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FORSLAG

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

A. der henviser til, at coronavirus-pandemien har forværret den allerede stigende knaphed 
på lægemidler i EU; der henviser til, at de medfølgende afbrydelser i den globale 
forsyningskæde har fremhævet EU's afhængighed af tredjelande med hensyn til 
lægemidler og aktive stoffer til fremstilling af lægemidler;

1. fastholder, at Kommissionen hurtigst muligt skal iværksætte en høring med inddragelse 
af de forskellige interessenter for at indkredse de centrale forhold vedrørende 
forsyningskæden, som direkte forårsager eller øger risikoen for knaphed på lægemidler; 
opfordrer Kommissionen til i sin planlagte lægemiddelstrategi at foreslå ambitiøse og 
konkrete tiltag for at løse disse problemer;

2. opfordrer Kommissionen til at overveje at foreslå krav til medicinalindustrien for at 
sikre, at dens forsyningskæde er diversificeret, og til at indføre en plan for afbødning af 
risikoen for lægemiddelknaphed til håndtering af eventuelle sårbarheder og 
risikomomenter, der truer forsyningskæden;

3. understreger det presserende behov for, at EU nedtrapper sin alt for store afhængighed 
af et lille antal tredjelande for så vidt angår fremstilling af lægemidler og kilder til 
aktive stoffer til fremstilling af lægemidler;

4. opfordrer Kommissionen til at foreslå foranstaltninger, herunder finansielle 
incitamenter, til at fremme grøn produktion i EU af strategisk vigtige kemikalier, der 
anvendes inden for fremstilling af lægemidler; opfordrer indtrængende Kommissionen 
til også at foreslå foranstaltninger til at tilskynde til større inddragelse af EU's små og 
mellemstore virksomheder i lægemiddelforsyningskæden i betragtning af disses centrale 
betydning for forskning og innovation og iboende evne til hurtigt at tilpasse deres 
produktionsfokus med henblik på bedre at håndtere uforudsete chok;

5. fremhæver, at Horisont 2020 allerede har finansieret et betydeligt antal 
sundhedsrelaterede forsknings- og innovationsaktiviteter; opfordrer til, at der stilles 
flere midler til rådighed gennem Horisont Europa til at skabe og understøtte dynamiske 
miljøer for medicinsk forskning.


