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BEKNOPT VERSLAG 

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

Europese Commissie 

Vrijdag 25 maart 2022, 9.00 – 11.30 uur en 14.00 – 16.00 uur 

 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 

 

De vijfde vergadering van de werkgroep vindt plaats in hybride vorm en wordt gewebstreamd via het 
meertalig digitaal platform van de Conferentie. Tijdens deze vergadering wordt nader ingegaan op de vier 
ontwerpvoorstellen (“Gezonde voeding en een gezonde levensstijl”, “Sterkere gezondheidszorgstelsels”, 
“Een bredere interpretatie van gezondheid” en “Gelijke toegang tot gezondheid voor iedereen”), de 
doelstellingen ervan en specifieke maatregelen. De voorzitter deelt mee dat de werkgroep op basis van 
consensus zal werken. 

 
Bespreking 

 
Voorstel 1: “Gezonde voeding en een gezonde levensstijl” 
 
De voorzitter licht het ontwerpvoorstel, de doelstellingen ervan en specifieke maatregelen toe en nodigt 
de burgers uit om feedback te geven. In dit kader worden de volgende punten naar voren gebracht: 
 
- Met betrekking tot specifieke maatregel 2: 

➢ Een aantal leden pleit ervoor kinderen reeds op zeer jonge leeftijd via school bewust te maken 
van wat een gezonde levensstijl is. 

➢ Een lid geeft aan van mening te zijn dat de bestaande wetgeving inzake het gebruik van 
hormonale en hormoonontregelende stoffen bij de productie van levensmiddelen 
aangescherpt en beter gemonitord en gehandhaafd moet worden. 

➢ Er worden standpunten uitgewisseld over het idee om een verplicht Europees scoresysteem 
voor verwerkte levensmiddelen in te voeren. Een aantal leden is van mening dat de 
scoresystemen die enkele lidstaten hebben ingevoerd, goed functioneren en consumenten 
nuttige informatie bieden over de voedingswaarde van producten. Andere leden wijzen erop 
dat het niet eenvoudig is om een dergelijk systeem ten uitvoer te leggen en dat 
voedseletikettering afdoende zou kunnen zijn. Diverse leden zijn van mening dat de inhoud 
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van aanbeveling 19 van het Europees burgerpanel met betrekking tot het scoresysteem 
ongewijzigd moet blijven. 
 

- Met betrekking tot specifieke maatregel 3: 
➢ Een lid geeft aan van mening te zijn dat voor de uitvoering van deze bepaling ondersteuning 

moet worden geboden. 
 

Voorstel 2: “Sterkere gezondheidszorgstelsels” 
 
De voorzitter licht het ontwerpvoorstel, de doelstellingen ervan en specifieke maatregelen toe en nodigt 
de burgers uit om feedback te geven. In dit kader worden de volgende punten naar voren gebracht: 
 
- Met betrekking tot specifieke maatregel 1: 

➢ Een lid pleit ervoor dat in de specifieke maatregel verwezen wordt naar de werkzaamheden 
die de Commissie momenteel verricht met betrekking tot de ontwikkeling van een Europese 
ruimte voor gezondheidsgegevens die bedoeld is om de uitwisseling van en toegang tot 
diverse categorieën gezondheidsgegevens te bevorderen, en pleit er tevens voor dat de term 
“Europese ruimte voor gezondheidsgegevens” gebruikt wordt. 

➢ Een lid stelt voor om in de maatregel te verwijzen naar de invoering van een individueel 
Europees gezondheidspaspoort en haalt daarbij voorbeelden aan van soortgelijke 
instrumenten die in enkele lidstaten reeds in gebruik zijn. Een ander lid geeft aan bezorgd te 
zijn over de invoering van een dergelijke maatregel op EU-niveau. Diverse sprekers wijzen 
erop dat de gegevensbescherming gewaarborgd moet worden en dat de toegang tot de 
gegevens beperkt moet zijn omdat het gaat om vertrouwelijke informatie. 

 
- Met betrekking tot specifieke maatregel 2: 

➢ Een lid refereert aan aanbeveling 39 en pleit ervoor dat er een verwijzing wordt opgenomen 
naar werktijden en de ontwikkeling van vaardigheden. Een spreker stelt voor om collectieve 
onderhandelingen te noemen als manier om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, en 
een ander lid wijst op de bevoegdheden van de lidstaten ter zake. Enkele leden benadrukken 
dat aanbeveling 39 de nadruk legt op de noodzaak grensoverschrijdende mobiliteit mogelijk 
te maken. 
 

