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B9-0216/2020

Resolutie van het Europees Parlement over de EU-strategie voor volksgezondheid voor 
de periode na COVID-19
(2020/2691(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de risicobeoordeling van de COVID-19-uitbraak door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die het verspreidings- en impactrisico van 
COVID-19 op wereldvlak als “zeer hoog” heeft bestempeld en de uitbraak als een 
pandemie heeft aangemerkt,

– gezien het manifest van de WHO voor een gezond en groen herstel van COVID-19,

– gezien het meest recente verslag van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -
bestrijding (ECDC) over overdraagbare ziekten (CDTR) en zijn 
volksgezondheidsrichtsnoeren inzake COVID-19,

– gezien de Europese pijler van sociale rechten (EPSR), die op 17 november 2017 is 
afgekondigd door het Parlement, de Raad en de Commissie,

– gezien de voorlopige beoordelingsnota van de Internationale Arbeidsorganisatie van 
18 maart 2020, getiteld “COVID-19 and the world of work: Impacts and policy 
responses”,

– gezien het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en 
monetaire unie (begrotingspact),

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948,

– gezien de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN van 3 april 2020 over 
wereldwijde solidariteit bij de bestrijding van het coronavirus (COVID-19),

– gezien de update van maart 2020 van het verslag van de VN-Conferentie inzake handel 
en ontwikkeling over de COVID-19-schok in de ontwikkelingslanden,

– gezien zijn resolutie van 28 november 2019 over de noodsituatie op het gebied van 
klimaat en milieu1,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het nieuwe coronavirus, waarvan voor het eerst melding is gemaakt in 
december 2019 in Wuhan en dat nu bekend staat als “severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2” (SARS‑CoV‑2), zich thans, samen met de daarmee gepaard gaande 
ziekte COVID‑19, over de hele wereld heeft verspreid en officieel als pandemie is 
aangemerkt;

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0078.
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B. overwegende dat de wereld zich geen nieuwe rampen met de omvang van COVID-19 
kan veroorloven, of deze nu worden veroorzaakt door de volgende pandemie of het 
resultaat zijn van oplopende milieuschade en klimaatverandering;

C. overwegende dat het recht op lichamelijke en geestelijke gezondheid een fundamenteel 
mensenrecht is; overwegende dat iedereen, zonder discriminatie, recht heeft op toegang 
tot moderne en uitgebreide gezondheidszorg; overwegende dat universele 
gezondheidszorgdekking een duurzame-ontwikkelingsdoelstelling is en dat alle 
ondertekenaars hebben toegezegd deze doelstelling tegen 2030 te zullen bereiken;

D. overwegende dat in artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) is bepaald dat bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid 
en elk optreden van de Unie een hoog niveau van bescherming van de menselijke 
gezondheid wordt verzekerd;

E. overwegende dat de openbare gezondheidszorgstelsels onder grote druk staan om 
adequate zorg voor alle patiënten te garanderen; overwegende dat zij steeds minder 
financiering krijgen en worden verwaarloosd als gevolg van liberaliserings- en 
privatiseringsprocessen en rechtse bezuinigingsmaatregelen; overwegende dat zij 
daardoor minder goed kunnen functioneren in zowel normale als abnormale situaties, 
zoals de huidige COVID-19-uitbraak;

F. overwegende dat zorgverleners aan onaanvaardbare hoge risico’s zijn blootgesteld en 
overwegende dat de COVID-19-crisis de arbeidsomstandigheden voor veel werknemers 
in Europa heeft gewijzigd en nieuwe vragen over gezondheid en veiligheid op het werk 
aan de orde heeft gesteld;

G. overwegende dat er overal in de lidstaten een zorgwekkend gebrek is aan bedden op de 
intensive-careafdeling, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), geneesmiddelen en 
medische hulpmiddelen; overwegende dat deze schaarste aanzienlijk verschilt van land 
tot land; overwegende dat het gebrek aan PBM aanzienlijk heeft bijgedragen tot de 
verspreiding van het virus en de levens van veel eerstelijnswerkers in gevaar heeft 
gebracht, hetgeen zelfs tot sterfgevallen heeft geleid;

