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BEKNOPTE MOTIVERING

Op 30 mei 2018 heeft de Commissie een voorstel voor een verordening betreffende het 
Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) gepresenteerd, waarin de volgende fondsen en programma's 
qua toepassingsgebied en middelen worden samengevoegd: het Europees Sociaal Fonds en 
het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, het Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen, het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie, en het 
gezondheidsprogramma. Het vroegere gezondheidsprogramma vormt zodoende het onderdeel 
gezondheid van het ESF+.

De rapporteur is ingenomen met de versterking van de sociale dimensie van de Unie door 
middel van een flexibel mechanisme en onderkent de behoefte aan verdere vereenvoudiging 
van de programmatie van de middelen om onnodige bureaucratie te verminderen en aan het 
streven naar efficiëntie in het belang van de burgers, maar hij is van mening dat dit niet ten 
koste mag gaan van het vermogen van de EU om de verwachtingen van de burgers inzake 
bescherming en verbetering van de volksgezondheid waar te maken. Bijgevolg uit de 
rapporteur diverse punten van zorg over het ESF+-voorstel in zijn huidige vorm.

Ten eerste is de rapporteur van mening dat de intrekking van het gezondheidsprogramma als 
afzonderlijk en centraal programma in deze periode, waarin de brexit tot bezorgdheid leidt en 
het euroscepticisme alarmerende proporties aanneemt, zonder twijfel ten nadele van de 
burgers van de lidstaten zal uitdraaien. Nochtans zijn de burgers een verdergaand 
EU-optreden op het gebied van gezondheid zeer genegen, zoals blijkt uit recente enquêtes van 
de Eurobarometer. Voorts zou de rapporteur er voorstander van zijn om het onderdeel 
gezondheid uit het EFS+ te lichten en van dit onderdeel opnieuw een afzonderlijk 
gezondheidsprogramma te maken in het volgende MFK. 

De vorige actieprogramma's van de Unie op het gebied van de volksgezondheid (2003-2008) 
en op het gebied van gezondheid (2008-2013 en 2014-2020) kregen een positieve evaluatie 
omdat zij een aantal belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen tot gevolg hebben gehad. 
Vanaf de aanvang hebben deze programma's met beperkte middelen een zeer grote 
toegevoegde waarde voor de Unie opgeleverd. Zij hebben de samenwerking tussen de 
lidstaten versterkt door middel van gezamenlijke acties en kennisuitwisseling, en een bijdrage 
geleverd tot de ontwikkeling van de EU-strategie met het oog op hoognodige verbeteringen 
inzake gezondheid en gezondheidszorg in de lidstaten. De rapporteur benadrukt dat onlangs 
nog bij de tussentijdse evaluatie van het derde gezondheidsprogramma uitstekende resultaten 
werden vastgesteld, zoals: de oprichting van 24 Europese referentienetwerken, steun voor 
versterkte capaciteitsopbouw om te kunnen reageren op uitbraken, steun om in te spelen op de 
gezondheidsbehoeften van migranten en vluchtelingen, uitwisseling van goede werkmethoden 
op gevoelige gebieden zoals kankerscreening, beperking van het alcoholgebruik, voorkoming 
van hiv/aids en tuberculose, maar ook betere ondersteuning voor EU-wetgeving inzake 
geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, van de activiteiten van het eHealth-netwerk en de 
evaluatie van gezondheidstechnologie.

Daarom is de rapporteur van mening dat een afzonderlijk, degelijk en ambitieus 
gezondheidsprogramma het mogelijk zou maken om de aangekondigde zorgwekkende 
omstandigheden en gezondheidsbedreigingen zoals antimicrobiële resistentie, 
grensoverschrijdende bedreigingen en chronische ziekten het hoofd te bieden, maar ook om 
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uitdagingen aan te pakken zoals de verouderende bevolking of ziektepreventie, om een 
gezonde levensstijl te bevorderen of onze gezondheidsstelsels toe te rusten met opkomende 
technologieën.

Ten tweede vindt de rapporteur de aanzienlijke vermindering van de financiering voor het 
onderdeel gezondheid onaanvaardbaar. Terwijl de financiële middelen voor het 
gezondheidsprogramma 2014-2020 zijn vastgesteld op 458 miljoen EUR in lopende prijzen, 
heeft de Commissie de financiering nu verlaagd tot 413 miljoen EUR in lopende prijzen. De 
in het volgende MFK beschikbare begroting voor EU-optreden op het gebied van gezondheid 
moet worden verhoogd tot ten minste hetzelfde niveau als dat in het huidige MFK.