- Met betrekking tot specifieke maatregel 3: 
➢ Een aantal leden stelt voor om niet te verwijzen naar een lijst van “levensreddende 

geneesmiddelen”, maar naar een lijst van “essentiële en prioritaire geneesmiddelen”, die 
door het EMA (Europees Geneesmiddelenbureau) moet worden opgesteld. Een ander lid stelt 
voor om innovatieve geneesmiddelen en behandelingen toe te voegen.  

➢ Enkele leden geven aan van mening te zijn dat er geen nieuwe EU-agentschappen moeten 
worden opgericht, maar dat de bestaande moeten worden versterkt, en dat in dit kader 
specifiek verwezen moet worden naar HERA (Autoriteit voor paraatheid en respons inzake 
noodsituaties op gezondheidsgebied). 

➢ Een lid wijst erop dat “strategische autonomie” breed gedefinieerd moet worden, in die zin 
dat hieronder niet alleen basisuitrusting, zorg en behandeling worden verstaan, maar ook 
capaciteitsopbouw gericht op toekomstige geavanceerde behandelingen. 
 

- Met betrekking tot specifieke maatregel 4: 
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➢ Een lid stelt dat er in de maatregel verwezen zou moeten worden naar verhoging van de 
financiering voor ERN’s (Europese referentienetwerken), bedoeld voor de verdere 
ontwikkeling van netwerken voor gespecialiseerde zorg. Een ander lid wijst op het belang van 
coördinatie van nationale onderzoeksprogramma’s. 

 
- Met betrekking tot de specifieke maatregelen 5 en 6: 

➢ Enkele leden wijzen erop dat de publieke en de particuliere gezondheidssector niet gezien 
moeten worden als tegengesteld aan elkaar, maar als elkaar aanvullend. Een ander lid stelt 
voor om onderscheid te maken tussen particuliere entiteiten met winstoogmerk en 
particuliere entiteiten zonder winstoogmerk. De sprekers zijn het erover eens dat gezondheid 
niet als commercieel goed moet worden beschouwd, en enkele sprekers stellen voor om naar 
de kenmerken ervan te verwijzen: toegankelijkheid en betaalbaarheid. 

➢ Een lid voegt hieraan toe dat het niet realistisch zou zijn om te pleiten voor een 
geharmoniseerd financieringssysteem, omdat een dergelijk systeem niet in 
overeenstemming zou zijn met het subsidiariteitsbeginsel. Een ander lid wijst erop dat het 
de nationale en in sommige gevallen de regionale en lokale bevoegdheden zijn die bevoegd 
zijn op het gebied van gezondheid. 

➢ Een lid licht toe dat aanbeveling 51 niet bedoeld is om de gezondheidsstelsels van de 
lidstaten op een andere leest te schoeien, maar om ervoor te zorgen dat de EU de nationale 
gezondheidsstelsels ondersteunt en op het gebied van gezondheidszorg een grotere rol gaat 
spelen (waartoe wellicht een Verdragswijziging nodig is) om op die manier de gelijkheid op 
gezondheidsgebied te vergroten. 

 
Voorstel 3: “Een bredere interpretatie van gezondheid” 
 
De voorzitter licht het ontwerpvoorstel, de doelstellingen ervan en specifieke maatregelen toe en nodigt 
de burgers uit om feedback te geven. In dit kader worden de volgende punten naar voren gebracht: 
 
 
- Met betrekking tot specifieke maatregel 1: 

➢ Diverse leden pleiten voor een ruimere opzet van de uitwisseling van beste praktijken op het 
gebied van geestelijke gezondheid en stellen voor om de verwijzing naar leden van het 
Europees Parlement te schrappen. Zij pleiten in dit kader voor de ontwikkeling van een 
actieplan of strategie inzake geestelijke gezondheid op EU-niveau naar het voorbeeld van het 
“Europees kankerbestrijdingsplan”. Enkele leden wijzen op de noodzaak om de 
beschikbaarheid van geestelijke gezondheidszorg te vergroten, met name het aantal 
psychologen of hulpverleners dat bijstand kan verlenen aan minderjarigen, waarbij 
toestemming van de ouders geen voorwaarde moet zijn. 

➢ Een lid stelt dat er op het gebied van geestelijke gezondheid, met name in het licht van de 
COVID-19-pandemie, aandacht moet zijn voor zowel preventie als behandeling, en doet het 
voorstel om een “jaar voor geestelijke gezondheid” te organiseren. 

 
- Met betrekking tot specifieke maatregel 2: 

➢ Een lid vraagt op welke wijze door de werkgroep Klimaatverandering en Milieu een follow-up 
gegeven zal worden aan aanbeveling 4 over fietspaden. 

