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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat het probleem van de tekorten aan geneesmiddelen in de lidstaten om 
een aantal redenen steeds ernstiger wordt, zoals hoge kosten, toenemende regeldruk en 
administratieve lasten, onvoorziene stijgingen van de vraag, onderlinge afhankelijkheid 
in de bevoorradingsketen, knelpunten met betrekking tot vervoer, en problemen met 
betrekking tot productie en kwaliteit; overwegende dat de bevordering van medische 
innovatie en onderzoek in de Unie in het belang van patiënten is en ervoor zal zorgen dat 
de farmaceutische industrie in de EU concurrerend blijft op de wereldmarkt;

B. overwegende dat vervoers- en logistiek beheer van cruciaal belang zijn voor de aanvoer 
van geneesmiddelen, farmaceutische producten, medisch materiaal, persoonlijke 
veiligheidsapparatuur, andere medische uitrusting en grondstoffen, vooral gezien de 
steeds complexere aard van de vervoersketen; overwegende dat het belangrijk is om 
efficiënte green lanes met snelle rijstroken te hebben om de onbelemmerde levering van 
geneesmiddelen te waarborgen, administratieve belemmeringen te beperken en de 
toegang tot vervoersdiensten te vergemakkelijken;

C. overwegende dat strenge veiligheidsnormen en het behoud van fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden voor werkenden gewaarborgd moeten worden; overwegende dat 
farmaceutische regelgeving de kwaliteit, kwantiteit, veiligheid en doeltreffendheid van 
de aanvoer van geneesmiddelen tussen lidstaten moet waarborgen;

D. overwegende dat in de Verdragen en in het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie is verankerd dat iedereen toegang moet hebben tot gezondheidszorg en 
het recht heeft om een medische behandeling te ondergaan onder de door de nationale 
wetgeving en praktijk vastgestelde voorwaarden;

E. overwegende dat patiënten afhankelijk zijn van eerlijke en doeltreffende toegang tot 
geneesmiddelen op basis van een duurzame, concurrerende en goed functionerende 
eengemaakte markt met meerdere bronnen, waar de interne Europese vervoersruimte deel 
van uitmaakt;

F. overwegende dat beperkte toegang tot geneesmiddelen meestal verband houdt met de 
hoge prijs van geneesmiddelen en het recht van de Europese burgers op gezondheidszorg 
in de weg staat;

G. overwegende dat voor elke EU-strategie om het geneesmiddelentekort aan te pakken een 
alomvattende aanpak moet worden gevolgd, waarbij de onderliggende oorzaken van 
tekorten in acht worden genomen en concrete maatregelen worden vastgesteld voor de 
preventie ervan, rekening houdende met andere factoren met betrekking tot het milieu en 
de geneesmiddelenmarkt;

H. overwegende dat de COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat coördinatie tussen de 
EU-instellingen, de lidstaten en industrie van essentieel belang is om snel en doeltreffend 
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te kunnen reageren op noodsituaties, en gezondheidscrises, verstoringen in de toelevering 
en geneesmiddelentekorten te voorkomen, en deze zo nodig te verhelpen;

I. overwegende dat de COVID-19-uitbraak duidelijk heeft gemaakt dat het verkeer van 
geneesmiddelen binnen en buiten de EU van essentieel belang is om een oplossing te 
vinden voor bestaande beperkingen en voorrang te geven aan het verkeer van essentiële 
goederen;

J. overwegende dat het noodzakelijk is om te voorkomen dat de COVID-19-uitbraak ervoor 
zorgt dat de socio-economische en leefomstandigheden van kwetsbare burgers 
verslechteren;

1. verzoekt de Commissie om samen met de lidstaten een samenwerkingsstrategie uit te 
werken om de medische leverings- en distributieketen te verbeteren in het belang van 
patiënten, en het herstellingsvermogen en de duurzaamheid ervan te versterken door 
middel van betere zichtbaarheid, doeltreffend toezicht, planning en de tijdige uitwisseling 
van informatie over belangrijke leveringen, met name met betrekking tot green lanes, 
waar de levering van medische uitrusting voorrang krijgt;

2. roept de lidstaten op de door de Commissie in haar richtsnoeren voor 
grensbeheermaatregelen tot bescherming van de gezondheid en tot waarborging van de 
beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten voorgestelde green lanes ten uitvoer 
te leggen, en het concept te behouden zodat het opnieuw gebruikt kan worden bij 
toekomstige onvoorziene gebeurtenissen;