Voorts moet de inhoud van het voorstel volgens de rapporteur op sommige punten worden 
verhelderd. Bijvoorbeeld moet worden benadrukt dat toegang tot hoogwaardige, duurzame en 
betaalbare zorg patiëntgericht moet zijn en dat de doelstellingen van het optreden van de Unie 
op het gebied van gezondheid onder meer de bevordering van ziektepreventie en vroegtijdige 
diagnose en van gezondheid gedurende het hele leven zouden moeten omvatten. Tot slot stelt 
de rapporteur voor de volgende operationele doelstellingen toe te voegen: goed vormgegeven 
interventies op het gebied van volksgezondheid bevorderen om de last en impact van infecties 
te verminderen, investeren in vroegtijdige diagnose en screening, en de oprichting van een 
stuurgroep voor gezondheid ondersteunen voor de uitvoering van acties in het kader van het 
onderdeel gezondheid.
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AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in aanmerking te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het ESF+ moet erop gericht zijn de 
werkgelegenheid te bevorderen door 
actieve maatregelen waardoor 
(her)integratie op de arbeidsmarkt, met 
name van jongeren, langdurig werklozen 
en inactieven, mogelijk wordt gemaakt, 
alsook door zelfstandige arbeid en de 
sociale economie te bevorderen. Het ESF+ 
moet erop gericht zijn de werking van de 
arbeidsmarkten te verbeteren door de 
modernisering van de 
arbeidsmarktinstellingen, zoals de 
openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, te ondersteunen om 
hun capaciteit te verbeteren om intensief 
gericht advies en begeleiding te verlenen 
tijdens de zoektocht naar werk en de 
overgang naar werk en om de mobiliteit 
van werknemers te verbeteren. Het ESF+ 
moet de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt bevorderen via maatregelen 
die er onder meer op gericht zijn het 
evenwicht tussen werk en privéleven en de 
toegang tot kinderopvang te verbeteren. 
Het ESF+ moet ook tot doel hebben een 
gezonde en goed aangepaste 
werkomgeving te creëren om te 
beantwoorden aan de gezondheidsrisico's 
die verband houden met de veranderende 
vormen van werk en de behoeften van een 
vergrijzende beroepsbevolking.

(13) Het ESF+ moet erop gericht zijn de 
werkgelegenheid te bevorderen door 
actieve maatregelen waardoor 
(her)integratie op de arbeidsmarkt, met 
name van jongeren, langdurig werklozen 
en inactieven, mogelijk wordt gemaakt, 
alsook door zelfstandige arbeid en de 
sociale economie te bevorderen. Het ESF+ 
moet erop gericht zijn de werking van de 
arbeidsmarkten te verbeteren door de 
modernisering van de 
arbeidsmarktinstellingen, zoals de 
openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, te ondersteunen om 
hun capaciteit te verbeteren om intensief 
gericht advies en begeleiding te verlenen 
tijdens de zoektocht naar werk en de 
overgang naar werk en om de mobiliteit 
van werknemers te verbeteren. Het ESF+ 
moet de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt bevorderen via maatregelen 
die er onder meer op gericht zijn het 
evenwicht tussen werk en privéleven en de 
toegang tot kinderopvang te verbeteren. 
Het ESF+ moet ook tot doel hebben een 
gezonde en goed aangepaste 
werkomgeving te creëren om te 
beantwoorden aan de gezondheidsrisico's 
die verband houden met werk en met de 
veranderende vormen van werk en de 
behoeften van een vergrijzende 
beroepsbevolking.

Or. en
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het ESF+ moet de inspanningen 
van de lidstaten ter bestrijding van 
armoede ondersteunen zodat het doorgeven 
van achterstand van generatie op generatie 
wordt doorbroken. Het moet sociale 
inclusie bevorderen door gelijke kansen te 
waarborgen voor iedereen en discriminatie 
en ongelijkheid op gezondheidsgebied aan 
te pakken. Dit vereist dat een heel scala aan 
beleidsmaatregelen voor de meest 
kansarmen wordt ingezet, ongeacht hun 
leeftijd, met inbegrip van kinderen, 
gemarginaliseerde gemeenschappen zoals 
de Roma en werkende armen. Het ESF+ 
moet de actieve inclusie van mensen die 
ver van de arbeidsmarkt af staan 
bevorderen met het oog op hun sociaal-
economische integratie. Het ESF+ moet 
ook worden ingezet ter bevordering van de 
tijdige en gelijke toegang tot betaalbare, 
duurzame en hoogwaardige diensten, zoals 
gezondheidszorg en langdurige zorg, in het 
bijzonder zorg in gezins- en 
gemeenschapsverband. Het ESF+ moet 
bijdragen tot de modernisering van 
socialebeschermingssystemen, vooral met 
het oog op het bevorderen van de 
toegankelijkheid ervan.

