering te eisen dat 
producten van onderzoek en ontwikkeling 
die in gezondheidscrises van vitaal belang 
zijn op grote schaal beschikbaar en 
betaalbaar worden gemaakt, met inbegrip 
van de mogelijkheid om een niet-
exclusieve vergunning toe te kennen; 
dringt erop aan via Horizon Europa meer 
financiering ter beschikking te stellen voor 
ontwikkelen en ondersteunen van op 
geneesmiddelen gerichte ecosystemen voor 
onderzoek;

Or. en

Amendement 123
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat in het kader van 
Horizon 2020 reeds financiering wordt 
toegekend aan een groot aantal 
gezondheidsgerelateerde onderzoek- en 
innovatie-activiteiten; dringt erop aan via 
Horizon Europa meer financiering ter 
beschikking te stellen voor ontwikkelen en 
ondersteunen van op geneesmiddelen 
gerichte ecosystemen voor onderzoek.

5. benadrukt dat in het kader van 
Horizon 2020 reeds financiering wordt 
toegekend aan een groot aantal 
gezondheidsgerelateerde onderzoek- en 
innovatie-activiteiten; dringt erop aan via 
Horizon Europa meer financiering ter 
beschikking te stellen voor ontwikkelen en 
ondersteunen van op geneesmiddelen 
gerichte ecosystemen voor onderzoek; 
beklemtoont dat een toonaangevend 
ecosysteem op het gebied van medisch 
onderzoek noodzakelijkerwijs moet 
bestaan uit vaardigheden, netwerken en 
academische verbindingen, 
infrastructuren voor 
gezondheidsgegevens, een goed werkend 
regelgevingskader en beleid op het gebied 
van intellectuele eigendom die innovatie 
stimuleren;

Or. en
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Amendement 124
Marc Botenga, Sandra Pereira, Marisa Matias, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat in het kader van 
Horizon 2020 reeds financiering wordt 
toegekend aan een groot aantal 
gezondheidsgerelateerde onderzoek- en 
innovatie-activiteiten; dringt erop aan via 
Horizon Europa meer financiering ter 
beschikking te stellen voor ontwikkelen en 
ondersteunen van op geneesmiddelen 
gerichte ecosystemen voor onderzoek.

5. benadrukt dat in het kader van 
Horizon 2020 reeds financiering wordt 
toegekend aan een groot aantal 
gezondheidsgerelateerde onderzoek- en 
innovatie-activiteiten; dringt erop aan via 
Horizon Europa meer financiering ter 
beschikking te stellen voor ontwikkelen en 
ondersteunen van op geneesmiddelen 
gericht openbaar onderzoek.

Or. en

Amendement 125
Katalin Cseh

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat in het kader van 
Horizon 2020 reeds financiering wordt 
toegekend aan een groot aantal 
gezondheidsgerelateerde onderzoek- en 
innovatie-activiteiten; dringt erop aan via 
Horizon Europa meer financiering ter 
beschikking te stellen voor ontwikkelen en 
ondersteunen van op geneesmiddelen 
gerichte ecosystemen voor onderzoek.

5. benadrukt dat in het kader van 
Horizon 2020 reeds financiering wordt 
toegekend aan een groot aantal 
gezondheidsgerelateerde onderzoek- en 
innovatie-activiteiten; dringt erop aan via 
Horizon Europa meer financiering ter 
beschikking te stellen voor ontwikkelen en 
ondersteunen van op geneesmiddelen 
gerichte ecosystemen voor onderzoek en 
innovatie.

Or. en

Amendement 126
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Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat enerzijds de 
verplaatsing van de activiteiten van de 
Europese farmaceutische ondernemingen 
en anderzijds hun bereidheid om te 
blijven investeren in hun Europese 
vestigingen deels zullen afhangen van ons 
vermogen om geavanceerde authenticatie- 
en traceerbaarheidstechnologieën te 
ontwikkelen die de betrouwbaarheid van 
de gehele keten van vervaardiging, 
verpakking en distributie van hun 
producten zullen waarborgen; meent dat 
dit mogelijk kan worden bereikt door 
beter gebruik te maken van de gegevens 
uit het Europees systeem voor 
geneesmiddelenverificatie (EMVS) om 
volledige serialisatie van elk doosje 
geneesmiddelen te verkrijgen;

