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BEKNOPTE MOTIVERING

Het programma "Gezondheid voor groei" komt er op een moment van grote uitdagingen in 
verband met de mondialisering en de onzekere economische situatie waarmee met name de 
Europese Unie te kampen heeft. In het kader van de 2020-strategie en de nieuwe financiële 
vooruitzichten voor de periode 2014-2020 zet de Commissie "Gezondheid voor groei" op om 
innovatie in de gezondheidszorg aan te moedigen, de gezondheidszorgstelsels duurzamer te 
maken, de gezondheid van de EU-burgers te verbeteren en hen tegen grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen te beschermen. Met dit programma vult de Commissie de bestaande 
initiatieven aan om van de EU een dynamische en concurrerende economie te maken. 
Gezondheid wordt dus in economische termen als een onontbeerlijke en prioritaire asset 
beschouwd: de gezondheid en het welzijn van de Europese burgers vormt een solide 
investering in de toekomst.

Niettemin biedt het voorstel van de Commissie – vanuit het standpunt van de rapporteur – tal 
van mogelijkheden om de prioriteiten en acties van de EU op andere met gezondheid 
samenhangende gebieden te versterken. Zo kan de draagwijdte van het programma 
"Gezondheid voor groei" worden uitgebreid met transversale voorstellen voor acties. De 
rapporteur:

- wijst erop dat het programma "Gezondheid voor groei" te baat moet worden genomen 
om medisch onderzoek te stimuleren en op Europees niveau te coördineren opdat de 
beschikbare middelen op efficiënte wijze worden gebruikt. De ontwikkeling van 
Europees onderzoek in de gezondheidssector zal de duurzaamheid en de groei van 
deze sector bevorderen;

- vraagt dat er meer aandacht wordt besteed aan armoedegerelateerde en verwaarloosde 
ziekten (poverty-related and neglected diseases, PNRD), die de oorzaak zijn van het 
hoge sterftecijfer en de verslechterende levenskwaliteit van miljoenen mensen in de 
ontwikkelingslanden. Door de mondialisering en migratiestromen worden deze 
ziekten in een aantal Europese landen steeds meer een realiteit. Daarom moet de EU 
haar maatregelen op dit gebied opvoeren en tegelijk de levenskwaliteit in de 
ontwikkelingslanden helpen verbeteren en hun economieën helpen stimuleren;

- wijst erop dat "Gezondheid voor groei" complementair moet zijn met het 
vlaggenschipinitiatief "Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen", met name wat 
"witte banen" betreft, d.w.z. banen in de gezondheidssector en de sociale 
dienstverlening. De EU moet de nodige middelen garanderen voor opleiding en een 
leven lang leren voor de werknemers in deze sector, die ongeveer 20 miljoen mensen 
werk biedt en, voornamelijk door de vergrijzing, solide groeivooruitzichten heeft;

- vindt het met betrekking tot opleidingmogelijkheden voor werknemers in de 
gezondheidssector, maar ook met het oog op het moderniseren van de middelen en 
werkinstrumenten, belangrijk gebruik te maken van de mogelijkheden van nieuwe 
technologieën om het potentieel van de gezondheidsdiensten ten volle te ontwikkelen 
en ze doeltreffender en efficiënter te maken. Daarbij is met name de vooruitgang op 
het gebied van technologieën op basis van radiofrequentie-identificatie (RFID), zoals 
het "internet van dingen", van belang.
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AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) In de EU hebben ongeveer 20 
miljoen mensen een "witte baan" in de 
gezondheidssector of de sociale 
dienstverlening, een cijfer dat in de 
komende jaren waarschijnlijk zal stijgen 
ten gevolge van de vergrijzing. Opleiding 
en een leven lang leren in deze gevoelige 
sector moeten een prioriteit zijn. Daarom 
moet de behoefte aan witte banen en 
investeringen in moderne vaardigheden, 
zoals het gebruik van 
informatietechnologie, nader worden 
beoordeeld.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de gevolgen voor de 
volksgezondheid van grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen, die kunnen 
variëren van massale besmetting ten 
gevolge van chemische incidenten tot 
pandemieën, zoals die welke onlangs zijn 
veroorzaakt door E coli, H1N1 of SARS
(severe acute respiratory syndrome), tot 
een minimum te beperken, moet het 
programma bijdragen tot het opzetten en 
onderhouden van stevige mechanismen en 