H. overwegende dat wereldwijd naar schatting twee miljard mensen geen toegang hebben 
tot basisgeneesmiddelen;

I. overwegende dat de EU in nauwe samenwerking met internationale financiële 
instellingen de afgelopen decennia neoliberale hervormingen heeft opgelegd waardoor 
de overheidsuitgaven drastisch zijn verminderd, hetgeen desastreuze gevolgen heeft 
gehad voor volksgezondheidsstelsels;

J. overwegende dat de VS naar verluidt meer dan 90 % van de wereldvoorraad van het 
breedspectrum antiviraal middel remdesivir hebben opgekocht, op dit moment de enige 
bewezen behandeling tegen COVID-19; overwegende dat voor dit geneesmiddel 
generieke alternatieven bestaan, maar het gebruik daarvan wordt beperkt door het 
octrooirecht; overwegende dat verschillende farmaceutische bedrijven ervan zijn 
beschuldigd dat zij zich erop voorbereidden bevoorrechte toegang tot COVID-19-
behandelingen en -vaccins te verlenen aan de hoogste bieder;
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K. overwegende dat voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen op 24 april 2020 
heeft beloofd om een toekomstig COVID-19-vaccin ons universele gemeenschappelijk 
goed te maken; overwegende dat het voor het verslaan van een pandemie als COVID-19 
noodzakelijk is dat toekomstige vaccins en behandelingen voor iedereen toegankelijk 
zijn; overwegende dat dit niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid is, maar ook een 
volksgezondheidskwestie;

L. overwegende dat het poliovaccin octrooivrij in de handel is gebracht en de ziekte nu in 
veel delen van de wereld is uitgebannen; overwegende dat de Zuid-Afrikaanse regering 
onder leiding van Nelson Mandela genoodzaakt was gebruik te maken van de 
beschikbaarheid van dwanglicenties om betaalbare en hoogwaardige generieke 
equivalenten te eisen om te voorkomen dat exorbitante bedragen moesten worden 
betaald aan multinationale farmaceutische bedrijven die gebruikmaakten van octrooien 
voor hiv-behandelingen;

M. overwegende dat de EU-vaccinstrategie zwaar leunt op aankoopgaranties, maar de prijs 
wanneer het product beschikbaar is niet eens expliciet wordt genoemd; overwegende dat 
de productiekosten van een farmaceutisch product onafhankelijk moeten worden 
beoordeeld en volledig transparant moeten zijn met betrekking tot het gebruik van 
publieke middelen door private begunstigden;

N. overwegende dat de Commissie verschillende initiatieven heeft genomen om COVID-
19 tegen te gaan, bijvoorbeeld door middel van het onderzoeksprogramma 
Horizon 2020, het initiatief innovatieve geneesmiddelen, de Europese Investeringsbank 
(EIB) en de internationale donorconferentie voor mondiale respons op het coronavirus, 
waarmee tot nu toe 9,8 miljard EUR is opgehaald;

O. overwegende dat onderzoekers overal ter wereld vaccins en behandelingen ontwikkelen, 
waarbij zij vaak enorme hoeveelheden overheidsgeld gebruiken;

P. overwegende dat meerdere lidstaten wetgeving hebben ingevoerd of verruimd waardoor 
intellectuele-eigendomsrechten kunnen worden beperkt; overwegende dat bekend is dat 
farmaceutische bedrijven octrooien hebben misbruikt om de toegang tot werkzame 
behandelingen en remedies te beperken, ten koste van talloze levens in Europa en de 
rest van de wereld; overwegende dat farmaceutische bedrijven niet ten koste van de 
gezondheid van mensen van deze pandemie mogen profiteren; overwegende dat 
octrooibeschermingen op grond van de EU-regels inzake gegevens- en 
marktexclusiviteit tot tien jaar verlengd kunnen worden;

Q. overwegende dat Verordening (EG) nr. 816/2006 betreffende de verlening van 
dwanglicenties voor octrooien inzake de vervaardiging van farmaceutische producten 
voor uitvoer2 en Verordening (EU) 2019/933 tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen3 
uitzonderingen bevatten met betrekking tot gegevens- en marktexclusiviteit; 
overwegende dat deze uitzonderingen overmatig beperkt zijn;

