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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van het programma Gezondheid voor groei, het derde meerjarig 
actieprogramma van de EU op het gebied van gezondheid voor de periode 2014-2020
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0709),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 168, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0399/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 23 februari 20121,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van ...2,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie industrie, onderzoek en 
energie (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. benadrukt dat het noodzakelijk zou kunnen zijn de bedragen waarvan sprake is in deze 
wetgevingsprocedure aan te passen aan de middelen die op grond van de lopende 
onderhandelingen over het meerjarig financieel kader aan het programma "Gezondheid 
voor groei" worden toegewezen;

3. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 ....
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot vaststelling van het programma 
"Gezondheid voor groei", het derde 
meerjarig actieprogramma van de EU op 
het gebied van gezondheid voor de periode 
2014-2020

tot vaststelling van het programma
"Gezondheid en groei", het derde meerjarig 
actieprogramma van de EU op het gebied 
van gezondheid voor de periode 2014-2020

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. fr

Motivering

Gezondheid is niet alleen van belang voor economische groei. Het is dan ook beter om de titel 
"Gezondheid voor groei" te vervangen door een andere waarin beide begrippen zijn 
losgekoppeld. De titel "Gezondheid en groei" is passender.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Teneinde aan de voorschriften van 
artikel 168 van het Verdrag te voldoen, zijn 
permanente inspanningen vereist. Een 
goede gezondheid op EU-niveau 
bevorderen maakt onlosmakelijk deel uit 
van "Europa 2020: een strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei". 
Mensen langer gezond en actief houden zal 
positieve algemene gezondheidseffecten 
hebben, maar ook een positief effect op de 
productiviteit en het 
concurrentievermogen, en zal de druk op 
de nationale begrotingen doen afnemen. 

(2) Teneinde aan de voorschriften van 
artikel 168 van het Verdrag te voldoen, zijn 
permanente inspanningen vereist. Een 
goede gezondheid op EU-niveau 
bevorderen maakt onlosmakelijk deel uit 
van "Europa 2020: een strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei". 
Mensen langer gezond en actief houden zal 
positieve algemene gezondheidseffecten 
hebben, maar ook een positief effect op de 
productiviteit en het 
concurrentievermogen, en zal de druk op 
de nationale begrotingen doen afnemen. 
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Innovatie in gezondheid draagt bij tot 
duurzaamheid in de sector in de context 
van de demografische veranderingen, en 
een vermindering van de ongelijkheden op 
gezondheidsgebied is belangrijk om 
inclusieve groei te verwezenlijken. In deze 
context is het passend een programma 
"Gezondheid voor groei" in te stellen, het 
derde actieprogramma van de EU op het 
gebied van gezondheid (2014-2020) 
(hierna "het programma" genoemd).

Ondersteuning van en erkenning van de 
waarde die innovatie kan hebben in 
gezondheid dragen bij tot duurzaamheid in 
de sector in de context van de
demografische veranderingen, en een 
vermindering van de ongelijkheden op 
gezondheidsgebied is belangrijk om 
inclusieve groei te verwezenlijken. In deze 
context is het passend een programma 
"Gezondheid voor groei" in te stellen, het 
derde actieprogramma van de EU op het 
gebied van gezondheid (2014-2020) 
(hierna "het programma" genoemd).

Or. fr

Motivering

Innovatie dient te worden bevorderd met passende maatregelen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Innovatie in gezondheid wat producten 
en diensten en de organisatie en 
verstrekking van zorg betreft, beschikt over 
het potentieel om de kwaliteit van de 
patiëntenzorg te verhogen en aan 
onvoldane behoeften te voldoen, maar ook 
om de kostenefficiëntie en duurzaamheid 
van de zorg te verbeteren. Het programma 
moet dan ook de toepassing van innovatie 
in de gezondheidszorg bevorderen.

(7) Innovatie in gezondheid wat producten 
en diensten en de organisatie en 
verstrekking van zorg betreft, beschikt over 
het potentieel om de kwaliteit van de 
patiëntenzorg te verhogen en aan 
onvoldane behoeften te voldoen, maar ook 
om de kostenefficiëntie en duurzaamheid 
van de zorg te verbeteren. Het programma 
moet dan ook de toepassing van innovatie 
in de gezondheidszorg bevorderen en de 
invoering van een industriebeleid voor de 
ontwikkeling van de gezondheidsindustrie 
in de Unie naderbij brengen.

Or. fr

Motivering

In samenwerking met alle actoren zou de Europese Unie een daadwerkelijk industriebeleid 
moeten invoeren met het oog op de ondersteuning en ontwikkeling van het onderzoek en 
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innovatie in de gezondheidssector.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Gezien de vergrijzing van de 
bevolking kunnen doelgerichte 
investeringen ter bevordering van de 
gezondheid en het voorkomen van ziekten 
het aantal gezonde levensjaren verhogen en 
het ouderen aldus mogelijk maken tot op 
hogere leeftijd te blijven werken. 
Chronische ziekten zijn verantwoordelijk 
voor meer dan 80% van de voortijdige 
sterfte in de EU. Het programma zal 
gevalideerde optimale werkwijzen 
inventariseren, verspreiden en de 
toepassing ervan bevorderen voor 
kosteneffectieve preventiemaatregelen die 
gericht zijn op de aanpak van belangrijke 
risicofactoren zoals roken, alcoholmisbruik 
en obesitas, alsook hiv/aids, en zal aldus 
ziekten helpen voorkomen en een goede 
gezondheid helpen bevorderen, rekening 
houdend met onderliggende sociale en 
milieufactoren.