Or. en

Amendement 127
Romana Jerković, Miriam Dalli, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Robert Hajšel, Łukasz 
Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. stelt met bezorgdheid vast dat de 
marktwerking in verschillende lidstaten 
tekortschiet doordat de toegang van 
patiënten tot geneesmiddelen en medische 
apparaten wordt bedreigd door zeer hoge 
en vaak onhoudbare prijzen, het uit de 
markt nemen van producten waarvan het 
octrooi is verlopen of het mijden van 
nationale markten voor nieuwe producten 
vanwege ondernemingsstrategieën; erkent 
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dat toegang tot geneesmiddelen en 
medische apparaten in de lidstaten met 
kleinere markten in de nieuwe 
farmaceutische strategie van de EU 
bijzondere aandacht verdient;

Or. en

Amendement 128
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. moedigt de Commissie aan de 
digitale en telematica-instrumenten 
optimaal in te zetten op Europees niveau 
voor regelgevingsprocedures om bij te 
dragen aan de preventie van 
geneesmiddelentekorten (bv. digitale 
bijsluiter), door de administratieve last 
voor de industrie en regelgevende 
instanties te verminderen en grotere 
economische veerkracht en zodoende 
toegang tot en beschikbaarheid van 
betaalbare geneesmiddelen voor patiënten 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 129
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks, Romana Jerković

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de Commissie op om, 
teneinde de lidstaten te helpen 
geneesmiddelentekorten te voorkomen, 
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specifieke EU-richtsnoeren voor de 
inkoop van geneesmiddelen op te stellen 
door de juiste economische 
randvoorwaarden in te voeren in het 
kader van de richtlijn 
overheidsopdrachten (Richtlijn 
2014/24/EU), met het doel om 
duurzaamheid, mededinging en 
voorzieningszekerheid op lange termijn 
veilig te stellen en investeringen in 
productie te stimuleren;

Or. en

Amendement 130
Pietro Fiocchi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vraagt de Commissie en de 
betrokken autoriteiten om meer 
flexibiliteit in de regelgeving te creëren 
om geneesmiddelentekorten in 
voorkomend geval op te vangen, door 
gerichte maatregelen mogelijk te maken, 
zoals meer flexibiliteit voor meertalige 
verpakkingen, verschillende 
verpakkingsgrootten en een digitale 
bijsluiter, om ervoor te zorgen dat 
patiënten sneller toegang hebben tot 
hoogwaardige en veilige geneesmiddelen;

Or. en

Amendement 131
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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5 bis. wijst erop dat de openbare 
gezondheidszorg in gevaarlijk hoge mate 
afhankelijk is van de wil van private 
ondernemingen om levensreddende 
producten te ontwikkelen; pleit voor een 
herziening van de bestaande stimulansen 
voor aanmoediging van 
weesgeneesmiddelen om te bepalen of 
deze succesvol zijn, en voor de invoering 
van nieuwe stimulansen als dit niet het 
geval is;

Or. en

Amendement 132
Katalin Cseh

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat het noodzakelijk is 
permanente mechanismen voor 
gezamenlijke inkoop van vaccins, 
antivirale geneesmiddelen en dure en 
essentiële geneesmiddelen op te zetten, 
aangezien nauwere samenwerking op het 
gebied van inkoop duurzame toegang, 
evenwichtigere prijzen en een betere 
uitwisseling van informatie over medische 
producten zal vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 133
Jutta Paulus
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is verheugd over het initiatief van 
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commissaris Reynders om met een 
voorstel voor een wet inzake 
zorgvuldigheid voor ondernemingen te 
komen voor 2021; roept de Commissie op 
in dit voorstel ook maatregelen voor de 
farmaceutische sector op te nemen;

Or. en

Amendement 134
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vraagt de Commissie de eerste 
stappen te nemen om de kosten voor 
onderzoek en ontwikkeling met betrekking 
tot geneesmiddelen transparanter te 
maken;