3. pleit ervoor de toeleveringsketens korter te maken en de productiefaciliteiten van 
Europese farmaceutische bedrijven in derde landen te verplaatsen naar de EU; benadrukt 
dat stimulering van de industriële productie in de Unie door middel van gericht 
overheidsbeleid en gunstige economische, sociale en ecologische voorwaarden zou 
helpen om de bevoorrading zeker te stellen; benadrukt de noodzaak van een efficiënter 
en duurzamer vervoers- en logistiek netwerk en kortere vervoerstrajecten, hetgeen zou 
zorgen voor minder uitstoot en minder schadelijke gevolgen voor het milieu en het 
klimaat, en zo voor een betere werking van de interne markt en minder administratieve 
belemmeringen;

4. roept de lidstaten op om, in nauwe samenwerking met de Commissie en alle 
geïnteresseerde belanghebbenden, gecoördineerde maatregelen te nemen teneinde een 
strategisch plan vast te stellen om hun bestaande infrastructuur te versterken met het oog 
op een efficiënte en tijdige levering van geneesmiddelen, en gemeenschappelijke 
strategische EU-voorraden aan te leggen via het rescEU-initiatief; acht het noodzakelijk 
om knelpunten weg te nemen en bestaande obstakels voor een volledig geïntegreerde en 
goed werkende interne Europese vervoersruimte voor alle vervoerswijzen aan te pakken; 
benadrukt de noodzaak om intermodaliteit te stimuleren (en tegelijkertijd de 
overschakeling naar vervoer per spoor te bevorderen), de belangrijkste hubs te 
financieren, en de ononderbroken levering van verschillende soorten goederen te 
waarborgen, waaronder gevaarlijke goederen die onmisbaar zijn voor de productie van 
de chemische en farmaceutische industrie; dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te 
zorgen dat medische voorzieningen en medisch personeel versterking krijgen in 
voorbereiding op toenemende handelsvolumes als gevolg van de opheffing van de 
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beperkingen;

5. benadrukt het belang van IT-systemen om het toezicht op en de traceerbaarheid en snelle 
levering van geneesmiddelen mogelijk te maken, evenals de uitwisseling van informatie 
tussen de verschillende spelers van de logistieke vervoersketen, waaronder de 
douaneautoriteiten;

6 roept de Commissie op om, in samenwerking met de lidstaten, mechanismen te 
ontwikkelen voor het waarborgen van snel en veilig vervoer en beter toezicht op vervoer 
en voorraden van geneesmiddelen, met name door een noodplan vast te stellen waarmee 
onbelemmerd vervoer van geneesmiddelen wordt gewaarborgd wanneer de 
vervoerssector verstoord is, evenals onconventionele distributieplannen, bijvoorbeeld 
spoedleveringen van geneesmiddelen via gepland gemengd vervoer;

7. beklemtoont dat medische toeleveringsketens verbeterd kunnen worden door te 
investeren in vaardigheden, infrastructuur voor gezondheidsgegevens te versterken en 
regelgevingskaders en beleid op het gebied van intellectuele eigendom die innovatie 
stimuleren, te ondersteunen;

8. roept de Commissie op om terdege te kijken naar de positieve rol die kunstmatige 
intelligentie zou kunnen spelen met het oog op de snelle en betrouwbare levering van 
medische uitrusting;

9. merkt op dat het belangrijk is om niet-discriminatoire en strenge veiligheidsnormen te 
waarborgen voor zowel vervoersinfrastructuur als werknemers in de vervoerssector, 
waardoor het mogelijk wordt om zonder onderbrekingen aanzienlijke volumes te beheren 
in de toeleveringsketen en de bevoegde autoriteiten proportionele en aangepaste 
maatregelen kunnen nemen om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren; benadrukt het 
belang van het behoud van goede arbeidsvoorwaarden voor chauffeurs;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten om ervoor te zorgen dat werknemers in de zorg 
die in een buurland werken de interne grenzen over mogen;

11. wijst op het belang van zorgvuldig beheer van de opslagcapaciteit op kamertemperatuur 
en voor de koudeketen bij infrastructuur voor inkomend en uitgaand vervoer;

12. benadrukt dat het belangrijk is om te voorzien in specifieke vervoersbehoeften op lokaal 
en regionaal niveau, met name in perifere, dunbevolkte, plattelands-, berg- en 
eilandgebieden en ultraperifere regio’s die lastiger te bereiken zijn en waar hogere 
leveringskosten mee gemoeid zijn; is van mening dat strategische plannen om 
infrastructuur in de lidstaten te verbeteren concrete maatregelen voor deze regio’s moeten 
bevatten; wijst erop dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat de digitale transitie deze 
gebieden bereikt en dat de inzet van nieuwe, op hun noden toegespitste oplossingen moet 
worden versneld, hetgeen zal zorgen voor betere connectiviteit, toegankelijkheid en 
betaalbaarheid; benadrukt dat toegang tot geneesmiddelen in deze gebieden op geen 
enkele manier mag worden belemmerd;