(10) Gezien de vergrijzing van de 
bevolking kunnen doelgerichte 
investeringen ter bevordering van de 
gezondheid en het voorkomen van ziekten 
het aantal gezonde levensjaren verhogen en 
het ouderen aldus mogelijk maken tot op 
hogere leeftijd te blijven werken. 
Chronische ziekten zijn verantwoordelijk 
voor meer dan 80% van de voortijdige 
sterfte in de EU. Het programma zal 
gevalideerde optimale werkwijzen 
inventariseren, verspreiden en de 
toepassing ervan bevorderen voor 
kosteneffectieve preventiemaatregelen die 
gericht zijn op de aanpak van belangrijke 
risicofactoren zoals roken, 
alcoholmisbruik, te weinig beweging, 
slechte voedingsgewoonten en obesitas, en 
zal aldus ziekten helpen voorkomen, met 
name die welke tot verandering of het 
verlies van cognitieve en lichamelijke 
functies leiden, en een goede gezondheid 
helpen bevorderen, rekening houdend met 
onderliggende sociale en milieufactoren.

Or. fr

Motivering

In het kader van een passende en doeltreffende preventie van chronische ziekten dient met 
alle risicofactoren rekening worden gehouden.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Bij de uitvoering van het programma 
dienen het transparantiebeginsel en een 
redelijk evenwicht tussen de verschillende 
doelstellingen ervan ten volle in acht te 
worden genomen. Het programma moet 
geschikte acties selecteren en financieren 
die bijdragen aan de specifieke 
doelstellingen van het programma en die 
een duidelijke toegevoegde waarde van de 
EU hebben. In de jaarlijkse 
werkprogramma's moeten met name de 
essentiële selectiecriteria worden 
vastgesteld die van toepassing zijn op de 
potentiële begunstigden, overeenkomstig 
het Financieel Reglement, om te 
garanderen dat deze over de nodige 
financiële en operationele capaciteit 
beschikken om activiteiten te ondernemen 
die in het kader van het programma worden 
gefinancierd, en in voorkomend geval moet 
ook worden vastgesteld welk 
bewijsmateriaal vereist is om hun 
onafhankelijkheid aan te tonen.

(23) Bij de uitvoering van het programma 
dient het transparantiebeginsel ten volle in 
acht te worden genomen. De budgettaire 
toewijzingen aan de respectieve 
doelstellingen dienen in verhouding te 
staan tot de te verwachten bijdrage aan de 
verbetering van de gezondheid van de 
burgers van de Unie. Een rangschikking 
van de verschillende 
programmadoelstellingen is dan ook niet 
aan de orde. Het programma moet 
geschikte acties selecteren en financieren 
die bijdragen aan de specifieke 
doelstellingen van het programma en die 
een duidelijke toegevoegde waarde van de 
EU hebben. In de jaarlijkse 
werkprogramma's moeten met name de 
essentiële selectiecriteria worden 
vastgesteld die van toepassing zijn op de 
potentiële begunstigden, overeenkomstig 
het Financieel Reglement, om te 
garanderen dat deze over de nodige 
financiële en operationele capaciteit 
beschikken om activiteiten te ondernemen 
die in het kader van het programma worden 
gefinancierd, en in voorkomend geval moet 
ook worden vastgesteld welk 
bewijsmateriaal vereist is om hun 
onafhankelijkheid aan te tonen.

Or. fr

Motivering

Het rangschikken van doelstellingen door aan elke doelstelling een vooraf vastgesteld budget 
toe te kennen kan de reikwijdte van bepaalde projecten beperken.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De algemene doelstellingen van het 
programma "Gezondheid voor groei"
bestaan erin met de lidstaten samen te 
werken om innovatie in gezondheidszorg 
aan te moedigen, gezondheidszorgstelsels 
duurzamer te maken, de gezondheid van de 
EU-burgers te verbeteren en hen tegen 
grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen te beschermen.

De algemene doelstellingen van het 
programma "Gezondheid voor groei"
bestaan erin met de lidstaten samen te 
werken om innovatie in gezondheidszorg 
aan te moedigen, gezondheidszorgstelsels 
duurzamer te maken, uitdagingen op 
sociaal, economisch en 
gezondheidsgebied aan te pakken die 
samenhangen met de vergrijzing van de 
bevolking en de toename van chronische 
ziekten, de gezondheid van de EU-burgers 
te verbeteren en hen tegen 
grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen te beschermen.

Or. fr

Motivering

Deze wijziging in de demografische structuur zorgt voor een aantal uitdagingen, zowel voor 
de economie als voor de samenleving.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze doelstelling zal met name worden 
gemeten aan de stijging van het aantal 
lidstaten dat gebruik maakt van de 
ontwikkelde instrumenten en 
mechanismen en van de verstrekte 
adviezen.

De verwezenlijking van deze doelstelling 
zal met name worden gemeten aan de hand
van de behaalde resultaten in de 
gezondheidsstelsels van de lidstaten.