(11) Om de gevolgen voor de 
volksgezondheid van grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen, die kunnen 
variëren van massale besmetting ten 
gevolge van chemische incidenten tot 
pandemieën, zoals die welke onlangs zijn 
veroorzaakt door E coli, H1N1 of SARS
(severe acute respiratory syndrome), of 
armoedegerelateerde en verwaarloosde 
ziekten, die wereldwijd ongeveer 1 miljard 
mensen treffen en door wereldwijde 
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instrumenten om grote 
grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen op te sporen, te 
evalueren en het hoofd te bieden. Gezien 
de aard van die bedreigingen moet het 
programma gecoördineerde 
volksgezondheidsmaatregelen op EU-
niveau ondersteunen om diverse aspecten 
het hoofd te bieden, voortbouwend op de 
draaiboeken, een stevige en betrouwbare 
risicobeoordeling en een sterk kader voor 
risico- en crisisbeheersing. In dat licht is 
het van belang dat het programma 
complementair is met het werkprogramma 
van het Europees Centrum voor 
ziektepreventie en –bestrijding wat de 
bestrijding van besmettelijke ziekten 
betreft en met de activiteiten die in het 
kader van de programma's van de Unie 
voor onderzoek en innovatie worden 
ondersteund. Bijzondere inspanningen zijn 
vereist om coherentie en synergieën te 
garanderen tussen het programma en de 
werkzaamheden op het gebied van 
wereldwijde gezondheid die worden 
uitgevoerd in het kader van communautaire 
programma's en instrumenten die met name 
influenza, hiv/aids, tuberculose en andere 
grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen in derde landen 
bestrijden. Maatregelen in het kader van 
het programma kunnen ook 
grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen ingevolge 
biologische en chemische incidenten, 
milieu en klimaatverandering omvatten.
Zoals vermeld in de mededeling van de 
Commissie "Een begroting voor Europa 
2020" heeft de Commissie zich ertoe 
verbonden de klimaatverandering te 
mainstreamen in algemene 
uitgavenprogramma's van de Unie en 
minstens 20% van de begroting van de 
Unie aan klimaatgerelateerde 
doelstellingen te besteden. Uitgaven voor 
het programma Gezondheid voor groei in 
het kader van doelstelling 4 zullen op een 
algemene manier tot deze doelstelling 

verplaatsingen van bevolkingsgroepen in 
een aantal Europese landen steeds meer 
een realiteit zijn, tot een minimum te 
beperken, moet het programma bijdragen 
tot het opzetten en onderhouden van 
stevige mechanismen en instrumenten om 
grote grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen op te sporen, te 
evalueren en het hoofd te bieden. Gezien 
de aard van die bedreigingen moet het 
programma gecoördineerde 
volksgezondheidsmaatregelen op EU-
niveau ondersteunen om diverse aspecten 
het hoofd te bieden, voortbouwend op de 
draaiboeken, een stevige en betrouwbare 
risicobeoordeling en een sterk kader voor 
risico- en crisisbeheersing. In dat licht is 
het van belang dat het programma 
complementair is met het werkprogramma 
van het Europees Centrum voor 
ziektepreventie en –bestrijding wat de 
bestrijding van besmettelijke ziekten 
betreft en met de activiteiten die in het 
kader van de programma's van de Unie 
voor onderzoek en innovatie worden 
ondersteund. Bijzondere inspanningen zijn 
vereist om coherentie en synergieën te 
garanderen tussen het programma en de 
werkzaamheden op het gebied van 
wereldwijde gezondheid die worden 
uitgevoerd in het kader van communautaire 
programma's en instrumenten die met name 
influenza, hiv/aids, tuberculose en andere 
grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen in derde landen 
bestrijden. Maatregelen in het kader van 
het programma kunnen ook 
grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen ingevolge 
biologische en chemische incidenten, 
milieu en klimaatverandering omvatten.
Zoals vermeld in de mededeling van de 
Commissie "Een begroting voor Europa 
2020" heeft de Commissie zich ertoe 
verbonden de klimaatverandering te 
mainstreamen in algemene 
uitgavenprogramma's van de Unie en 
minstens 20% van de begroting van de 
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bijdragen door gezondheidsbedreigingen in 
verband met de klimaatverandering aan te 
pakken. De Commissie zal informatie 
verstrekken over uitgaven in verband met 
de klimaatverandering binnen het 
programma Gezondheid voor groei.

