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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat 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;

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;

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;

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;

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;

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.