R. overwegende dat COVID-19 de onderlinge afhankelijkheid van de menselijke 

2 PB L 157 van 9.6.2006, blz. 1.
3 PB L 153 van 11.6.2019, blz. 1.
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gezondheid en de gezondheid van onze planeet heeft aangetoond; overwegende dat het 
uitbreken van zoönotische ziekten, die van dieren naar de mens worden overgedragen, 
aangewakkerd wordt door klimaatverandering en de aantasting van het milieu;

Natuur beschermen voor een duurzaam herstel na COVID-19

1. herinnert eraan dat het versterken van de publieke verstrekking van universele 
gezondheidszorg de beste manier is om mondiale epidemieën te bestrijden en onze 
maatschappijen te beschermen; benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen; pleit 
voor de volledige toepassing van het “één gezondheid”-beginsel, waarmee wordt 
onderkend dat de gezondheid van mens, dier en milieu nauw met elkaar zijn verbonden; 
herinnert aan het belang van gezondheid in alle beleidsgebieden; stelt bezorgd vast dat 
stijgende temperaturen over de hele wereld en de vernietiging van habitats en 
biodiversiteit het risico op zoönotische ziekten voor de volksgezondheid aanzienlijk 
kunnen vergroten; benadrukt de noodzaak om de inspanningen om de opwarming van 
de aarde en habitat- en biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen, op te voeren; dringt 
erop aan dat de Europese referentienetwerken worden uitgebreid zodat ook 
infectieziekten en zoönotische ziekten onder deze netwerken vallen;

2. benadrukt dat zoönotische ziekten weliswaar van alle tijden zijn, maar de manier 
waarop mensen momenteel dieren fokken, verhandelen en nuttigen het gevaar dat 
dieren voor de volksgezondheid vormen, aanzienlijk vergroot; verzoekt om een 
fundamentele wijziging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid om agro-
ecologische landbouw te bevorderen, het aantal stuks vee en de productie en consumptie 
van vlees en zuivel in de EU te verminderen en bij te dragen tot het voorkomen van 
uitbraken van zoönotische ziekten;

3. benadrukt dat de aanbevelingen van het manifest van de WHO voor een gezond en 
groen herstel van COVID-19 volledig moeten worden uitgevoerd op het niveau van de 
EU en de lidstaten; verzoekt de Commissie snel een mededeling te publiceren waarin 
elk van de volgende zes aanbevelingen aan de orde wordt gesteld en de Commissie in 
detail toelicht hoe zij de volledige uitvoering ervan zal waarborgen:

i) bescherm en behoud de bron van de menselijke gezondheid: de natuur;

ii) investeer in essentiële diensten, van water en sanitaire voorzieningen tot 
schone energie in de gezondheidszorg;

iii) zorg voor een snelle en gezonde energietransitie;

iv) bevorder gezonde, duurzame voedselsystemen;

v) bouw gezonde, leefbare steden;

vi) stop met het gebruik van belastinggeld voor de financiering van vervuiling;

Vooruitgang in de volksgezondheid

4. waarschuwt dat de bescherming van de volksgezondheid niet past bij het nastreven van 
winst, aangezien het maken van winst altijd ten koste zal gaan van het welzijn van 
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mensen; pleit voor het standpunt dat publieke gezondheidsdiensten gratis, van hoge 
kwaliteit en universeel moeten zijn; acht het van essentieel belang dat de budgetten van 
de lidstaten voor gezondheidszorg worden verhoogd;