Or. en

Amendement 135
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is van mening dat er specifieke 
EU-richtsnoeren moeten komen die onder 
andere bestaan uit toelichting en 
aanbevelingen voor de lidstaten over de 
uitvoering van kaderovereenkomsten met 
meerdere winnaars, de toepassing van de 
criteria voor de economisch meest 
voordelige inschrijving, het herkennen 
van investeringen in de 
voorzieningszekerheid voor Europa, de 
invoering van toereikende doorlooptijden 
voor de productie die een continue 
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levering van geneesmiddelen aan 
patiënten zeker stellen, de evenredige 
toepassing van sancties die de potentiële 
beloningen van winnaars van 
aanbestedingen niet tenietdoen, het 
natrekken van abnormaal lage 
inschrijvingen en daarbij te overwegen 
deze van de aanbestedingsprocedure uit te 
sluiten, het zorgen voor tijdige inkoop om 
concurrentie tussen geneesmiddelen van 
verschillende bronnen mogelijk te maken 
zodra ze beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 136
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. roept de Commissie op in nauwe 
samenwerking met de lidstaten grotere 
openbare transparantie, betere 
uitwisseling van informatie en beste 
praktijken, en samenwerking te 
stimuleren en te vergemakkelijken met 
betrekking tot prijsstelling, terugbetaling 
en inkoop van geneesmiddelen; pleit voor 
een nieuwe transparantierichtlijn ter 
vervanging van Richtlijn 89/105/EEG met 
het doel om effectieve controles en 
volledige transparantie te bewerkstelligen 
voor procedures die worden gebruikt om 
de prijzen en de vergoeding van 
geneesmiddelen in de lidstaten te bepalen;

Or. en

Amendement 137
Romana Jerković, Dan Nica, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. roept de Commissie op om, 
rekening houdend met het feit dat tijdige 
melding van geneesmiddelentekorten van 
levensbelang is voor alternatieve 
behandelingen in de patiëntenzorg en 
voor de bestrijding van negatieve effecten 
op de voorzieningszekerheid, de 
verplichting in te voeren voor houders van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen om geneesmiddelentekorten ten 
minste twee maanden vooraf bij de 
bevoegde autoriteiten te melden;

Or. en

Amendement 138
Katalin Cseh

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. pleit voor de opzet van een 
mechanisme voor vroegtijdige 
waarschuwing dat alle actoren in de Unie 
met elkaar verbindt en dat fabrikanten 
verplicht aankomende 
geneesmiddelentekorten en tijdelijke of 
permanente onderbrekingen in de 
aanvoer en distributie van 
geneesmiddelen vooraf bij de Commissie 
en het Europees Geneesmiddelenbureau 
te melden;

Or. en

Amendement 139
Marian-Jean Marinescu
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. roept de Commissie op een systeem 
op te zetten voor realtimewaarschuwingen 
voor geneesmiddelentekorten in elke 
lidstaat op basis van een door het EMA 
beheerd netwerk van centrale 
aanspreekpunten, om gegevens te 
verzamelen uit de hele EU over tekorten 
aan essentiële, levensreddende 
geneesmiddelen en om parallelhandel 
tijdelijk te beperken totdat het betreffende 
tekort is opgeheven;

Or. en

Amendement 140
Jutta Paulus
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. meent dat de huidige COVID-19-
crisis bewijst dat er meer Europese 
samenwerking in de 
gezondheidszorgsector nodig is en pleit er 
daarom voor de EU op dit terrein meer 
bevoegdheden te geven; eist dat de 
rescEU-begroting wordt uitgebreid om 
gezamenlijke Europese inkoop van 
geneesmiddelen, vaccins, medische hulp- 
en beschermingsmiddelen in de toekomst 
eenvoudiger te maken;

Or. en

Amendement 141
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. roept de Commissie op 
Verordening (EG) nr. 1234/20081 bis van 
de Commissie over “wijzigingen” en de 
richtsnoeren over de indeling van 
wijzigingen aan te passen om het huidige 
wijzigingsstelsel te moderniseren en de 
evolutie van de technologie en de 
regelgevingsbehoeften van alle betrokken 
spelers te weerspiegelen;
_________________
1 bis Verordening (EG) nr. 1234/2008 van 
de Commissie van 24 november 2008 
betreffende het onderzoek van wijzigingen 
in de voorwaarden van vergunningen 
voor het in de handel brengen van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
en geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 7). 