(18) Het ESF+ moet de inspanningen 
van de lidstaten ter bestrijding van 
armoede ondersteunen zodat het doorgeven 
van achterstand van generatie op generatie 
wordt doorbroken. Het moet sociale 
inclusie bevorderen door gelijke kansen te 
waarborgen voor iedereen en discriminatie 
en ongelijkheid op gezondheidsgebied aan 
te pakken. Dit vereist onder meer, maar 
niet uitsluitend, dat een heel scala aan 
beleidsmaatregelen voor de meest 
kansarmen wordt ingezet, ongeacht hun 
leeftijd, met inbegrip van kinderen, 
gemarginaliseerde gemeenschappen zoals 
de Roma en werkende armen. Het ESF+ 
moet de actieve inclusie van mensen die 
ver van de arbeidsmarkt af staan 
bevorderen met het oog op hun sociaal-
economische integratie. Het ESF+ moet 
ook worden ingezet ter bevordering van de 
tijdige en gelijke toegang tot betaalbare, 
duurzame en hoogwaardige diensten, zoals 
patiëntgerichte gezondheidszorg, verwante 
zorg en langdurige zorg, in het bijzonder 
zorg in gezins- en gemeenschapsverband. 
Het ESF+ moet bijdragen tot de 
modernisering van 
socialebeschermingssystemen, vooral met 
het oog op het bevorderen van de 
toegankelijkheid ervan.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 36
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Mensen langer gezond en actief 
houden en hen in staat stellen een actieve 
rol te spelen bij de zorg voor de eigen 
gezondheid, zal positieve effecten hebben 
op de volksgezondheid, op de ongelijkheid 
op gezondheidsgebied, op de 
levenskwaliteit, de productiviteit, het 
concurrentievermogen en de inclusiviteit, 
en zal de druk op de nationale begrotingen 
doen afnemen. De Commissie is 
vastbesloten de lidstaten te helpen om hun 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(sustainable development goals - SDG's) te 
behalen, in het bijzonder SDG 3 
"Gezondheid en welzijn voor iedereen, op 
elke leeftijd"17.

(36) Teneinde aan de voorschriften van 
artikel 168 VWEU te voldoen, zijn 
permanente inspanningen vereist. Mensen 
langer gezond en actief houden en hen in 
staat stellen een actieve rol te spelen bij de 
zorg voor de eigen gezondheid, zal 
positieve effecten hebben op de 
volksgezondheid, op de ongelijkheid op 
gezondheidsgebied, op de levenskwaliteit, 
de productiviteit, het 
concurrentievermogen en de inclusiviteit, 
en zal de druk op de nationale begrotingen 
doen afnemen. Steun voor en erkenning 
van innovatie, die effect heeft op de 
gezondheid, draagt ertoe bij de 
gezondheidssector in het licht van de 
demografische veranderingen duurzaam 
te houden; bovendien is vermindering van 
de ongelijkheid op gezondheidsgebied 
belangrijk om inclusieve groei te kunnen 
verwezenlijken. De Commissie is 
vastbesloten de lidstaten te helpen om hun 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(sustainable development goals - SDG's) te 
behalen, in het bijzonder SDG 3 
"Gezondheid en welzijn voor iedereen, op 
elke leeftijd"17.