5. is van mening dat de zowel de preventie- als genezende dimensie van 
volksgezondheidsstelsels moeten worden versterkt, zodat zij beter toegerust en 
gefinancierd zijn om de volgende epidemie het hoofd te kunnen bieden; vraagt de 
lidstaten met spoed stresstests op hun gezondheidszorgstelsels uit te voeren om ervoor 
te zorgen dat zij voorbereid zijn op een mogelijke heropflakkering van COVID-19 of 
andere mogelijke gezondheidscrises in de toekomst; verzoekt de Commissie deze 
werkzaamheden te coördineren en gemeenschappelijke parameters vast te stellen; is van 
mening dat de openbare controle van sleutelsectoren, waaronder de nationalisering van 
zorginstellingen, en andere sectoren die van cruciaal belang zijn voor de reactie, moeten 
worden ondersteund; pleit ervoor de productie voor strategische sectoren, die te 
belangrijk zijn om aan de markt over te laten, vooral in het geval van PBM, tests, 
geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, te verplaatsen, en pleit voor de oprichting 
van farmaceutische bedrijven in overheidsbezit;

6. verzoekt de lidstaten in de toekomst meer gerichte volksgezondheids- en sociale 
maatregelen vast te stellen, die toepasbaar zijn op regioniveau, met inbegrip van 
grensoverschrijdende regio’s en Euroregio’s; benadrukt dat de 
volksgezondheidsstrategie in urgente gezondheidssituaties niet alleen tussen de lidstaten 
moet worden gecoördineerd, maar ook met de regionale en lokale autoriteiten;

7. verzoekt de Commissie om op basis van de resultaten van de stresstest een voorstel in te 
dienen voor een richtlijn inzake minimumnormen voor hoogwaardige gezondheidszorg; 
is van oordeel dat er bij deze richtlijn op moet worden gelet dat de bevoegdheden van 
de lidstaten op het gebied van het beheer, organisatie en financiering van zorgstelsels 
worden gehandhaafd, maar ook de veiligheid van de patiënt, gedegen werk- en 
arbeidsnormen voor gezondheidswerkers, en de Europese weerbaarheid tegen 
pandemieën en andere volksgezondheidscrises worden gewaarborgd; verzoekt de EU 
het belang van de volksgezondheid voor particuliere winst te stellen door ervoor te 
zorgen dat de toegang tot diagnostiek, behandelingen en vaccins in verband met 
COVID-19 niet wordt belemmerd door intellectuele-eigendomsrechten of vergelijkbare 
ongerechtvaardigde beperkingen;

8. dringt erop aan de rescEU-capaciteit te versterken, met inbegrip van het aanleggen van 
voorraden en de capaciteiten van medische noodteams; verzoekt de lidstaten met klem 
productie-installaties te nationaliseren of te vorderen wanneer dat nodig is om alle 
noodzakelijke medische hulpmiddelen te produceren; verzoekt de Commissie ten volle 
gebruik te maken van alle mogelijkheden in het kader van het Uniemechanisme voor 
civiele bescherming om in de toekomst een toereikende bevoorrading te waarborgen;

9. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de mondiale partners te zorgen voor snelle, 
eerlijke, gelijke en betaalbare toegang tot toekomstige COVID-19-vaccins en -
behandelingen zodra deze beschikbaar zijn, onder meer met verplichte 
octrooigemeenschappen, door actief bij te dragen tot deze inspanningen, in het 
bijzonder tijdens onderhandelingen binnen organisaties zoals de WHO of bij het creëren 
van COVID-19-instrumenten via de ACT-Accelerator; verzoekt de Commissie 
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ondersteuning te verlenen in het geval zonder EU-financiering een vaccin of 
behandeling wordt ontwikkeld en hiervoor octrooi wordt verkregen, teneinde de 
lidstaten aan te sporen om monopolies op te breken door middel van mechanismen voor 
dwanglicenties; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat vaccinaties en 
behandelingen tegen pandemieën een mondiaal collectief goed worden dat voor 
iedereen vrij toegankelijk is;

10. benadrukt de dringende noodzaak om te waarborgen dat farmaceutische octrooien in 
geval van een tekort aan geneesmiddelen geen belemmering vormen voor de 
voorziening; benadrukt de noodzaak om de noodzakelijke voorraden in tijden van crisis 
of tijdens de uitbraak van een epidemie, zowel nu als in de toekomst, veilig te stellen 
door farmaceutische octrooien voor geneesmiddelen, vaccins en medische hulpmiddelen 
te vervangen door licenties voor openbare laboratoria en fabrikanten om generieke 
kopieën van merkproducten te maken zonder met de octrooihouders te hoeven 
onderhandelen; herinnert eraan dat de secretaris-generaal van de VN onlangs heeft 
verklaard dat de toekomstige behandeling voor COVID-19 “een publiek goed” is dat 
voor iedereen beschikbaar moet zijn; waarschuwt dat de bescherming van de 
volksgezondheid onverenigbaar is met winstbejag;