Or. fr
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Motivering

De doelstellingen van het programma dienen te worden geëvalueerd aan de hand van 
relevante indicatoren zoals de ontwikkeling van de levensverwachting in de verschillende 
lidstaten.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) Gevalideerde optimale werkwijzen voor 
kosteneffectieve preventiemaatregelen 
inventariseren, verspreiden en de 
toepassing ervan bevorderen door de 
belangrijkste risicofactoren, namelijk 
roken, alcoholmisbruik en obesitas, alsook 
hiv/aids, aan te pakken en daarbij de 
nadruk leggen op de grensoverschrijdende 
dimensie, teneinde ziekten te voorkomen 
en een goede gezondheid te bevorderen.

3) Gevalideerde optimale werkwijzen voor 
kosteneffectieve preventiemaatregelen 
inventariseren, verspreiden en de 
toepassing ervan bevorderen door de 
belangrijkste risicofactoren, namelijk 
roken, alcoholmisbruik, slechte 
voedingsgewoonten, te weinig beweging
en obesitas aan te pakken en daarbij de 
nadruk leggen op de grensoverschrijdende 
dimensie, teneinde ziekten te voorkomen 
en een goede gezondheid te bevorderen.

Or. fr

Motivering

In het kader van een passende en doeltreffende preventie van chronische ziekten dient met 
alle risicofactoren rekening worden gehouden.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze doelstelling zal met name worden 
gemeten aan de stijging van het aantal 
lidstaten dat betrokken is bij de 
bevordering van een goede gezondheid en 
het voorkomen van ziekten en gebruik 
maakt van de gevalideerde optimale 
werkwijzen.

De verwezenlijking van deze doelstelling 
zal met name worden gemeten aan de 
stijging van het aantal acties en 
wetgevende maatregelen van de lidstaten
die betrokken zijn bij de bevordering van 
een goede gezondheid en het voorkomen 
van chronische ziekten.
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Or. fr

Motivering

De doelstellingen van het programma dienen te worden geëvalueerd aan de hand van 
toepasselijke indicatoren in de verschillende lidstaten.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 3 genoemde doelstellingen 
worden gerealiseerd door middel van de
hieronder opgenomen acties en 
overeenkomstig de prioriteiten die zijn 
vastgesteld in het in artikel 11 van deze 
verordening genoemde werkprogramma.

De in artikel 3 genoemde doelstellingen 
worden gerealiseerd door middel van de
acties die zijn opgenomen in de lijst van 
bijlage I bij deze verordening en 
overeenkomstig de prioriteiten die zijn 
vastgesteld in het in artikel 11 van deze 
verordening genoemde werkprogramma.

1) Bijdragen aan innoverende en 
duurzame gezondheidszorgstelsels:
1.1. samenwerking binnen de EU op het 
gebied van de evaluatie van 
gezondheidstechnologie ontwikkelen in 
het kader van Richtlijn 2011/24/EU 
betreffende de toepassing van de rechten 
van patiënten bij grensoverschrijdende 
gezondheidszorg; 
1.2. de invoering van innovatie op 
gezondheidsgebied en van e-gezondheid 
bevorderen door de interoperabiliteit van 
e-gezondheidstoepassingen te verbeteren;
1.3. de duurzaamheid van de 
arbeidskrachten in de gezondheidszorg in 
de EU ondersteunen door het bevorderen 
van een effectieve prognose en planning 
en efficiënte strategieën om deze 
arbeidskrachten aan te trekken en in de 
sector vast te houden;
1.4. deskundigheid verstrekken om de 
lidstaten bij te staan die hun 
gezondheidszorgstelsels hervormen;



PR\899810NL.doc 13/25 PE486.116v01-00

NL

1.5 het Europees innovatiepartnerschap 
inzake actief en gezond ouder worden, een 
proefproject in het kader van het 
Europa 2020-vlaggenschipinitiatief 
"Innovatie-Unie", ondersteunen; 
1.6 acties die zijn opgelegd door of die 
bijdragen tot de doelstellingen van de EU-
wetgeving inzake medische hulpmiddelen, 
alsook e-gezondheid en bepalingen inzake 
evaluatie van gezondheidstechnologie in 
wetgeving betreffende 
grensoverschrijdende gezondheidszorg;
1.7 een gezondheidskennissysteem, 
inclusief wetenschappelijke comités, 
bevorderen om bij te dragen tot 
wetenschappelijk onderbouwde 
besluitvorming.
2) De toegang tot een betere en veiligere 
gezondheidszorg voor burgers verbeteren: 
2.1. de accreditatie en ondersteuning van 
Europese referentienetwerken opzetten; 
2.2. acties op het gebied van zeldzame 
ziekten ondersteunen, met inbegrip van de 
oprichting van Europese 
referentienetwerken (overeenkomstig punt 
2.1), alsook informatie en registers op 
basis van de gemeenschappelijke 
accreditatiecriteria;
2.3. de samenwerking op het gebied van 
de veiligheid van de patiënten en de 
kwaliteit van de gezondheidszorg 
versterken door de beschikbaarheid van 
informatie voor patiënten te verbeteren, 
optimale werkwijzen uit te wisselen en 
richtsnoeren op te stellen; actie op het 
gebied van de zorg bij chronische ziekten 
en onderzoek ondersteunen, inclusief de 
ontwikkeling van Europese richtsnoeren;
2.4. richtsnoeren opstellen om het 
verstandig gebruik van in de menselijke 
geneeskunde te verbeteren en werkwijzen 
tegengaan waarvan bekend is dat zij de 
resistentie tegen antimicrobiële stoffen 
vergroten;
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2.5. acties die zijn opgelegd door of die 
bijdragen tot de doelstellingen van de EU-
wetgeving inzake weefsels en cellen, 
bloed, organen, de rechten van patiënten 
bij grensoverschrijdende gezondheidszorg 
en geneesmiddelen;
2.6. een gezondheidskennissysteem 
bevorderen om bij te dragen tot 
wetenschappelijk onderbouwde 
besluitvorming.
3) Een goede gezondheid bevorderen en 
ziekten voorkomen:
3.1 optimale werkwijzen voor belangrijke 
gezondheidsthema's zoals de bestrijding 
van tabaksgebruik, alcoholmisbruik en 
obesitas uitwisselen;
3.2. de preventie van chronische ziekten, 
waaronder kanker, ondersteunen door 
kennis en optimale werkwijzen uit te 
wisselen en gemeenschappelijke 
activiteiten te ontwikkelen;
3.3. acties die zijn opgelegd door of die 
bijdragen tot de doelstellingen van de EU-
wetgeving inzake tabaksproducten en 
tabaksreclame;
3.4. een gezondheidskennissysteem 
bevorderen om bij te dragen tot 
wetenschappelijk onderbouwde 
besluitvorming.
4) Burgers tegen grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen beschermen:
4.1. de paraatheid bij en de reactie op 
ernstige grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen versterken;
4.2. de risicobeoordelingscapaciteit 
verbeteren door in extra capaciteit voor 
wetenschappelijke deskundigheid te 
voorzien en de bestaande beoordelingen 
in kaart te brengen;
4.3. de opbouw van capaciteit in de 
lidstaten in geval van 
gezondheidsbedreigingen ondersteunen, 
onder meer door draaiboeken en 