__________________ __________________

17 COM(2016) 739 final 17 COM(2016) 739 final.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) Volgens de definitie van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is 
gezondheid een toestand van volkomen 
lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn 
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en niet alleen de afwezigheid van ziekte of 
beperkingen. Om de volksgezondheid in 
de Unie te verbeteren, is het van essentieel 
belang niet uitsluitend de nadruk te 
leggen op lichamelijke gezondheid en 
sociaal welzijn. Volgens de WHO is 40 % 
van het aantal levensjaren dat met een 
beperking wordt doorgebracht te wijten 
aan geestelijke gezondheidsproblemen. De 
problemen met geestelijke gezondheid zijn 
velerlei, langdurig en leiden tot 
discriminatie, en dragen in aanzienlijke 
mate bij aan ongelijkheid op 
gezondheidsgebied. Bovendien is de 
economische crisis van invloed op 
factoren die de geestelijke gezondheid 
bepalen, omdat beschermende factoren 
erdoor worden belemmerd en 
risicofactoren in de hand worden gewerkt.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) De gemeenschappelijke waarden en 
beginselen in de gezondheidsstelsels van 
de Europese Unie, zoals vastgesteld in de 
conclusies van de Raad van 2 juni 2006, 
moeten het besluitvormingsproces 
ondersteunen om innovatieve, 
doeltreffende en veerkrachtige 
gezondheidsstelsels op te zetten en te 
beheren, om instrumenten te bevorderen 
die universele toegang tot hoogwaardige 
gezondheidszorg waarborgen en om 
vrijwillig de beste praktijken op grotere 
schaal toe te passen.

(37) Gegevens, evenals de
gemeenschappelijke waarden en beginselen 
in de gezondheidsstelsels van de Europese 
Unie, zoals vastgesteld in de conclusies 
van de Raad van 2 juni 2006, moeten het 
besluitvormingsproces ondersteunen om 
innovatieve, doeltreffende en veerkrachtige 
gezondheidsstelsels op te zetten en te 
beheren, om instrumenten te bevorderen 
die universele toegang tot hoogwaardige 
patiëntgerichte gezondheidszorg en 
verwante zorg waarborgen en om vrijwillig 
de beste praktijken op grotere schaal toe te 
passen.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) De vorige 
actieprogramma's van de Unie op het 
gebied van de volksgezondheid (2003-
2008) en op het gebied van gezondheid 
(2008-2013 en 2014-2020), die zijn 
vastgesteld bij respectievelijk Besluit 
nr. 1786/2002/EG1 bis en Besluit 
nr. 1350/2007/EG1 ter en Verordening 
(EU) nr. 282/20141 quater van het Europees 
Parlement en de Raad ("de vorige 
gezondheidsprogramma's"), kregen een 
positieve evaluatie omdat zij een aantal 
belangrijke ontwikkelingen en 
verbeteringen tot gevolg hebben gehad. 
Het onderdeel gezondheid van het ESF+ 
moet voortbouwen op de 
verwezenlijkingen van de vorige 
gezondheidsprogramma's.

____________________

1 bis Besluit nr. 1786/2002/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 september 2002 tot vaststelling van een 
communautair actieprogramma op het 
gebied van de volksgezondheid 
(2003-2008) (PB L 271 van 9.10.2002, 
blz. 1).

1 ter Besluit nr. 1350/2007/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2007 tot vaststelling van een 
tweede communautair actieprogramma op 
het gebied van gezondheid (2008-2013) 
(PB L 301 van 20.11.2007, blz. 3).

1 quater Verordening (EU) nr. 282/2014 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2014 tot vaststelling van een 
derde actieprogramma voor de Unie op 
het gebied van gezondheid (2014-2020) en 
tot intrekking van Besluit 
nr. 1350/2007/EG (PB L 86 van 
21.3.2014, blz. 1).
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Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 ter) Het onderdeel gezondheid 
van het ESF+ moet een instrument zijn 
ter bevordering van acties op gebieden 
waar er een meerwaarde van de Unie is, 
die kan worden aangetoond op basis van 
het volgende: de uitwisseling van goede 
werkmethoden tussen de lidstaten; de 
ondersteuning van netwerken voor 
kennisuitwisseling of onderling leren; het 
aanpakken van grensoverschrijdende 
bedreigingen om risico's en de gevolgen 
ervan te beperken; het aanpakken van 
bepaalde aangelegenheden met 
betrekking tot de interne markt wanneer 
de Unie over substantiële legitimiteit 
beschikt om in de lidstaten kwalitatief 
hoogstaande oplossingen te garanderen; 
het ontsluiten van het innovatiepotentieel 
op gezondheidsgebied; maatregelen die 
kunnen leiden tot een 
benchmarkingsysteem om besluitvorming 
met kennis van zaken op het niveau van 
de Unie mogelijk te maken; het vergroten 
van de efficiëntie door verspilling van 
hulpbronnen door dubbel werk te 
voorkomen, en door het gebruik van 
financiële middelen te optimaliseren.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(38) Het onderdeel gezondheid van het 
ESF+ moet bijdragen tot ziektepreventie 
gedurende het hele leven van de EU-
burgers en tot de bevordering van de 
gezondheid door risicofactoren voor de 
gezondheid aan te pakken zoals 
tabaksgebruik en passief roken, schadelijk 
alcoholgebruik, consumptie van illegale 
drugs en schade aan de gezondheid door 
drugsgebruik, ongezonde 
voedingsgewoonten en gebrek aan 
lichaamsbeweging. Het moet een klimaat 
creëren dat bevorderlijk is voor een 
gezonde levensstijl om de maatregelen van 
de lidstaten aan te vullen in
overeenstemming met de desbetreffende 
strategieën. Het onderdeel gezondheid van 
het ESF+ moet doeltreffende 
preventiemodellen, innovatieve 
technologieën en nieuwe bedrijfsmodellen 
en oplossingen integreren om bij te dragen 
tot innovatieve, doeltreffende en duurzame 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
om de toegang tot een betere en veiligere 
gezondheidszorg voor de Europese burgers 
te vergemakkelijken.