11. onderstreept het belang van een versterking van de positie van patiënten en een 
patiëntgerichte benadering; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan te zorgen 
voor betere vertegenwoordiging en inbreng van patiënten in de besluitvorming omtrent 
het gezondheidszorgbeleid;

12. verzoekt de Commissie het gezamenlijk aanbestedingsmechanisme op grond van 
Besluit nr. 1082/2013/EU over ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de 
gezondheid4 te herzien en een nieuwe verordening voor te stellen om de gezamenlijke 
aanbestedingen van de EU sneller en doeltreffender te maken bij gezondheidscrises en 
bij het waarborgen van gelijke en betaalbare toegang tot nieuwe behandelingen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om een effectief gebruik van de gezamenlijke 
aanbestedingsovereenkomst (JPA) voor medische tegenmaatregelen te waarborgen; 
dringt aan op een uitbreiding van het toepassingsgebied van de JPA, zodat dit niet alleen 
grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid omvat, maar ook vaccins en 
geneesmiddelen voor zeldzame ziekten;

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de ideeën over de transparantie van de 
prijsstelling en vergoeding van verschillende behandelingen op basis van nettoprijzen 
nog eens te onderzoeken om de lidstaten een gelijkwaardige positie te bieden wanneer 
zij onderhandelen met producenten over behandelingen die niet gezamenlijk worden 
aangekocht;

14. dringt aan op de snelle uitvoering van de sterk vertraagde verordening betreffende 
klinische proeven5, om de transparantie van de resultaten van klinische proeven te 
waarborgen en om grotere, grensoverschrijdende klinische proeven mogelijk te maken;

15. pleit voor een sterke EU-strategie voor geneesmiddelen om de problemen in de 

4 PB L 293 van 5.11.2013, blz. 1.
5 Verordening (EU) nr. 536/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende klinische 
proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, PB L 158 van 27.5.2014, blz. 1.
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Europese en mondiale toeleveringsketens voor geneesmiddelen aan te pakken, met 
inbegrip van wetgevingsmaatregelen, beleidsmaatregelen en stimulansen, om de 
productie van essentiële actieve farmaceutische ingrediënten (API’s) en geneesmiddelen 
in Europa aan te moedigen en te allen tijde toelevering en betaalbare toegang te 
verzekeren; dringt erop aan dat in elke lidstaat verplichte nationale inventarissen van 
geneesmiddelen en medische hulpmiddelen worden opgesteld en dat aan de Commissie 
en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) informatie wordt verstrekt zodat op 
eventuele tekorten kan worden geanticipeerd en deze verholpen kunnen worden;

16. verzoekt de Commissie een herzien mandaat voor het ECDC voor te stellen waarmee 
zijn begroting aanzienlijk wordt verhoogd en de personeelsbezetting en bevoegdheden 
aanzienlijk worden uitgebreid, zodat het Centrum te allen tijde een geavanceerde 
bescherming van de volksgezondheid kan bieden, ook tijdens epidemieën;

17. dringt aan op een grotere rol voor het Europees Geneesmiddelenbureau bij het toezicht 
en het anticiperen op tekorten aan geneesmiddelen en bij de coördinatie van het ontwerp 
en de goedkeuring van klinische proeven van de EU tijdens crises; verzoekt de 
Commissie erop toe te zien dat, indien EU-overheidsgeld aan onderzoek wordt besteed, 
de resultaten van dit onderzoek vrij van intellectuele-eigendomsrechten zijn en de 
betaalbaarheid van de ontwikkelde producten voor patiënten wordt gewaarborgd; 
benadrukt het belang van activiteiten, instellingen en mondiale samenwerking op het 
gebied van publiek onderzoek en publieke ontwikkeling, en spreekt zijn bezorgdheid uit 
over de dominante rol van multinationals in de farmaceutische sector; verzoekt alle 
farmaceutische bedrijven met klem om hun gegevens en kennis te bundelen in een 
gezamenlijke poging om vaccins en behandelingen voor COVID-19 te zoeken, testen, 
ontwikkelen en produceren;

