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BEKNOPT VERSLAG 

Werkgroep Gezondheid, onder leiding van de heer Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese 
Commissie 

Vrijdag 21 januari 2022, 14.00 - 16.00 uur 

 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 
 

De derde vergadering van de werkgroep vindt plaats in hybride vorm en wordt gewebstreamd op 
het meertalig digitaal platform van de Conferentie. De voorzitter, de heer Maroš Šefčovič, begint de 
vergadering met de mededeling dat de werkgroep zich zal buigen over de 17 door het derde Europese 
burgerpanel goedgekeurde aanbevelingen op het gebied van gezondheid en over de relevante 
aanbevelingen van de nationale burgerpanels, die hun werkzaamheden hebben afgerond. Ook nodigt hij 
de leden die een bijdrage hebben geleverd aan het meertalig digitaal platform, uit om hun ideeën te 
presenteren. Hij deelt de leden van de werkgroep mee dat hij op zaterdag 22 januari 2022 samen met de 
woordvoerder van de werkgroep aan de plenaire vergadering van de Conferentie verslag zal uitbrengen 
over het resultaat van de gedachtewisseling. 

 
2. Gedachtewisseling  

 
• Vier vertegenwoordigers van het derde Europese burgerpanel presenteren 17 aanbevelingen op het 

gebied van gezondheid, in de volgende categorieën: “Gezonde voeding”, “Sterkere 
gezondheidszorgstelsels”, “Een bredere interpretatie van gezondheid” en “Gelijke toegang tot 
gezondheid voor iedereen”.  Zij benadrukken hierbij met name het volgende: 
 
- de noodzaak van sterkere gezondheidszorgstelsels en meer bevoegdheden voor de EU op dit 

gebied; 
- het belang van gelijke toegang tot gezondheidszorg;  
- de noodzaak van meer investeringen in gezondheidsonderzoek, het oprichten van 

gemeenschappelijke gezondheidsdatabanken en meer aandacht voor gezondheidspreventie, in 
het bijzonder wat geestelijke gezondheid betreft;  

- de oproep tot vaststelling van normen voor gezonde voeding, bijvoorbeeld door biologische 
voeding te promoten, de traceerbaarheid en transparantie van levensmiddelen te verbeteren en 
het gebruik van antibiotica in diervoeders te beperken.  
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• De Franse en Nederlandse vertegenwoordigers van de burgers presenteren de aanbevelingen van hun 
respectieve nationale burgerpanel op het gebied van gezondheid. 
 
- De vertegenwoordiger van het Franse nationale panel pleit voor het harmoniseren van de 

gezondheidszorg en voor een gemeenschappelijk gezondheidsbeleid, zodat gezondheidszorg 
toegankelijk wordt voor alle Europeanen, voor het ontwikkelen van een adequate 
voedingswaardescore en een adequate etikettering van levensmiddelen, en voor het versterken 
van de soevereiniteit van de EU door de herindustrialisering van de gezondheidssector in de EU. 

- De vertegenwoordiger van het Nederlandse Nationaal Panel roept op tot een betere beheersing 
van de maatregelen ter bestrijding van pandemieën, met het oog op een betere coördinatie op 
EU-niveau, maar is van mening dat gezondheidszorg in de eerste plaats een nationale 
aangelegenheid moet blijven. Zij benadrukt ook dat iedereen betaalbare en betrouwbare 
geneesmiddelen moet kunnen krijgen. 

 
 

• De discussies spitsen zich toe op de volgende onderwerpen. 
 
- Sommige leden benadrukken dat de coördinatiemechanismen op EU-niveau en de veerkracht van 

de gezondheidszorgstelsels moeten worden versterkt en dat er lessen moeten worden getrokken 
uit de tijdens de COVID-19-pandemie opgedane ervaringen. 

- Anderen wijzen op de noodzaak van gelijke toegang tot gezondheidszorg en van de ontwikkeling 
van minimumnormen voor gezondheid op EU-niveau. 