(38) Het onderdeel gezondheid van het 
ESF+ moet bijdragen tot ziektepreventie, 
tot vroegtijdige diagnose gedurende het 
hele leven van de EU-burgers en tot de 
bevordering van de gezondheid door 
risicofactoren voor de gezondheid aan te 
pakken zoals tabaksgebruik, roken en 
passief roken, schadelijk alcoholgebruik, 
consumptie van illegale drugs en schade 
aan de gezondheid door drugsgebruik, 
ongezonde voedingsgewoonten en gebrek 
aan lichaamsbeweging. Het moet een 
klimaat creëren dat bevorderlijk is voor een 
gezonde levensstijl en goed vormgegeven 
interventies op het gebied van 
volksgezondheid bevorderen om de last en 
impact van infecties op de algemene 
gezondheid gedurende het hele leven te 
verminderen, teneinde de maatregelen van 
de lidstaten aan te vullen in 
overeenstemming met de desbetreffende 
strategieën. Het onderdeel gezondheid van 
het ESF+ moet doeltreffende 
preventiemodellen, innovatieve 
technologieën en nieuwe bedrijfsmodellen 
en oplossingen integreren om bij te dragen 
tot innovatieve, doeltreffende en duurzame 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
om de toegang tot een betere en veiligere 
gezondheidszorg voor de Europese burgers 
te vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Het is van essentieel belang de last 
van resistente infecties en zorginfecties te 
verminderen en de beschikbaarheid van 
doeltreffende antibiotica te garanderen met 
het oog op een efficiënte gezondheidszorg 
en de gezondheid van de patiënten.

(40) Het is van essentieel belang de last 
van resistente infecties en zorginfecties te 
verminderen en de beschikbaarheid van 
doeltreffende antibiotica te garanderen en 
het verstandig gebruik van antibiotica te 
bevorderen met het oog op een efficiënte 
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gezondheidszorg en de gezondheid van de 
patiënten.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) De uitvoering van het 
onderdeel gezondheid van het ESF+ moet 
als dusdanig de verantwoordelijkheid van 
de lidstaten inzake de bepaling van hun 
gezondheidsbeleid, en inzake de 
organisatie en de verstrekking van 
gezondheidsdiensten en geneeskundige 
verzorging eerbiedigen.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt ix

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ix) de gelijke en tijdige toegang tot 
hoogwaardige, duurzame en betaalbare 
diensten verbeteren; de stelsels voor 
sociale bescherming moderniseren, onder 
meer door de toegang tot sociale 
bescherming te bevorderen; de
toegankelijkheid, de doeltreffendheid en de 
veerkracht van de stelsels voor 
gezondheidszorg en langdurige zorg 
verbeteren;

ix) de gelijke en tijdige toegang tot 
hoogwaardige, duurzame en betaalbare 
patiëntgerichte gezondheidszorg en 
verwante zorg verbeteren; de stelsels voor 
sociale bescherming moderniseren, onder 
meer door de toegang tot sociale 
bescherming te bevorderen; de 
toegankelijkheid, de doeltreffendheid en de 
veerkracht van de stelsels voor 
gezondheidszorg en langdurige zorg 
verbeteren;

Or. en
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt ix bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ix bis) ziektepreventie, vroegtijdige 
diagnose en gezondheid gedurende het 
hele leven bevorderen;

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De totale financiële middelen voor 
het ESF+ voor de periode 2021-2027 
bedragen 101 174 000 000 EUR in lopende 
prijzen.

