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BEKNOPT VERSLAG 

Werkgroep Gezondheid, onder voorzitterschap van de heer Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de 

Europese Commissie 

Vrijdag 17 december 2021, 16.00 - 18.00 uur 

 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 

 

Deze tweede vergadering van de werkgroep vindt plaats op afstand. De voorzitter, de heer Maroš 
Šefčovič, heet de leden welkom en merkt ter inleiding op dat de plenaire vergadering van december 
weliswaar geen doorgang kan vinden, maar dat de vergaderingen van de negen werkgroepen wel worden 
gehouden. Hij deelt mee dat de woordvoerder van de werkgroep is gekozen uit de vertegenwoordigers 
van de Europese burgerpanels. De voorzitter informeert de leden over de laatste stand van zaken van de 
Conferentie en wijst met name op sessie 3 van panel 2 over “Europese democratie/waarden en rechten, 
de rechtsstaat, veiligheid”, die onlangs in Florence heeft plaatsgevonden en waar burgers 
39 aanbevelingen hebben aangenomen. Alle aanbevelingen kunnen op het platform worden 
geraadpleegd. De voorzitter nodigt de burgers uit om de werkgroep te informeren over de 
gezondheidskwesties die zijn besproken tijdens de 2e sessie van het Europees burgerpanel 3 over 
“Klimaatverandering, milieu/gezondheid” en herinnert eraan hoe de oriëntaties van de 2e sessie van het 
panel tijdens de 3e sessie zullen worden teruggebracht tot een beperkter aantal aanbevelingen. Hij 
herinnert eraan dat de derde sessie in Natolin zal plaatsvinden van 7 tot en met 9 januari.  
 
De leden van de werkgroep, te beginnen met de vertegenwoordigers van de burgerpanels, worden 
vervolgens uitgenodigd om het woord te voeren. 

 

2. Discussie  

 
De woordvoerder geeft een inleiding over de stand van zaken van de beraadslagingen van panel 3 en 
presenteert de resultaten van de tweede sessie van panel 3, die van 19 tot en met 21 november online 
heeft plaatsgevonden. Hij onderstreept het ongekende karakter van dit project en benadrukt hoe 
tevreden hij is hier deel van uit te maken. Panel 3 heeft tijdens zijn tweede sessie 242 oriëntaties 
geformuleerd. Hij noemt met name oriëntaties inzake gelijke toegang, investeringen in gezondheid, het 
gebruik van antibiotica voor de gezondheid van mens en dier, het gebruik van pesticiden in de landbouw 
en de bevordering van gezonde gewoonten. Hij legt uit dat panel 3 zich midden in het proces bevindt en 
dat de oriëntaties tijdens de derde en laatste sessie van het panel zullen worden omgevormd tot 
aanbevelingen. 
 
De discussies spitsen zich toe op de volgende onderwerpen:  

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/afosqy48ot11yrvtlk7f59dyyf72?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%202%20session%203%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%202%20session%203%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211227/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211227T110532Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f3d838878ca6e4cc5cd090b67f0edc32aa5f020b77b4be03edd7a5cfea3e4051
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• Sommige leden zeggen dat de EU is gebouwd op sociale waarden en universele dekking en dat EU-
burgers gelijke toegang moeten krijgen tot hoogwaardige gezondheidszorg waarin de nieuwste 
technologieën worden gebruikt. 
 

• Sommige sprekers onderstrepen het belang van nauwere samenwerking tussen de lidstaten. Een lid 

benadrukt dat de diversiteit van de lidstaten moet worden geëerbiedigd en dat de huidige 

Verdragsbepalingen eerst ten volle moeten worden benut alvorens wijzigingen in het Verdrag voor te 

stellen. Een andere spreker voegt eraan toe dat we moeten spreken over de coördinatie van 

gezondheidszorgstelsels en niet over de integratie van EU-gezondheidszorgstelsels, teneinde rekening 

te houden met het subsidiariteitsbeginsel. Anderen roepen ertoe op de bevoegdheden en de 

investeringen van de EU op het gebied van gezondheid te versterken.  

 

• Sommige sprekers zijn van mening dat de lidstaten hun samenwerking moeten versterken door voort 
te bouwen op de Europese referentienetwerken (ERN) om kennis en expertise uit te wisselen. De 
lidstaten moeten ook investeren in gemeenschappelijke infrastructuur voor uiterst gespecialiseerde 
gezondheidszorg en een gezamenlijke aanpak van onderzoeksinstrumenten ontwikkelen.  
 

• Andere leden benadrukken dat de COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat de samenwerking moet 
worden verbeterd, de veerkracht van de gezondheidszorgstelsels moet worden vergroot, de 
productiecapaciteit in de EU moet worden vergroot en onze afhankelijkheid van toeleveringsketens 
moet worden verminderd. Ook wordt gewezen op het belang van het aanleggen van strategische 
voorraden en van grensoverschrijdende coördinatie, met name tussen ziekenhuizen. Voorts wordt 
benadrukt dat regionale en lokale autoriteiten moeten worden betrokken bij het beheer van 
gezondheidscrises zoals de COVID-19-pandemie.  
 