Unie aan klimaatgerelateerde 
doelstellingen te besteden. Uitgaven voor 
het programma Gezondheid voor groei in 
het kader van doelstelling 4 zullen op een 
algemene manier tot deze doelstelling 
bijdragen door gezondheidsbedreigingen in 
verband met de klimaatverandering aan te 
pakken. De Commissie zal informatie 
verstrekken over uitgaven in verband met 
de klimaatverandering binnen het 
programma Gezondheid voor groei.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Een efficiënt en internationaal 
concurrerend Europees 
onderzoekslandschap is essentieel voor 
duurzaamheid en groei in de 
gezondheidszorg. Dit programma moet er 
ook voor helpen zorgen dat het Europese 
onderzoekslandschap doeltreffend 
gestructureerd en hoogontwikkeld is en 
synergieën ontwikkelt, en dat de Europese 
resources op efficiënte wijze worden 
gebruikt. Daartoe is een 
wetenschapsgericht proces nodig waarbij 
op basis van nationale werkzaamheden 
een Europees concept wordt ontwikkeld, 
rekening houdend met de behoeften en 
vereisten van het onderzoek en met name 
het gezondheidszorgstelsel. In het kader 
van dit programma moet de ontwikkeling 
van een dergelijk concept worden 
gesteund.

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2. Innovatie op gezondheidsgebied en e-
gezondheid: de interoperabiliteit van 
patiëntenregisters en andere e-
gezondheidsoplossing verbeteren;
Europese samenwerking op het gebied van 
e-gezondheid, met name wat registers en 
de invoering ervan door 
gezondheidswerkers betreft, ondersteunen.
Dat zal ten goede komen aan het Europees 
vrijwillig netwerk voor de evaluatie van 
gezondheidstechnologie, dat is opgericht 
bij Richtlijn 2011/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad.

1.2. Innovatie op gezondheidsgebied en e-
gezondheid: de interoperabiliteit van 
patiëntenregisters en andere e-
gezondheidsoplossingen, zoals het 
"internet van dingen", verbeteren;
Europese samenwerking op het gebied van 
e-gezondheid, met name wat registers en 
de invoering ervan door 
gezondheidswerkers betreft, ondersteunen.
Dat zal ten goede komen aan het Europees 
vrijwillig netwerk voor de evaluatie van 
gezondheidstechnologie, dat is opgericht 
bij Richtlijn 2011/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – 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 en hun vaardigheden, zoals 
de bekwaamheid om gebruik te maken 
van nieuwe informatiesystemen en andere 
geavanceerde technologieën; 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.
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Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1.4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.4 bis Europees 
gezondheidsonderzoekslandschap:
ontwikkeling van wetenschapsgerichte 
concepten voor een efficiënt en 
concurrerend Europees 
onderzoekssysteem op basis van de 
nationale programma's, dat op maximale 
synergie gericht is;

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 4.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.1. Paraatheid voor en reactie op ernstige 
grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen, rekening 
houdend en zorgend voor de coördinatie 
met wereldwijde initiatieven:
gemeenschappelijke elementen voor 
algemene en specifieke draaiboeken 
invoeren, inclusief voor 
influenzapandemieën, en geregeld verslag 
uitbrengen over de implementatie van 
draaiboeken.

4.1. Paraatheid voor en reactie op ernstige 
grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen, rekening 
houdend en zorgend voor de coördinatie 
met wereldwijde initiatieven:
gemeenschappelijke elementen voor 
algemene en specifieke draaiboeken 
invoeren, inclusief voor 
influenzapandemieën, en geregeld verslag 
uitbrengen over de implementatie van 
draaiboeken; innovatie bij de patiënt 
brengen met het oog op het voorkomen, 
diagnosticeren en behandelen van tot 
dusver verwaarloosde ziekten (zoals
armoedegerelateerde en verwaarloosde 
ziekten) door het versterken van 
onderzoekspartnerschappen tussen 
universiteiten, non-profitinstellingen, de 
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farmaceutische industrie en kmo's in 
Europa en in de hele wereld.

Or. en