1. De totale financiële middelen voor 
het ESF+ voor de periode 2021-2027 
bedragen 101 219 000 000 EUR in lopende 
prijzen.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De financiële middelen voor het 
onderdeel werkgelegenheid en sociale 
innovatie en het onderdeel gezondheid 
voor de periode 2021-2027 bedragen 
1 174 000 000 EUR in lopende prijzen.

3. De financiële middelen voor het 
onderdeel werkgelegenheid en sociale
innovatie en het onderdeel gezondheid 
voor de periode 2021-2027 bedragen 
1 219 000 000 EUR in lopende prijzen.

Or. en
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 413 000 000 EUR voor de 
uitvoering van het onderdeel gezondheid.

b) 458 000 000 EUR voor de 
uitvoering van het onderdeel gezondheid.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter a – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) goed vormgegeven interventies op 
het gebied van volksgezondheid 
bevorderen om de last en impact van 
infecties te verminderen

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter b – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) investeren in vroegtijdige diagnose 
en screening

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter d – punt iii bis (nieuw)



PA\1162990NL.docx 15/17 PE627.836v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) de oprichting van een stuurgroep 
voor gezondheid ondersteunen voor de 
uitvoering van acties in het kader van het 
onderdeel gezondheid

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alleen acties voor de 
verwezenlijking van de in artikel 3 en 26 
bedoelde doelstellingen komen in 
aanmerking voor financiering.

1. Alleen acties voor de 
verwezenlijking van de in artikel 3, 4 en 26 
bedoelde doelstellingen komen in 
aanmerking voor financiering.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 bis

Stuurgroep voor gezondheid

1. De Commissie richt een 
stuurgroep voor gezondheid (hierna "de 
stuurgroep" genoemd) op voor de 
uitvoering van acties in het kader van het 
onderdeel gezondheid. 

2. De stuurgroep richt zich op de 
totstandbrenging via coördinatie en 
samenwerking van synergieën tussen het 
onderdeel gezondheid en andere 
programma's waarin een 
gezondheidsdimensie is geïntegreerd, op 
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de bevordering van de betrokkenheid van 
patiënten en de samenleving en op de 
verstrekking van wetenschappelijk advies 
en aanbevelingen. Die acties zorgen voor 
op waarden gerichte 
gezondheidsmaatregelen, duurzaamheid 
en betere gezondheidsoplossingen, 
stimuleren de toegang en beperken de 
ongelijkheid op het gebied van 
gezondheid.

3. De stuurgroep zorgt voor een 
omvattende strategie en aansturing voor 
de ontwikkeling van werkplannen in het 
kader van het onderdeel gezondheid.

4. De stuurgroep is een 
onafhankelijke groep belanghebbenden, 
bestaat uit actoren die afkomstig zijn uit 
relevante sectoren op het gebied van 
volksgezondheid, welzijn en sociale 
bescherming, en kan rekenen op 
participatie van burgers en 
vertegenwoordigers van patiënten.

5. De stuurgroep bestaat uit 15 tot 20 
hooggeplaatste personen die zich 
bezighouden met uiteenlopende 
disciplines en activiteiten, als bedoeld in 
lid 4. De leden van de stuurgroep worden 
door de Commissie aangewezen na een 
openbare oproep tot het indienen van 
voordrachten van kandidaten, tot het 
indienen van blijken van belangstelling, 
of beide.

6. De stuurgroep heeft een voorzitter, 
die door de Commissie wordt aangewezen 
uit de leden van de stuurgroep.

7. De stuurgroep:

i. levert haar bijdrage tot de 
jaarlijkse werkplannen in het kader van 
het onderdeel gezondheid, na een voorstel 
van de Commissie; 

ii. ontwikkelt een blauwdruk voor 
coördinatie en samenwerking tussen het 
onderdeel gezondheid en andere 
programma's waarin een 
gezondheidsdimensie is geïntegreerd. 
Deze blauwdruk helpt de zichtbaarheid en 
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coördinatie van alle bestaande 
financieringsmechanismen voor 
gezondheid te verbeteren en bevordert de 
coördinatie en samenwerking.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 ter

Internationale samenwerking

De Commissie ontwikkelt de 
samenwerking met relevante 
internationale organisaties zoals de 
Verenigde Naties en gespecialiseerde 
agentschappen daarvan, met name de 
Wereldgezondheidsorganisatie, alsook 
met de Raad van Europa en met de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 
om het onderdeel gezondheid uit te 
voeren, teneinde de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van acties op het niveau 
van de Unie en op internationaal niveau 
te maximaliseren.

Or. en


	1162990NL.docx