PR\899810NL.doc 15/25 PE486.116v01-00

NL

coördinatieplannen, gemeenschappelijke 
benaderingen van vaccinatie, 
richtsnoeren en mechanismen voor de 
gezamenlijke aankoop van medische 
tegenmaatregelen op te stellen;
4.4. acties die zijn opgelegd door of die 
bijdragen tot de doelstellingen van de EU-
wetgeving inzake besmettelijke ziekten en 
andere gezondheidsbedreigingen;
4.5. een gezondheidskennissysteem 
bevorderen om bij te dragen tot 
wetenschappelijk onderbouwde 
besluitvorming. 
Een meer gedetailleerde beschrijving van 
de mogelijke inhoud van deze acties is 
opgenomen in bijlage I. Een indicatieve 
lijst van de betrokken wetgeving is 
opgenomen in bijlage II bij deze 
verordening.

Een indicatieve lijst van de betrokken 
wetgeving is opgenomen in bijlage II bij 
deze verordening.

Or. fr

Motivering

Het is niet nodig om in artikel 4 de meer gedetailleerde lijst van toegestane acties zoals deze 
is opgenomen in bijlage I te herhalen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) acties met een duidelijke toegevoegde 
waarde van de EU die worden 
medegefinancierd door andere publieke of 
private organen, zoals bedoeld in artikel 8, 
lid 1, met inbegrip van internationale 
organisaties die actief zijn op het gebied 
van gezondheid, voor deze laatste in 
voorkomend geval zonder oproep tot het 
indienen van voorstellen wanneer dat in de 
jaarlijkse werkprogramma's naar behoren is 
gemotiveerd;

b) acties met een duidelijke toegevoegde 
waarde van de EU die worden 
medegefinancierd door andere publieke of 
private organen, zoals bedoeld in artikel 8, 
lid 1, met inbegrip van internationale 
organisaties die actief zijn op het gebied 
van gezondheid, voor deze laatste in 
voorkomend geval zonder oproep tot het 
indienen van voorstellen wanneer dat in de 
jaarlijkse werkprogramma's naar behoren is 
gemotiveerd, overeenkomstig het 
Financieel Reglement van de Europese 
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Unie en uitvoeringsvoorschriften daarbij;

Or. fr

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de acties die naar behoren gemotiveerd 
zonder voorafgaande oproep tot het 
indienen van voorstellen worden 
medegefinancierd door internationale 
organisaties die actief zijn op het gebied 
van gezondheid.

g) de acties die naar behoren gemotiveerd 
zonder voorafgaande oproep tot het
indienen van voorstellen worden 
medegefinancierd door internationale 
organisaties die actief zijn op het gebied 
van gezondheid, overeenkomstig het 
Financieel Reglement van de Europese 
Unie en uitvoeringsvoorschriften daarbij.

Or. fr

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – punt 1.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3. Arbeidskrachten in de 
gezondheidszorg: een effectieve prognose 
en planning van de arbeidskrachten in de 
gezondheidszorg ontwikkelen in termen 
van aantallen, de handelingen die zij 
mogen stellen en hun vaardigheden; de 
mobiliteit (binnen de Unie) en de migratie 
van gezondheidswerkers monitoren; 
efficiënte strategieën vaststellen om 
arbeidskrachten aan te trekken en in de 
sector vast te houden; en capaciteit 
ontwikkelen.

