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BEKNOPT VERSLAG 

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

Europese Commissie 

Donderdag 7 april 2022, 18.00 - 20.00 uur 

 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 

 

De zesde vergadering van de werkgroep vindt plaats in hybride vorm en wordt gewebstreamd via het 
meertalig digitaal platform van de Conferentie. De voorzitter deelt mee dat in de herziene 
ontwerpvoorstellen wordt getracht tegemoet te komen aan de standpunten die tijdens de laatste 
vergadering van de werkgroep naar voren zijn gebracht. De vergadering heeft tot doel de nog 
openstaande punten te bespreken. 

 
2. Bespreking 

 

VOORSTEL 1 – Gezonde voeding en een gezonde levensstijl 

− Maatregel 2: 

➢ Om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van sommigen over de nutriscore, wordt 

overeengekomen aan te geven dat een Europees scoresysteem voor verwerkte 

levensmiddelen gebaseerd moet zijn op onafhankelijke en wetenschappelijke expertise.  

➢ Volgens sommigen is het belasten van ongezonde verwerkte voeding niet de juiste manier 

om het probleem op te lossen, terwijl anderen erop aandringen dit te handhaven, aangezien 

het een verzoek van het Europees burgerpanel betreft. 

VOORSTEL 2 – Een sterker zorgstelsel 

− Maatregel 3: 

➢ Sommige leden vragen om erop te wijzen dat de artikelen 4 en 168 VWEU moeten worden 

gewijzigd om strategische autonomie in de gezondheidssector te verwezenlijken. 

 

− Maatregel 5:  

➢ Sommige leden zijn van mening dat aanbeveling 51 van het Europees burgerpanel niet 

volledig is weergegeven en dat de particuliere sector geen overheidsfinanciering zou mogen 

https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2


 

2 
 

ontvangen. Anderen zeggen dat de publieke en particuliere gezondheidssector niet tegenover 

elkaar gesteld mogen worden en dat beide sectoren elkaar aanvullen en noodzakelijk zijn om 

de toegang tot hoogwaardige en betaalbare gezondheidszorg voor alle patiënten in alle 

gebieden te waarborgen. Er wordt een formulering gevonden om aan de bezorgdheid van 

beide zijden tegemoet te komen. 

VOORSTEL 3 – Een bredere interpretatie van gezondheid 

− Maatregel 1:  

➢ Sommige leden benadrukken dat het belangrijk is geestelijke gezondheid en verslavingen aan 

te pakken, terwijl anderen van mening zijn dat dit twee verschillende kwesties betreft die 

afzonderlijk moeten worden behandeld. 

 

− Maatregel 2:  

➢ Een lid wijst op het belang van seksuele voorlichting voor jongeren en stelt voor om in alle 

openbare ruimten gratis condooms aan te bieden. 

 

VOORSTEL 4 – Gelijke toegang tot gezondheid voor iedereen  

− Een lid vraagt om in de doelstelling van het voorstel te vermelden dat alle Europeanen gelijke en 

universele toegang tot gezondheidszorg moeten hebben. 

 

− Maatregel 1:  

➢  Sommige leden stellen voor een verwijzing toe te voegen naar het belang van de nabijheid 

van zorg.  

 

− Maatregelen 2 en 3: 

➢ Sommige leden zijn van mening dat de bevoegdheden van de EU geen voorrang mogen 

hebben op de nationale bevoegdheden, en dringen aan op de eerbiediging van het 

subsidiariteitsbeginsel. Verscheidene anderen pleiten voor een sterkere formulering om 

gezondheid als een gedeelde bevoegdheid op te nemen en artikel 4 VWEU te wijzigen 

teneinde rekening te houden met aanbeveling 49 van het Europees burgerpanel en de 

uitdagingen op gezondheidsgebied aan te gaan. Nog weer anderen zeggen dat de 

aanbevelingen waarvoor geen wijzigingen van de Verdragen nodig zijn, snel moeten worden 

uitgevoerd. De voorzitter stelt dat een wijziging van de Verdragen een ambitieuze doelstelling 

is die ons niet mag afleiden van wat onmiddellijk kan worden gedaan, en dat hij zal nadenken 

over hoe rekening kan worden gehouden met de discussie over deze kwestie. 