➢ Een spreker wijst erop dat nationale en regionale autoriteiten bevoegd zijn voor 
onderwijsprogramma’s. De verstrekking van informatie over geestelijke gezondheid en een 
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gezonde levensstijl kan mensen helpen, maar er moeten geen verplichtingen of bindende 
doelstellingen worden vastgesteld. 

➢ Een spreker wijst erop dat geestelijke en seksuele gezondheid verschillende dingen zijn en 
daarom een eigen aanpak vergen. 
 

- Met betrekking tot specifieke maatregel 3:  
➢ Een lid verzoekt om in het laatste deel van aanbeveling 50 een pleidooi op te nemen voor 

beschikbaarstelling van een minimumaantal defibrillatoren op openbare plaatsen in alle EU-
lidstaten. 

 
Voorstel 4: “Gelijke toegang tot gezondheid voor iedereen” 
 
De voorzitter licht het ontwerpvoorstel, de doelstellingen ervan en specifieke maatregelen toe en nodigt 
de burgers uit om feedback te geven. In dit kader worden de volgende punten naar voren gebracht: 
 
- Met betrekking tot specifieke maatregel 1: 

➢ Een lid dringt erop aan dat de EU de lidstaten ondersteuning biedt bij het bereiken van de 
beoogde gemeenschappelijke normen en is van mening dat tandheelkundige zorg 
overgeheveld moet worden naar specifieke maatregel 4. 

➢ Een spreker is van mening dat de minimumnormen voor gezondheidszorg ook betrekking 
moeten hebben op preventie. 

 
- Met betrekking tot specifieke maatregel 2:  

➢ Diverse leden pleiten ervoor om aanbeveling 49 integraal over te nemen en om een verwijzing 
op te nemen naar Verdragswijzigingen in die zin dat gezondheid een gedeelde bevoegdheid 
wordt. Een lid stelt dat hierdoor een doeltreffende uitvoering van de verschillende 
aanbevelingen van de burgers mogelijk zou zijn. Een ander lid verzet zich tegen 
Verdragswijzigingen en stelt dat dit tot de nationale en regionale bevoegdheden moet blijven 
behoren. 

 
- Met betrekking tot specifieke maatregel 3: 

➢ Een lid dringt aan op toevoeging van hart- en vaatziekten en zeer specialistische 
behandelingen, zoals orgaantransplantaties en de behandeling van ernstige brandwonden. 
Een ander lid dringt erop aan in de maatregel een verwijzing op te nemen naar de oprichting, 
op Europees niveau, van informatienetwerken van gespecialiseerde centra, bijvoorbeeld 
centra voor zeldzame ziekten. 

 
- Met betrekking tot specifieke maatregel 4: 

➢ Een lid is van mening dat er meer in gezondheidszorg moet worden geïnvesteerd om de 
betaalbaarheid van de gezondheidszorg te waarborgen. 

 
- Met betrekking tot specifieke maatregel 5: 

➢ Een lid dringt erop aan om naast sanitaire producten voor vrouwen ook een verwijzing op te 
nemen naar menstruatie-armoede, babyproducten en geboorteregeling. 
 

- Met betrekking tot specifieke maatregel 6: 
➢ Een lid wijst erop dat slechte huisvesting gevolgen heeft voor de gezondheid. 
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Commissaris Kyriakides neemt het woord. Zij geeft een overzicht van de solidariteitsmaatregelen die ten 
behoeve van Oekraïne genomen zijn met betrekking tot de gezondheidszorg en de levensmiddelensector. 
Zij stelt dat de aanbevelingen van de burgerpanels en de bijdragen die zijn binnengekomen via het digitale 
platform de noodzaak van gecoördineerde actie op gebieden die verband houden met gezondheid en 
voedselveiligheid, ten volle ondersteunen. Zij stelt voorts dat de aanbevelingen van de burgers duidelijk 
tot uiting moeten komen in het eindverslag van de Conferentie en dat de Commissie een follow-up zal 
geven aan alle conclusies van de Conferentie. 
 