• Een lid benadrukt dat mensen met een handicap te maken krijgen met extra belemmeringen bij de 
uitoefening van hun recht op gezondheid, met name belemmeringen met betrekking tot 
gezondheidszorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, maar ook structurele discriminatie. 
Handicaps moeten niet alleen vanuit medisch oogpunt worden bekeken, maar ook vanuit het oogpunt 
van de mensenrechten, zoals bepaald in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap (artikel 25 over gezondheid), dat door de EU is geratificeerd.  Het lid voegt eraan toe dat 
zeer weinig lidstaten wetgeving hebben tegen discriminatie van personen met een handicap op grond 
van gezondheid en dat de antidiscriminatierichtlijn in de Raad is geblokkeerd. Een ander lid benadrukt 
de rol die ondernemingen in de sociale economie kunnen spelen bij de integratie van kansarme 
mensen. 
 

• De onderlinge afhankelijkheid tussen gezondheid en gezonde voedselproductie en tussen gezondheid 
en milieu wordt aan de orde gesteld, met name het nauwe verband met de voedselproductie en de 
beschikbaarheid van voedselkernproducten, hetgeen complex is en verdere bespreking verdient. 

 

• Anderen wijzen erop dat digitalisering, artificiële intelligentie en robotica ook zeer belangrijk zijn in 
de gezondheidszorgstelsels. De EU zou de ruggengraat kunnen vormen voor digitale infrastructuur, 
die nodig is voor cruciale investeringen in onderzoek en voor grensoverschrijdende samenwerking op 
het gebied van digitale transformatie en innovatieve oplossingen. In het kader van het programma 
“Horizon Europa” moeten de inspanningen worden toegespitst op telegeneeskunde en innovatief 
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onderzoek, de toepassing van nieuwe technologieën zoals augmented reality, robotica, medische 
beeldvorming en andere digitale oplossingen. 
 

• Sommige sprekers geven aan dat verschillende onderdelen van panel 3 bijzondere aandacht 
verdienen, zoals bevordering van een gezonde levensstijl, preventie van ziekten en gelijke toegang tot 
gezondheid voor iedereen. Deze onderdelen hebben in de EU ook een belangrijke economische en 
sociale impact op demografisch gebied. De coördinatie van innovatie op het gebied van 
gezondheidsonderzoek moet een prioriteit zijn, gezien de vergrijzing in de EU. Sommigen geven aan 
dat demografisch beleid een horizontale prioriteit moet worden voor alle Europese beleidsterreinen. 

 

• Anderen dringen aan op een beter platform voor het delen van informatie over gezondheid en op 
gezamenlijke voorlichtingscampagnes om vaccinatie aan te moedigen en desinformatie te bestrijden. 
 

• Een lid verwijst naar de Bijzondere Commissie kankerbestrijding van het EP. In de aanbevelingen van 
die commissie wordt opgeroepen tot een krachtiger optreden van de EU tegen kanker, en tijdens de 
plenaire vergadering van het EP in januari zal over de aanbevelingen worden gestemd.  
 

• In het licht van de tekorten aan geneesmiddelen stelt een spreker voor dat de EU een Europees 
instituut opricht om geneesmiddelen waarop geen octrooi rust te vervaardigen en ziekenhuizen in 
Europa daarvan te voorzien, zodat iedereen toegang heeft tot geneesmiddelen. Dezelfde spreker zegt 
dat de EU moet ingrijpen in de prijs van geneesmiddelen, daarbij rekening houdend met 
overheidsinvesteringen in onderzoek.  
 

• Sommige leden vragen om de besprekingen in de werkgroep verder te structureren en vragen hoe de 
voorstellen van het maatschappelijk middenveld kunnen worden besproken. De voorzitter raadt aan 
schriftelijke bijdragen via het meertalige digitale platform te verspreiden en deze tijdens de 
vergaderingen van de werkgroep mondeling te presenteren.  
 

 

3. Slotopmerkingen van de voorzitter 

 

Ter afsluiting van de vergadering bedankt de voorzitter alle leden voor hun bijdragen en vat hij de 

tussenkomsten en suggesties samen. Hij licht het proces toe dat zal leiden tot de goedkeuring van 

aanbevelingen tijdens sessie 3 van panel 3 in Natolin van 7 tot en met 9 januari. Hij voegt eraan toe 

dat de aanbevelingen van het panel zullen worden besproken tijdens de volgende vergadering van de 

werkgroep tijdens de plenaire vergadering van de conferentie op 21 januari. 

 

 

________________________________ 
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BIJLAGE: Ledenlijst van de Werkgroep Gezondheid  

Werkgroep Gezondheid van de plenaire vergadering 
van de Conferentie over de toekomst van Europa (48) 

 

    

Voorzitter:  
Maroš 
ŠEFČOVIČ  

(Europese Commissie)  

    

    

Aanspreektit
el 

Voornaam Naam Organisatie 

        

Dhr. Pascal ARIMONT Europees Parlement 

Dhr. Andrei BACIU Raad 

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 

Dhr. Ilenia Carmela GRECO  Europese burgerpanels 

Dhr. Sebastián GUILLEN  Europese burgerpanels 

Mevr. Kinga JOÓ Nationale burgerpanels/evenementen 

Mevr. Olga KALAKOUTA 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 
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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 

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 

Dhr. Ioannis  VARDAKASTANIS Maatschappelijk middenveld 

Mevr.  Anna  VIKSTRÖM Nationale parlementen 

Dhr. Claude  WISELER Nationale parlementen 

 

 