1.3. Arbeidskrachten in de 
gezondheidszorg: een effectieve prognose 
en planning van de arbeidskrachten in de 
gezondheidszorg ontwikkelen in termen 
van aantallen, de handelingen die zij 
mogen stellen, passende opleidingen met 
het oog op de vereiste vaardigheden; de 
mobiliteit (binnen de Unie) en de migratie 
van gezondheidswerkers monitoren; 
efficiënte strategieën vaststellen om 
arbeidskrachten aan te trekken en in de 
sector vast te houden; en capaciteit 
ontwikkelen, daarbij met name rekening 
houdend met de problematiek van 
hulpbehoevendheid en de vergrijzing van 
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de bevolking, en een regelmatige evaluatie 
uitvoeren van deze nieuwe behoeften.

Or. fr

Motivering

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de opleiding van het personeel in de 
gezondheidszorg door middel van de ontwikkeling van een doeltreffende strategie om een zo 
hoog mogelijke kwaliteit te bereiken en te voorzien in de verschillende behoeften van de 
gezondheidswerkers in de Europese Unie.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – punt 1.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.4. Besluitvorming op het gebied van de 
hervorming van de 
gezondheidszorgstelsels: een mechanisme 
opzetten om deskundigheid op het niveau 
van de Unie te bundelen, teneinde goed en 
wetenschappelijk onderbouwd advies te 
verstrekken over effectieve en efficiënte 
investeringen in volksgezondheid en 
gezondheidszorgstelsels. Het gebruik 
bevorderen van de resultaten die 
voortvloeien uit onderzoeksprojecten die 
door het 7e kaderprogramma worden 
gesteund, en op langere termijn uit de 
activiteiten die zullen worden ondernomen 
in het kader van het toekomstige 
programma voor onderzoek en innovatie 
2014-2020 (Horizon 2020).

1.4. Besluitvorming op het gebied van de 
hervorming van de 
gezondheidszorgstelsels: een mechanisme 
opzetten om deskundigheid op het niveau 
van de Unie te bundelen, teneinde goed en 
wetenschappelijk onderbouwd advies te 
verstrekken over effectieve en efficiënte 
investeringen in volksgezondheid en 
gezondheidszorgstelsels waarbij de 
concurrentie tussen de actoren bevorderd 
wordt. Het gebruik bevorderen van de 
resultaten die voortvloeien uit 
onderzoeksprojecten die door het 7e 
kaderprogramma worden gesteund, en op 
langere termijn uit de activiteiten die zullen 
worden ondernomen in het kader van het 
toekomstige programma voor onderzoek en 
innovatie 2014-2020 (Horizon 2020).

Or. fr

Motivering

Gedurende de invoering van de hervormingen van de gezondheidszorgstelsels moet de sociale 
en economische actoren een perspectief op middellange en lange termijn worden geboden.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – punt 1.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.5. De drie thema's van het Europees 
innovatiepartnerschap inzake actief en 
gezond ouder worden ondersteunen: 
innovatie in bewustmaking, preventie en 
vroegtijdige diagnose; innovatie in 
behandeling en zorg; en innovatie voor 
actief ouder worden en zelfstandig leven.

1.5. De drie thema's van het Europees 
innovatiepartnerschap inzake actief en 
gezond ouder worden ondersteunen: 
innovatie in bewustmaking, preventie en 
vroegtijdige diagnose; innovatie in 
behandeling en zorg, met name met 
betrekking tot neurodegeneratieve 
aandoeningen, en innovatie voor actief 
ouder worden en zelfstandig leven.

Or. fr

Motivering

Dit partnerschap moet ook aanzetten tot innovatieve oplossingen in het kader van 
behandeling van neurodegeneratieve aandoeningen 

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2 – punt 2.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.4. Veiligheid: het verstandig gebruik van 
antimicrobiële stoffen in de menselijke 
geneeskunde verbeteren en werkwijzen 
tegengaan waarvan bekend is dat zij de 
resistentie tegen antimicrobiële stoffen 
vergroten. De lasten van resistente infecties 
en zorginfecties verminderen en de 
beschikbaarheid van doeltreffende 
antibiotica garanderen.

2.4. Veiligheid: het verstandig gebruik van 
antimicrobiële stoffen in de menselijke 
geneeskunde verbeteren en werkwijzen 
tegengaan waarvan bekend is dat zij de 
resistentie tegen antimicrobiële stoffen 
vergroten, met name in ziekenhuizen. De 
lasten van resistente infecties en 
zorginfecties verminderen en de 
beschikbaarheid van doeltreffende 
antibiotica garanderen met name door de 
dosering daarvan, de duur van de 
behandeling en het gebruik in combinatie 
met andere medicijnen nauwkeurig te 
volgen.

Or. fr
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Motivering

Het is van belang het accent te leggen op het ziekenhuismilieu waar de verspreiding van 
infecties voorkomen kan worden door de invoering van gerichte gezondheidsmaatregelen. Dit 
heeft tot het tweeledig gevolg dat niet alleen het aantal infecties, maar ook de consumptie van 
antibiotica en de ontwikkeling van resistentie tegen deze antibiotica wordt teruggedrongen. 

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2 – punt 2.6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.6. De bevordering van een 
gezondheidskennissysteem om bij te 
dragen aan wetenschappelijk onderbouwde
besluitvorming, met inbegrip van het 
verzamelen en analyseren van gegevens 
over gezondheid en een brede verspreiding 
van de resultaten van het programma.