Or. en

Amendement 142
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie daarom 
stimulansen voor producenten of een 
systeem voor zichtbare en voor 
patiënten/consumenten herkenbare 
etikettering in te voeren met betrekking tot 
de herkomst en de productielocatie van 
geneesmiddelen en actieve ingrediënten;

Or. en
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Amendement 143
Jutta Paulus
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. vraagt om aandacht voor 
de risico’s van veronachtzaming van 
milieunormen bij de productie, aangezien 
bijvoorbeeld eventuele illegale afvoer van 
afvalwater met giftige stoffen niet alleen 
het milieu aantast, maar ook tot ernstige 
bedreigingen voor de gezondheid kunnen 
leiden; herinnert aan het ernstige gevaar 
van antimicrobiële resistentie dat ontstaat 
doordat antibiotica ongecontroleerd in het 
milieu terechtkomen door enerzijds 
veehouderij en anderzijds de productie 
van actieve farmaceutische ingrediënten 
zonder behoorlijke verwerking van 
afval(water); vestigt eens te meer de 
aandacht op het Europees “één 
gezondheid”-actieplan tegen 
antimicrobiële resistentie; benadrukt dat 
Europa een wereldwijde 
verantwoordelijkheid draagt voor de 
beheersing van antimicrobiële resistentie 
en dat niet-naleving van milieunormen 
een uitsluitingscriterium moet zijn voor 
aanbieders van actieve farmaceutische 
ingrediënten en chemische stoffen;

Or. en

Amendement 144
Romana Jerković, Miriam Dalli, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Robert Hajšel, Łukasz 
Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. roept de Commissie op 
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haar gezamenlijke Europese respons uit te 
breiden met gezamenlijke inkoopacties 
voor alle ontwikkelde vaccins, 
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen 
en medische technologie; dringt erop aan 
dat deze gezamenlijke respons na de 
pandemie een prioriteit moet vormen en 
dat deze producten eenvoudig 
toegankelijk moeten zijn voor de burgers 
van alle lidstaten, met name de lidstaten 
die vanwege hun volksgezondheids- of 
economische situatie, of hun afgelegen 
ligging of geringe omvang bijzonder 
kwetsbaar zijn;

Or. en

Amendement 145
Sara Skyttedal
namens de EPP-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. vraagt de Commissie een 
omgeving te creëren waarin de op 
onderzoek gebaseerde farmaceutische 
industrie wordt gestimuleerd om 
oplossingen te ontwikkelen voor 
onvervulde medische behoeften, zoals de 
strijd tegen antimicrobiële resistentie; 
vraagt de Commissie een robuust 
Europees systeem voor geïntegreerde 
productie te handhaven in het kader van 
de aankomende Europese farmaceutische 
strategie, om onderzoek en ontwikkeling, 
alsook productie in Europa aan te 
moedigen opdat Europa innovatief en 
wereldwijd toonaangevend blijft;

Or. en

Amendement 146
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Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. verzoekt de Commissie het 
paradigma van soevereiniteit bij de 
productie van geneesmiddelen en actieve 
ingrediënten te promoten en op te nemen 
in de toekomstige farmaceutische 
strategie van de EU; pleit in dit opzicht 
voor een plan dat met de lidstaten wordt 
afgestemd en gecoördineerd om te zorgen 
voor de dringend noodzakelijke 
verplaatsing van de productielijnen voor 
alle essentiële en strategische 
geneesmiddelen en actieve ingrediënten 
naar de EU;

Or. en

Amendement 147
Patrizia Toia, Miriam Dalli, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andris Ameriks

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. vraagt de Commissie en de 
betrokken autoriteiten om flexibiliteit in 
de regelgeving te creëren om 
geneesmiddelentekorten in voorkomend 
geval op te vangen, door gerichte 
maatregelen mogelijk te maken, zoals 
meer flexibiliteit voor meertalige 
verpakkingen, verschillende 
verpakkingsgrootten en een digitale 
bijsluiter, om ervoor te zorgen dat 
patiënten sneller toegang hebben tot 
hoogwaardige en veilige geneesmiddelen;

Or. en
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Amendement 148
Katalin Cseh

