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Amendement  209 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Evaluatie van gezondheidstechnologie 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten wijzen hun nationale 

autoriteiten en instanties die 

verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van 

gezondheidstechnologie aan als lid van de 

coördinatiegroep en haar subgroepen en 

stellen de Commissie daarvan, alsmede van 

eventuele latere wijzigingen, in kennis. De 

lidstaten kunnen meer dan één autoriteit of 

instantie die verantwoordelijk is voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologie 

aanwijzen als lid van de coördinatiegroep 

en één of meer van haar subgroepen. 

2. De lidstaten wijzen hun nationale 

autoriteiten en instanties die 

verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van 

gezondheidstechnologie aan als lid van de 

coördinatiegroep en haar subgroepen en 

stellen de Commissie daarvan, alsmede van 

eventuele latere wijzigingen, in kennis. De 

lidstaten kunnen meer dan één autoriteit of 

instantie die verantwoordelijk is voor de 

evaluatie van gezondheidstechnologie 

aanwijzen als lid van de coördinatiegroep 

en één of meer van haar subgroepen. 

 Naast de vertegenwoordigers van de 

lidstaten benoemt de Commissie de 

volgende personen: 

 a) twee vertegenwoordigers van 

patiëntenorganisaties als volwaardige 

leden van de coördinatiegroep en haar 

subgroepen uit een lijst van geschikte 

kandidaten die door de Commissie is 

opgesteld naar aanleiding van een oproep 

tot het indienen van blijken van 

belangstelling, en die derhalve aanzienlijk 

meer namen bevat dan er te vervullen 

functies zijn; 

 b) twee extra leden die als 

volwaardige leden van de 

coördinatiegroep zijn geselecteerd op 

grond van hun specifieke 
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wetenschappelijke bekwaamheid. 

 De onder a) en b) bedoelde 

vertegenwoordigers hebben stemrecht. 

Hun stem wordt opgenomen in de notulen 

van de vergadering, maar wordt niet 

meegeteld voor de goedkeuring van de 

gezamenlijke verslagen. 

Or. en 

Motivering 

Nominating patients as full members satisfies the need for adequate involvement of civil 

society and reinforces the democratic nature of the decision-making process, as evoked in the 

EU Treaty (Declaration 17 of the Annex) “(…) Transparency of the decision-making process 

strengthens the democratic nature of the institutions and the public’s confidence in the 

administration.” 

 

This is consistent with a key principle whereby “patients’ advocates should be involved at 

every level of decision-making for all decisions that affect the lives of the patients, and they 

should be included in all forums with equal credibility as other participants”. 

 

Full membership is the only way to ensure mutual trust and to create the necessary 

partnership, a true demonstration that HTA activities are patient centred. The observer 

status, as referred to in Art. 26 of this Regulation, does not assign equal credibility to patient 

representatives, nor equal responsibilities. 

 

Furthermore, there is a need for consistency whenever EU Institutions involve representatives 

of civil society. Patients’ representatives are full members of the Management Board of the 

European Medicines Agency and its scientific committees. 

 

However, it may be accepted that for the adoption of joint reports, the votes of members not 

representing Member States are not counted for the adoption of the joint reports, while 

mentioned in the minutes of the meeting. This would ensure that Member States maintain 

control of the adoption of the reports, but still the public will know what the patients and 

scientific experts think about the process, if patients were consulted adequately, etc. 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Op verzoek van de 

coördinatiegroep nodigt de Commissie 

patiënten en klinische deskundigen uit die 

het netwerk van belanghebbenden heeft 

aangewezen om de vergaderingen van de 

coördinatiegroep als waarnemer bij te 

wonen. 

Schrappen 

Or. en 

 

 