 

− Maatregel 4:  

➢ Wat grensoverschrijdende samenwerking betreft: een lid vraagt om zware brandwonden toe 

te voegen aan de lijst van zeer gespecialiseerde behandelingen, en is van mening dat een 

Europees netwerk voor transplantaten en orgaandonaties moet worden opgericht. 

➢ Een lid stelt dat de richtlijn inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg in de praktijk niet 

goed werkt en moet worden gewijzigd. 
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Er wordt overeengekomen om in het algemeen te verwijzen naar de oorlog in Oekraïne, waaruit blijkt dat 

de gezondheidsstelsels nog veerkrachtiger moeten zijn en dat de Europese gezondheidsunie verder moet 

worden ontwikkeld. 

Commissaris Kyriakides neemt op afstand het woord en wijst erop dat de besproken onderwerpen nauw 
aansluiten bij de huidige initiatieven van de Commissie, met name de farmaceutische strategie en de “van 
boer tot bord”-strategie. Zij zegt dat er al wetgeving bestaat over het gebruik van antibiotica, hormonale 
stoffen en hormoonontregelende stoffen, maar benadrukt dat de betrokkenheid van de industrie van 
cruciaal belang is. In dit verband verwijst zij naar de EU-gedragscode voor verantwoorde bedrijfsvoering 
en marketingpraktijken in de voedingssector, waarbij belanghebbenden uit de sector betrokken zijn. Zij 
stelt voor “veilige keuzes” toe te voegen aan voorstel 1, maatregel 2. Ze zegt tevens dat de Commissie 
tegen eind 2022 met een voorstel zal komen over verplichte geharmoniseerde etikettering op de voorkant 
van verpakkingen, maar dat er nog geen definitief besluit is genomen over welk systeem zal worden 
voorgesteld. Wat bevoegdheden betreft, stelt zij dat zij het eens is met veel van wat is besproken, en wijst 
zij erop dat het nodig is pragmatisch te blijven en de nadruk te leggen op resultaten, waarbij zij het 
voorbeeld geeft van de vaccinstrategie van de EU. Zij is van mening dat er veel kan worden gedaan binnen 
de grenzen van de huidige Verdragen. De Commissie zal alle voorstellen zorgvuldig beoordelen en 
omzetten in beleidsmaatregelen. 
 
3. Afrondende opmerkingen van de voorzitter 
 
De voorzitter bedankt alle leden voor hun betrokkenheid en constructieve samenwerking. Samen met de 
woordvoerder van de werkgroep zal hij op 8 april verslag uitbrengen aan de plenaire vergadering van de 
Conferentie. Tot slot deelt hij mee dat hij van plan is om, in samenwerking met de woordvoerder van de 
werkgroep en het gemeenschappelijk secretariaat, de herziene ontwerpvoorstellen aan de hand van de 
discussies in de werkgroep en de plenaire vergadering te herzien, en deze naar de leden van de werkgroep 
te sturen. 
 

________________________________ 
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BIJLAGE: Ledenlijst van de Werkgroep Gezondheid 

 

 

  

    

Voorzitter:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Europese Commissie)  

    

Aanspreking Voornaam Achternaam Organisatie 

        

Dhr. Pascal ARIMONT Europees Parlement 

Mevr. Alina BÂRGĂOANU 
Nationale 

burgerpanels/evenementen 

Mevr.  Katerina BAT'HOVÁ Raad 

Mevr. Linette Eleni BLANKENSTEINER Europese burgerpanels 

Dhr. Leandro BORG Raad 

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. 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. Assya KAVRAKOVA Maatschappelijk middenveld 

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 
Lokaal/regionaal 

vertegenwoordiger 

Mevr. Ewa NOWACKA Raad 

Mevr. Ria OOMEN-RUIJTEN Nationale parlementen 

Dhr. Dimitrios PAPADIMOULIS Europees Parlement 
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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 

Mevr. Paola  TAVERNA Nationale parlementen 

Dhr. Louis TELEMACHOU Raad 

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 

 