 
2. Slotopmerkingen van de voorzitter 
 
De voorzitter deelt mee dat hij samen met de woordvoerder van de burgers tijdens de plenaire 
vergadering van 26 maart verslag zal uitbrengen van de uitkomsten van het debat. Hij geeft een 
samenvatting van de opmerkingen naar aanleiding van de vier voorstellen en deelt mee dat in de herziene 
versie van de voorstellen rekening gehouden zal worden met deze opmerkingen. Wat betreft de 
Verdragswijzigingen deelt de voorzitter mee dat hij verslag zal uitbrengen aan de plenaire vergadering en 
dat hij het verzoek zal verwerken in de herziene versie van de ontwerpvoorstellen. De voorzitter vertelt 
over zijn eigen ervaringen met de procedures tot wijziging van de Verdragen, die juridisch en politiek 
ingewikkeld zijn, en benadrukt dat er ook in het kader van de huidige Verdragen en binnen het huidige 
wetgevingsmandaat reeds veel mogelijkheden zijn om de Europese gezondheidsunie te ontwikkelen.  
 
Tot slot deelt de voorzitter mee dat hij van plan is om, in samenwerking met de woordvoerder van de 
werkgroep en het gemeenschappelijk secretariaat, de ontwerpvoorstellen aan de hand van de gemaakte 
opmerkingen te herzien, en de herziene ontwerpvoorstellen vóór de plenaire vergadering van 8 en 9 april 
rond te sturen. 
 

________________________________ 
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BIJLAGE: Ledenlijst van de Werkgroep Gezondheid  

 

  

    

Voorzitter:  
de heer Maroš 
ŠEFČOVIČ  

(Europese Commissie)  

    

Aanspreektitel Voornaam Achternaam Instantie/organisatie 

        

Dhr. Pascal ARIMONT Europees Parlement 

Mw. Alina  BÂRGĂOANU 
Nationale burgerpanels / 

evenementen 

Mw. Katerina BAT'HOVÁ Raad 

Mw. Linette Eleni BLANKENSTEINER Europese burgerpanels 

Dhr. Leandro BORG Raad 

Mw. Claudette BUTTIGIEG Nationale parlementen 

Mw. Anda  ČAKŠA Nationale parlementen 

Mw. Susanna CECCARDI Europees Parlement 

Dhr. Roberto CIAMBETTI Comité van de Regio’s 

Dhr. Alain COHEUR 
Europees Economisch en 

Sociaal Comité 

Mw. Nathalie COLIN-OESTERLÉ Europees Parlement 

Mw. Margarita DE LA PISA CARRIÓN Europees Parlement 

Mw. Isabel DÍAZ AYUSO Comité van de Regio’s 

Mw. Ines GASMI Europese burgerpanels 

Mw. Camille GIRARD Europese burgerpanels 

Mw. Daniela  GÎTMAN Raad 

Dhr. Ilenia Carmela GRECO Europese burgerpanels 

Dhr. Sebastián GUILLEN Europese burgerpanels 

Mw. Kinga JOÓ 
Nationale burgerpanels / 

evenementen 

Mw. Assya  KAVRAKOVA Maatschappelijk middenveld 

Mw. Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM) Europese burgerpanels 

Mw. Radka MAXOVÁ Europees Parlement 

Mw. Rūta  MILIŪTĖ Nationale parlementen 

Dhr. Alin Cristian MITUȚA Europees Parlement 

Mw. Dolors MONTSERRAT Europees Parlement 

Dhr. Nicolas MORAVEK Europese burgerpanels 

Dhr. Renaud MUSELIER 
Lokaal/regionaal 

vertegenwoordiger 

Mw. Ewa NOWACKA Raad 

Mw. Ria OOMEN-RUIJTEN Nationale parlementen 

Dhr. Dimitrios PAPADIMOULIS Europees Parlement 
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Mw. Troels de Leon PETERSEN Europese burgerpanels 

Dhr. Mark PLEŠKO 
Nationale burgerpanels / 

evenementen 

Dhr. Jean-François RAPIN Nationale parlementen 

Dhr. Ivo RASO Europese burgerpanels 

Mw. Michèle RIVASI Europees Parlement 

Mw. Valeria RONZITTI Sociale partners 

Mw. Christa SCHWENG 
Europees Economisch en 

Sociaal Comité 

Dhr. Maroš ŠEFČOVIČ De Europese Commissie 

Mw. Elisaveta SIMEONOVA Raad 

Dhr. Ivan Vilibor SINČIĆ Europees Parlement 

Mw. Niamh  SMYTH Nationale parlementen 

Mw. Paola  TAVERNA Nationale parlementen 

Dhr. Louis TELEMACHOU Raad 

Dhr. Jesús TERUEL TERUEL Europese burgerpanels 

Dhr. Zoltán  TESSELY Nationale parlementen 

Mw. Patrizia TOIA Europees Parlement 

Mw. Kathleen VAN BREMPT Europees Parlement 

Mw. Anna VIKSTRÖM Nationale parlementen 

Dhr. Claude WISELER Nationale parlementen 

 