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. stelt met bezorgdheid vast 
dat een toenemende vraag naar producten 
in perioden van geneesmiddelentekorten 
leidt tot een verhoogd risico op oneerlijke 
tariefpraktijken in regio’s die door de 
tekorten worden getroffen en in gevallen 
waarin alternatieve farmaceutische 
producten worden aangeboden ter 
vervanging van de producten waar een 
tekort aan is;

Or. en

Amendement 149
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. verzoekt de Commissie in 
de communautaire statistiek van 
inkomens en levensomstandigheden (EU-
SILC) gegevens van eigen opgaven over 
onvervulde behoeften met betrekking tot 
de toegang tot geneesmiddelen op te 
nemen, voor zover toegang tot 
geneesmiddelen in de EU-SILC niet wordt 
gemeten;

Or. en

Amendement 150
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani



PE652.374v01-00 82/85 AM\1205469NL.docx

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. roept de Commissie op 
strengere grenscontroles in te voeren om 
te controleren of ingevoerde 
geneesmiddelen of actieve ingrediënten 
aan de voorschriften voldoen, met name 
wanneer deze ingevoerde producten de 
prijzen in de interne markt verlagen, de 
concurrentie verstoren en tot de 
verplaatsing van productielijnen naar 
locaties buiten de EU leiden;

Or. en

Amendement 151
Katalin Cseh

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. pleit voor maatregelen voor 
ontmoediging van oneerlijke praktijken 
en bedrijfsstrategieën in de 
farmaceutische sector zoals “pay for 
delay”-overeenkomsten en parallelhandel, 
met de invoering van 
openbaredienstverplichtingen met het doel 
om de aanvoer naar de markten van de 
lidstaten veerkrachtiger te maken;

Or. en

Amendement 152
Katalin Cseh

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. pleit voor de invoering van 
preventieve verplichtingen voor 
producenten en distributeurs om 
toekomstige geneesmiddelentekorten op 
doeltreffendere wijze te kunnen opvangen, 
zoals risicobeoordeling voor 
aanbodtekorten met uitwisseling van 
informatie over productontwikkeling;

Or. en

Amendement 153
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. vraagt de Commissie en de 
lidstaten stresstests uit te voeren met 
betrekking tot de beschikbaarheid van en 
de productiecapaciteit voor 
geneesmiddelen en actieve ingrediënten 
om gezondheidscrises in verband met 
pandemieën in de toekomst beter te 
kunnen bestrijden;

Or. en

Amendement 154
Katalin Cseh

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. herinnert eraan dat een 
toenemend aantal lidstaten ernaar streeft 
nationale voorraden van medische 
producten aan te leggen; erkent dat de 
toename in de vraag die hierdoor ontstaat 
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de huidige voorspelling van de vraag op 
basis van epidemiologische behoeften 
overschrijdt; erkent ook dat onverwachte 
grote pieken in de vraag leveranciers 
onder zware druk kunnen zetten en het 
nog moeilijker kunnen maken om aan de 
vraag te voldoen; roept de lidstaten 
daarom op in nauwe samenwerking met 
de Commissie en andere betrokken 
partijen tegelijkertijd alternatieve 
benaderingen te verkennen om voor 
adequate voorraden te zorgen, zoals de 
doeltreffende handhaving van bestaande 
reglementaire vereisten bij alle actoren in 
de bevoorradingsketen op nationaal 
niveau, alsook maatregelen om de 
transparantie binnen de 
bevoorradingsketen te vergroten;

Or. en

Amendement 155
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. roept de Commissie op 
maatregelen te treffen ten behoeve van 
investeringen in innovatieve 
onderzoeksprojecten en de ontwikkeling 
van de meest geavanceerde 
farmaceutische technologieën; moedigt de 
Commissie met het oog hierop aan deze 
investeringen met voorrang te richten op 
toplaboratoria en Europese kmo’s in de 
farmaceutische sector , teneinde een vorm 
van capaciteitsgelijkheid te creëren ten 
opzichte van de reuzen in de 
farmaceutische industrie.

Or. en
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Amendement 156
Katalin Cseh

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 octies. vraagt de Commissie een 
robuust Europees systeem voor 
geïntegreerde productie te handhaven in 
het kader van de aankomende Europese 
farmaceutische strategie, om onderzoek 
en ontwikkeling, alsook 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.

Or. en