2.6. De bevordering van een 
gezondheidskennissysteem om bij te 
dragen aan wetenschappelijk onderbouwde 
besluitvorming, met inbegrip van het 
verzamelen en analyseren van gegevens 
over gezondheid en een brede verspreiding 
van de resultaten van het programma, de 
ondersteuning aan inspanningen om de 
gegevens regelmatig bij te werken en de 
vergelijkbaarheid van deze gegevens 
tussen de lidstaten verbeteren;

Or. fr

Motivering

Het gebrek aan vergelijkbare gegevens tussen de lidstaten is een belangrijk obstakel voor het 
voeren van een in sociaaleconomisch opzicht duurzaam en doeltreffend beleid op het gebied 
van gezondheid.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2 – punt 2.6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.6 bis. Ondersteuning van de 
ontwikkeling van een Europees 
industriebeleid ter bevordering van de 
concurrentie in de gezondheidsindustrie 
met het oog op meer innovatie en een 
verbeterde toegang voor de patiënten tot 
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veilige en meer doeltreffende medicijnen.

Or. fr

Motivering

In samenwerking met alle actoren moet de Europese Unie een daadwerkelijk industriebeleid 
invoeren met het oog op de ondersteuning en ontwikkeling van het onderzoek en de innovatie 
in de gezondheidssector.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 3 – punt 3.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1. Kosteneffectieve voorlichtings- en 
preventiemaatregelen: waaronder acties 
met het oog op het opzetten van 
pan-Europese netwerken en 
partnerschappen waarbij een grote 
verscheidenheid aan actoren wordt 
betrokken op het gebied van bewustmaking 
en essentiële gezondheidsthema's zoals de 
bestrijding van tabaksgebruik, 
alcoholmisbruik en obesitas, met 
bijzondere aandacht voor de 
grensoverschrijdende dimensie en voor 
lidstaten die op deze gebieden weinig of 
geen actie ondernemen.

3.1. Kosteneffectieve voorlichtings– en 
preventiemaatregelen: waaronder acties 
met het oog op het opzetten van 
pan-Europese netwerken en 
partnerschappen waarbij een grote 
verscheidenheid aan actoren wordt 
betrokken op het gebied van bewustmaking 
en essentiële gezondheidsthema's zoals de 
bestrijding van tabaksgebruik, 
alcoholmisbruik, slechte 
voedingsgewoonten en te weinig beweging 
in het kader van de strijd tegen obesitas, 
met bijzondere aandacht voor de 
grensoverschrijdende dimensie en voor 
lidstaten die op deze gebieden weinig of 
geen actie ondernemen.

Or. fr

Motivering

In het kader van een passende en doeltreffende preventie van chronische ziekten dient met 
alle risicofactoren rekening te worden gehouden.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 3 – punt 3.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2. Chronische ziekten: ondersteuning van 
Europese samenwerking en netwerking 
inzake preventie van en een betere reactie 
op chronische ziekten zoals kanker, door 
kennis en optimale werkwijzen uit te 
wisselen en gezamenlijke 
preventieactiviteiten te ontwikkelen. 
Kanker: follow-up van reeds ondernomen 
werkzaamheden; een Europees 
informatiesysteem voor kanker met 
vergelijkbare gegevens opzetten;
kankerscreening, met inbegrip van 
vrijwillige accreditatiemechanismen, 
ondersteunen; de ontwikkeling van 
Europese richtsnoeren voor preventie en 
behandeling steunen daar waar grote 
ongelijkheden bestaan.

3.2. Chronische ziekten: ondersteuning van 
Europese samenwerking en netwerking 
inzake preventie van en een betere reactie 
op chronische ziekten, door kennis en 
optimale werkwijzen uit te wisselen en 
gezamenlijke preventieactiviteiten te 
ontwikkelen; follow-up van reeds 
ondernomen werkzaamheden; een 
Europees informatiesysteem voor
chronische ziekten met vergelijkbare 
gegevens opzetten; maatregelen voor het 
opsporen van chronische ziekten, met 
inbegrip van vrijwillige 
accreditatiemechanismen; de ontwikkeling 
van Europese richtsnoeren voor preventie 
en behandeling steunen daar waar grote 
ongelijkheden bestaan.

Or. fr

Motivering

In het kader van preventie moeten voor alle chronische ziekten en niet alleen voor kanker 
maatregelen worden genomen voor Europese samenwerking.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 3 – punt 3.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.4. De bevordering van een 
gezondheidskennissysteem om bij te 
dragen aan wetenschappelijk onderbouwde 
besluitvorming, met inbegrip van het 
verzamelen en analyseren van gegevens 
over gezondheid en een brede verspreiding 
van de resultaten van het programma.

3.4. De bevordering van een
gezondheidskennissysteem om bij te 
dragen aan wetenschappelijk onderbouwde 
besluitvorming, met inbegrip van het 
verzamelen en analyseren van gegevens 
over gezondheid en een brede verspreiding 
van de resultaten van het programma, de 
ondersteuning van inspanningen om de 



PE486.116v01-00 22/25 PR\899810NL.doc

NL

gegevens regelmatig bij te werken en de 
vergelijkbaarheid van deze gegevens 
tussen de lidstaten te verbeteren.