- Nog anderen wijzen op de inspanningen die nodig zijn om knelpunten in de toeleveringsketens 
binnen de farmaceutische industrie te voorkomen en om onze afhankelijkheid van derde landen 
met betrekking tot de productie van geneesmiddelen en werkzame stoffen te verminderen. 

- Een aantal sprekers benadrukt dat er moet worden geïnvesteerd in gezondheidsinfrastructuur en 
dat digitale gezondheid moet worden bevorderd. 

- Meerdere sprekers wijzen op het belang van preventie. Het verband tussen voeding en 
gezondheid wordt onderstreept. Over de kwestie van voedingsprofielen lopen de meningen 
uiteen. Acties om risicofactoren zoals tabaksgebruik en schadelijk alcoholgebruik aan te pakken, 
worden van cruciaal belang geacht in de strijd tegen kanker.  

- Geestelijke gezondheid wordt genoemd als een punt van grote zorg voor de burgers. Sommigen 
verklaren dat ook initiatieven om zeldzame ziekten en hart- en vaatziekten aan te pakken, zeer 
belangrijk zijn. 

- Eén lid verwijst naar de aanbeveling over de uitbreiding van de bevoegdheden van het EMA en 
benadrukt dat er een openbaar agentschap moet komen dat zich richt op medisch en 
farmaceutisch onderzoek (of dat het huidige agentschap met het oog hierop moet worden 
uitgebreid).  

- Er worden uiteenlopende standpunten geuit over de aanbeveling om gezondheid als een 
gedeelde bevoegdheid te beschouwen. Sommigen wijzen op artikel 168 VWEU en zien geen reden 
om verder te gaan dan het huidige rechtskader, terwijl anderen vinden dat het idee niet zomaar 
kan worden verworpen.  
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• Sommige leden brengen de kwestie van de werkmethoden en de volgende stappen ter sprake en 
pleiten ervoor de besprekingen in de werkgroep verder te structureren; er wordt ook voorgesteld om 
hiertoe een schriftelijk document op te stellen. Een aantal leden vinden dat de aanbevelingen in 
concrete voorstellen moeten worden omgezet. Anderen stellen voor om de aanbevelingen onder te 
verdelen in categorieën: aanbevelingen waarmee de EU al iets heeft gedaan, aanbevelingen die via 
bestaande EU-wetgeving kunnen worden behandeld, en aanbevelingen die langetermijnacties 
vereisen en nieuwe maatregelen omvatten. 
 

• Commissaris Kyriakides neemt het woord vanop afstand. Zij schetst de huidige en toekomstige EU-
initiatieven op het gebied van gezondheid, met name het voorstel om een Europese ruimte voor 
gezondheidsgegevens tot stand te brengen (gepland voor april 2022) en het voorstel voor een nieuwe 
farmaceutische strategie (gepland voor eind 2022). De commissaris verklaart dat de Commissie 
vastbesloten is het gezondheidsbeleid ten uitvoer te leggen. Wat de bevoegdheidsverdeling betreft, 
zegt zij dat de Commissie de conclusies van de conferentie zal afwachten alvorens een formeel 
standpunt in te nemen. Zij benadrukt echter dat maatregelen ter versterking van het 
gezondheidsbeleid van de EU momenteel mogelijk zijn zonder dat de Verdragen hoeven te worden 
gewijzigd.  
 
• Enkele leden van de Europese burgerpanels onderstrepen dat zij dankzij de tussenkomst van 

deskundigen en factcheckers weliswaar kunnen weten dat er al EU-wetgeving bestaat over een 
specifiek onderwerp, maar toch kunnen besluiten een aanbeveling op te stellen als zij van mening 
zijn dat het toepassingsgebied van de wetgeving niet breed genoeg is of dat de uitvoering ervan 
in de praktijk niet werkt. Voorts verzoekt een aantal burgervertegenwoordigers de andere leden 
om op alle aanbevelingen te reageren. 