13. merkt op dat de COVID-19-uitbraak het belang van samenwerking en solidariteit tussen 
de lidstaten heeft aangetoond, alsook het belang van een snelle levering van 
geneesmiddelen in dringende en uitzonderlijke situaties, die zich in de toekomst opnieuw 
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kunnen voordoen; benadrukt verder dat een nieuw industrie- en vervoersbeleid en 
investeringen in O&O van essentieel belang zijn om ervoor te zorgen dat de 
farmaceutische industrie kan inspelen op de noden van morgen;

14. spoort de Commissie aan om een model voor eerlijke prijsstelling vast te stellen voor 
geneesmiddelen, in het bijzonder voor essentiële geneesmiddelen, waarmee de kwestie 
van legale parallelle handel wordt aangepakt om te voorkomen dat er tekorten ontstaan 
doordat geneesmiddelen worden uitgevoerd naar landen waar ze tegen een hogere prijs 
kunnen worden verkocht;

15. benadrukt het belang van veilige, betrouwbare en duidelijke gegevens voor zowel de 
vervoers- als gezondheidssectoren en de noodzaak synergieën te creëren tussen de twee 
gegevensruimtes binnen de Europese gegevensstrategie, teneinde de doeltreffendheid van 
het vervoer te maximaliseren; nodigt de Commissie uit om te onderzoeken of er een 
Europees digitaal platform en een waarnemingspost kunnen worden opgezet om de 
logistieke coördinatie tussen geneesmiddelendistributeurs en vervoersondernemingen te 
faciliteren, alsook een EU-brede geneesmiddelendatabank en een systeem voor 
vroegtijdige waarschuwing voor bestaande en verwachte geneesmiddelentekorten;

16. verzoekt de Commissie het geneesmiddelentekort tot een van de pijlers van haar 
farmaceutische strategie te maken, waarbij moet worden erkend dat de belangrijkste 
belanghebbenden in de gezondheidszorgtoeleveringsketen een essentiële rol spelen in de 
werking van deze keten om in buitengewone omstandigheden de ononderbroken en 
veilige levering van geneesmiddelen in stand te houden; merkt op dat de landen waar de 
meeste werkzame stoffen voor geneesmiddelen worden geproduceerd wellicht niet 
kunnen voldoen aan de vraag;

17. roept de Commissie op om een respons op EU-niveau te coördineren, en zo de 
overloopeffecten van individuele en ongecoördineerde maatregelen te vermijden en het 
recht van patiënten op universele, eerlijke, betaalbare, doeltreffende, veilige en tijdige 
toegang tot essentiële geneesmiddelen te waarborgen; pleit voor de tenuitvoerlegging van 
versnelde en innovatieve oplossingen om het geneesmiddelentekort tijdig te verhelpen en 
veilig vervoer van temperatuurgevoelige geneesmiddelen mogelijk te maken, waarbij 
producten worden getraceerd door middel van constante monitoring op afstand; roept de 
Commissie op om de bevoegdheden van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -
bestrijding op het gebied van volksgezondheid uit te breiden en de uitwisseling van 
optimale werkwijzen te stimuleren;

18. merkt op dat voorzieningszekerheid van essentieel belang is om het geneesmiddelentekort 
aan te pakken; roept de Commissie en de lidstaten op om, met hulp van het Europees 
Geneesmiddelenbureau, het gebruik van nationale militaire middelen, indien beschikbaar 
en nodig, te optimaliseren om te helpen bij de levering van geneesmiddelen en 
beschermingsmiddelen tussen de lidstaten; roept de Commissie op om in de Unie 
specifieke hubs te creëren voor het luchtvervoer van geneesmiddelen, routes te openen 
tussen de Unie en derde landen, en tegelijkertijd vracht- en 
expresluchtvaartmaatschappijen aan te sporen redelijke tarieven aan te rekenen;

19. verzoekt de Commissie om in noodsituaties, zoals pandemieën, organisatorische en 
financiële ondersteuning te verlenen aan de lidstaten en vervoersondernemingen, onder 
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meer door middel van de werkprogramma’s die zijn vastgesteld in het meerjarig 
financieel kader voor 2021-2027, en prioriteit te geven aan essentiële goederen, zoals 
geneesmiddelen, werkzame farmaceutische ingrediënten en medische uitrusting, en 
hiervoor in alle vrachtzendingen voorbehouden ruimte te waarborgen.
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