Or. fr

Motivering

Het gebrek aan vergelijkbare gegevens tussen de lidstaten is een belangrijk obstakel voor het 
voeren van een in sociaaleconomisch opzicht duurzaam en doeltreffend beleid op het gebied 
van gezondheid.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 4 – punt 4.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.3. De opbouw van capaciteit om te 
reageren op gezondheidsbedreigingen in de 
lidstaten ondersteunen: draaiboek, 
coördinatie van de reacties op het gebied 
van de volksgezondheid,
gemeenschappelijke vaccinatiestrategieën; 
richtsnoeren opstellen voor beschermende 
maatregelen in een noodsituatie en voor 
informatie, alsook gidsen voor optimale 
werkwijzen; nieuwe mechanismen voor de 
gezamenlijke aankoop van medische 
tegenmaatregelen; gemeenschappelijke 
communicatiestrategieën ontwikkelen.

4.3. De opbouw van capaciteit om te 
reageren op gezondheidsbedreigingen in de 
lidstaten ondersteunen: draaiboek, 
coördinatie van de reacties op het gebied 
van de volksgezondheid, 
gemeenschappelijke vaccinatiestrategieën, 
met inbegrip van de verwezenlijking van 
een optimale vaccinatiegraad om de 
terugkeer van besmettelijke ziekten 
doeltreffend te bestrijden; richtsnoeren 
opstellen voor beschermende maatregelen 
in een noodsituatie en voor informatie, 
alsook gidsen voor optimale werkwijzen; 
nieuwe mechanismen voor de 
gezamenlijke aankoop van medische 
tegenmaatregelen; gemeenschappelijke 
communicatiestrategieën ontwikkelen.

Or. fr

Motivering

De Europese Unie moet met meer ambitie actie ondernemen door middel van 
gemeenschappelijke vaccinatiestrategieën en een optimale vaccinatiegraad.
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TOELICHTING

Het programma "Gezondheid voor groei" beschikt over een budget van ongeveer 446 miljoen 
euro voor de periode 2014-2020, dat wil zeggen meer dan 60 miljoen per jaar. De doelstelling 
is gericht op de belangrijkste terreinen waar een bijdrage van de Europese Unie daadwerkelijk 
een toegevoegde waarde kan hebben voor de gezondheidssector. Het programma sluit aan op 
de Europa 2020-strategie en is erop gericht innovatie in gezondheidszorg te bevorderen, deze 
duurzaam te bestendigen en de gezondheid van de Europese burgers te verbeteren.

Deze financiële bijdragen zijn een aanvulling op een aantal gezondheidsmaatregelen via de 
structuurfondsen en het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 2014-2020. Ten 
opzichte van met de voorgaande periode (2007-2013) is er sprake van een verhoging van 
5,7%.

De mogelijke kandidaten voor een financiële bijdrage door cofinanciering zijn de nationale 
overheid, openbare en private instellingen, internationale organisaties en 
niet-gouvernementele organisaties. Het is van groot belang dat de procedures en de 
subsidieverlening zo eenvoudig mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat de lidstaten en de 
gezondheidswerkers er zo goed mogelijk gebruik van maken.

Het spreekt vanzelf dat gezondheid niet alleen van belang is voor economische groei en de 
titel van het programma "Gezondheid voor groei" kan dan ook tot misverstanden aanleiding 
geven. Echter moet niet worden vergeten dat deze keuze is gemaakt om aan te geven dat, in 
deze tijd van economische crisis in Europa, gezondheid niet synoniem hoeft te zijn met 
tekorten. De besparingen op de openbare financiën verplichten ertoe de gezondheidsstelsels te 
hervormen om de uitgaven te beheersen en om de rentabiliteit en innovatie binnen de sector te 
verhogen. Deze hervormingen zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat de gezondheidsstelsels 
aan de door de vergrijzing stijgende zorgvraag kunnen voldoen, en aan toekomstige generaties 
kwaliteitszorg kunnen blijven bieden. De titel "Gezondheid en groei" is passender en sluit 
misverstanden uit.

De zorgsector kan niet uitsluitend worden beoordeeld op grond van het criterium van 
therapeutische vooruitgang. De sector dient een motor te zijn voor groei, een sector waar in 
tijden van crisis, banen worden gecreëerd, en een daadwerkelijke steunpilaar te zijn van de 
Europese economie. In een tijd waarin steeds meer industrieën verdwijnen is de 
gezondheidsindustrie een zeldzaam voorbeeld van een moderne bedrijfstak, ruim 
vertegenwoordigd op het Europees grondgebied, van onderzoek tot en met distributie. Op 
grond hiervan kan de bedrijfstak worden beschouwd als een hightechindustrie. Bedenk dat 
een geneesmiddel tegen kanker net zoveel technologie bevat als een Airbusvliegtuig. De stap 
maken van de ontdekking van een werkzame stofnaar industriële productie van een 
geneesmiddel is een uitdaging voor wetenschap en technologie.
Om de innovatierace te winnen moeten de beschikbare krachten worden gebundeld en moet 
samenwerking tussen de publieke en private sector en tussen onderzoekers in verschillende 
disciplines worden bevorderd. 

Het programma tracht, door zich beter op de doelstellingen te richten, dubbel werk te 
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voorkomen en de minder beschikbare financiële middelen beter te benutten. Voorkomen moet 
worden dat er een reeks maatregelen wordt voorgesteld die leidt tot een verbrokkeling van de 
beschikbare financiering. Het programma heeft niet tot doel een uitputtende lijst van ziekten 
op te stellen. Beter is het om zich te richten op een beperkt aantal hoofddoelstellingen.