 
3. Afrondende opmerkingen van de voorzitter 

 
Ter afsluiting van de vergadering bedankt de voorzitter de burgers voor hun aanbevelingen en zegt hij dat 
deze zeer serieus zijn genomen. Hij bedankt ook alle leden voor hun bijdragen en vat de tussenkomsten 
en suggesties samen. Hierbij vermeldt hij in het bijzonder de rol van de toekomstige EU-autoriteit voor 
paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA). Met het oog op de volgende 
vergadering stelt de voorzitter voor om voor elke aanbeveling achtergrondinformatie te verzamelen over 
wat er al bestaat, wat momenteel wordt gepland en waar op korte en lange termijn meer kan worden 
gedaan. Hij deelt mee dat hij de leden een werkmethode voor de volgende vergaderingen zal voorleggen. 

________________________________ 
 

 

 

BIJLAGE: Ledenlijst van de Werkgroep Gezondheid 
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Aanspreking Voornaam Naam Component 
        

Dhr. Pascal ARIMONT Europees Parlement 
Mevr. Alina BÂRGĂOANU Nationale burgerpanels / evenementen 
Mevr.  Katerina BAT'HOVÁ Raad 
Mevr. Linette Eleni BLANKENSTEINER  Europese burgerpanels 
Mevr. Claudette  BUTTIGIEG Nationale parlementen 
Mevr. Anda  ČAKŠA Nationale parlementen 
Mevr. Susanna CECCARDI Europees Parlement 
Dhr.  Roberto CIAMBETTI Comité van de Regio’s 
Dhr. Alain  COHEUR  Europees Economisch en Sociaal Comité 

Mevr. Nathalie COLIN-OESTERLÉ Europees Parlement 
Mevr. Margarita DE LA PISA CARRIÓN Europees Parlement 
Mevr. Isabel  DÍAZ AYUSO  Comité van de Regio’s 
Mevr. Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Raad 
Mevr. Ines GASMI  Europese burgerpanels 
Mevr. Camille GIRARD  Europese burgerpanels 
Mevr. Daniela  GÎTMAN Raad 
Dhr. Ilenia Carmela GRECO  Europese burgerpanels 
Dhr. Sebastián GUILLEN  Europese burgerpanels 

Mevr. Kinga JOÓ Nationale burgerpanels / evenementen 
Mevr. Philippa  KARSERA Raad 
Mevr. Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Europese burgerpanels 
Mevr. Radka MAXOVÁ Europees Parlement 
Mevr. Rūta  MILIŪTĖ Nationale parlementen 
Dhr. Alin Cristian MITUȚA Europees Parlement 

Mevr. Dolors MONTSERRAT Europees Parlement 
Dhr. Nicolas MORAVEK  Europese burgerpanels 
Dhr. Renaud   MUSELIER Lokale/regionale vertegenwoordiger 

Mevr. Ria  OOMEN-RUIJTEN Nationale parlementen 
Dhr. Dimitrios PAPADIMOULIS Europees Parlement 

Mevr. Troels de Leon PETERSEN  Europese burgerpanels 
Dhr. Mark PLEŠKO Nationale burgerpanels / evenementen 
Dhr. Jean-François  RAPIN Nationale parlementen 
Dhr. Ivo RASO  Europese burgerpanels 

Mevr. Michèle RIVASI Europees Parlement 
Mevr.  Valeria RONZITTI Sociale partners 
Mevr. Christa  SCHWENG  Europees Economisch en Sociaal Comité 
Dhr. Maroš ŠEFČOVIČ Europese Commissie 

Mevr.  Elisaveta SIMEONOVA Raad 
Dhr. Ivan Vilibor SINČIĆ  Europees Parlement 

Mevr. Niamh  SMYTH Nationale parlementen 
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Mevr. Paola  TAVERNA Nationale parlementen 
Dhr.  Jesús TERUEL TERUEL  Europese burgerpanels 
Dhr. Zoltán  TESSELY Nationale parlementen 

Mevr. Patrizia TOIA Europees Parlement 
Mevr. Kathleen VAN BREMPT Europees Parlement 
Mevr.  Anna  VIKSTRÖM Nationale parlementen 
Dhr. Claude  WISELER Nationale parlementen 
Dhr.  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Raad 

 