De budgettaire toewijzingen aan de vier doelstellingen (meer innovatie, verbetering van de 
toegang tot een veiliger zorg van de hoogste kwaliteit, bevordering van de ziektepreventie en 
bescherming van burgers tegen grensoverschrijdende gezondheidsrisico's) moeten kunnen 
worden gewijzigd. Het rangschikken van deze doelstellingen door aan elke doelstelling een 
vooraf vastgesteld budget toe te kennen kan de reikwijdte van bepaalde projecten beperken.

Het zou ondermeer noodzakelijk kunnen zijn de bedragen waarvan sprake is in deze 
wetgevingsprocedure aan te passen aan de middelen die op grond van de onderhandelingen 
over het meerjarig financieel kader aan het programma "Gezondheid en groei" worden 
toegewezen.

De verschillende doelstellingen van het programma dienen te worden geëvalueerd op basis 
van de behaalde resultaten in de gezondheidstelsels van de lidstaten aan de hand van relevante 
indicatoren (kosten in % van het bnp, ontwikkeling van de levensverwachting van de 
inwoners en aantal gezonde levensjaren, enz.).

Gelet op de preventiedoelstelling dienen de risicofactoren beter in kaart te worden gebracht 
om tot doeltreffender strategieën te komen. Voor een passende en doeltreffende preventie van 
chronische ziekten dient met de belangrijkste risicofactoren – waaronder slechte 
voedingsgewoonten en te weinig bewegen – rekening te worden gehouden. Zo zal het grote 
aantal gevallen van overgewicht en obesitas zoals geconstateerd bij jonge kinderen 
ongetwijfeld leiden tot meer hartziekten onder volwassen.

Zonder zich nader op een bepaalde ziekte te richten, is het niettemin nodig om met de 
gevolgen van de vergrijzing van de bevolking rekening te houden. De verhoging van de 
levensverwachting brengt een zeer substantiële toename van het aandeel van ouderen in de 
bevolking met zich mee, een toename tot wel 40% in 2030.

Deze wijziging in de demografische structuur zorgt voor een aantal uitdagingen, zowel voor 
de economie als voor de samenleving. Mensen langer gezond en actief houden heeft positieve 
gevolgen voor de productiviteit en het concurrentievermogen.

Een betere gezondheid van onze 65-plussers behoedt hen voor ouderdomsaandoeningen en 
vermindert bovendien de sociale en medische uitgaven voor de samenleving.

Vanuit dit oogpunt is het wenselijk dat het programma meer het accent legt op 
neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. 
Dit zijn chronische ziekten met specifieke eigenschappen: voornamelijk ouderen zijn er het 
slachtoffer van, het leidt tot een volledige afhankelijkheid van de patiënt en er is een constante 
begeleiding nodig. Een groot aantal personen wordt getroffen door deze ziekten (meer dan 
7 miljoen mensen in Europa lijden aan een of andere vorm van dementie). Dit heeft grote 
gevolgen voor de gezondheidszorg en ook op sociaal en economisch terrein.
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Het programma dient daarom meer rekening te houden met de vergrijzing van de bevolking 
en de aan ouderdom verbonden ziekten. Er is sprake van een transversale problematiek die 
betrekking heeft op zowel doelstelling 1 (bijdragen aan innoverende en duurzame 
gezondheidszorgstelsels), doelstelling 2 (vergroten van de toegang tot een betere en veiligere 
gezondheidszorg voor EU-burgers) als doelstelling 3 (het voorkomen van ziekten en 
bevorderen van goede gezondheid).

Op de gevolgen van de vergrijzing van de bevolking moet ook worden vooruitgelopen om 
ervoor te zorgen dat er voldoende middelen zijn voor de opleiding en kwalificaties voor de 
banen in deze sector. Om in te kunnen spelen op de nieuwe uitdagingen voor de samenleving, 
zoals thuishulp en aangepaste structuren voor hulpbehoevende, al dan niet oudere personen, 
dient de Europese Unie het scheppen van nieuwe banen te bevorderen en een regelmatige 
evaluatie uitvoeren om ervoor te zorgen dat aan de werkelijke behoeften van de patiënten en 
hun verzorgers wordt tegemoetgekomen.

De vierde en laatste doelstelling van het programma betreft de bescherming van de burgers 
tegen grensoverschrijdende gezondheidsrisico's. Om deze risico's tegen te gaan, is, in geval 
van ernstige bedreigingen van de gezondheid, de vaccinatie van de bevolking een bijzonder 
doeltreffend instrument.

Vaccinatie heeft de gezondheidstoestand van de Europese bevolking aanzienlijk verbeterd 
maar deze vooruitgang wordt van verschillende kanten bedreigd: de hoge mobiliteit van de 
bevolking, delen van de bevolking die niet zijn gevaccineerd vanwege een beperkte toegang 
tot zorg en de constante daling van de acceptatie van vaccins bij de bevolking. Momenteel 
wordt de Europese Unie geconfronteerd met een recente, nog steeds woedende uitbraak van 
mazelen en met de terugkeer van kinderverlamming en tuberculose.

De Europese Unie moet meer ambitie tonen en actie ondernemen door middel van 
gemeenschappelijke vaccinatiestrategieën en de verwezenlijking van een optimale 
vaccinatiegraad. We zullen het aantal sterfgevallen ten gevolge van dit soort ziekten terug 
kunnen dringen door duurzame samenwerking en innovatie, gemeenschappelijke draaiboeken 
en de invoering van doeltreffende preventiemaatregelen.