18. acht het van essentieel belang het personeel in nationale gezondheidsstelsels te 
versterken met doeltreffende arbeidsbetrekkingen, eerlijke lonen en adequate arbeids- 
en beschermingsomstandigheden, met het tweeledige doel enerzijds de personeelsleden 
van de noodzakelijke opleiding te voorzien zodat zij op onmiddellijke medische 
behoeften kunnen reageren en anderzijds een beter antwoord te geven op de vraag naar 
gegarandeerde gezondheidszorg in het algemeen; vraagt dat de rol van het Europees 
Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk wordt versterkt, om ervoor te 
zorgen dat gezondheidswerkers niet in gevaar worden gebracht;

19. dringt erop aan dat de richtsnoeren van de EU inzake gezondheid worden aangescherpt; 
vraagt met name dat de publicatie van de richtsnoeren van het ECDC met betrekking tot 
de COVID-19-gezondheidscrisis verplicht wordt gesteld, zoals de richtsnoeren inzake 
methodes voor het registreren van sterfgevallen en herstelcijfers;

20. verzoekt de Commissie om, in overleg met het maatschappelijk middenveld, de 
oprichting voor te stellen van een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens, die het 
Europese kader voor gegevensbescherming volledig moet eerbiedigen, teneinde de 
standaardisering en de uitwisseling van gegevens te verbeteren en de vaststelling en 
bevordering van internationale normen voor gezondheidsgegevens te begunstigen; 
vraagt de Commissie de COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP) van de WHO 
formeel te erkennen en door middel van wettelijke verplichtingen ervoor te zorgen dat 
alle kennis, intellectuele eigendom en medische gegevens met betrekking tot COVID-
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19-gezondheidstechnologieën die zijn ontwikkeld met openbare middelen voor 
onderzoek in C-TAP worden opgenomen; vraagt de Commissie uitgebreide 
uitzonderingen inzake gegevens- en marktexclusiviteit in te voeren in de verordeningen 
van de EU om ervoor te zorgen dat EU-wetgeving niet verhindert dat de door de 
lidstaten afgegeven dwanglicenties onmiddellijk van kracht worden; vraagt met klem 
om snelle vooruitgang op het gebied van de EU-evaluatie van gezondheidstechnologie 
om de rechten van patiënten te beschermen en de toegang tot gezondheidszorg, met 
inbegrip van medische hulpmiddelen, in alle lidstaten te verbeteren;

21. zal zich blijven inspannen voor de aanpak van gezondheidsdeterminanten als 
tabaksgebruik, alcoholgebruik, slechte voeding, luchtverontreiniging, blootstelling aan 
gevaarlijke chemicaliën en ongelijkheden op het gebied van gezondheid, teneinde de 
gezondheidsresultaten te verbeteren;

22. is bezorgd over de gevolgen van de COVID-19-uitbraak en de langetermijngevolgen 
ervan op het welzijn van de mensen wereldwijd, met name de meest kwetsbare groepen 
en mensen in kwetsbare situaties, waaronder ouderen en mensen die al te kampen 
hebben met een zwakke gezondheid;

23. herinnert aan de bijzonder tragische gevolgen die de COVID-19-pandemie heeft gehad 
voor residentiële faciliteiten voor langdurige zorg, aangezien de meest kwetsbare 
personen in de samenleving zijn getroffen en in sommige lidstaten meer dan 50 % van 
de aan COVID-19 gerelateerde sterfgevallen in verzorgingstehuizen heeft 
plaatsgevonden; betreurt dat personen met een beperking vaak aan hun lot zijn 
overgelaten en bijzonder met de COVID-19-crisis worstelen;

24. benadrukt dat het verbeteren van de omstandigheden voor vluchtelingen, zowel binnen 
als buiten de EU, van cruciaal belang is om de verspreiding van dit virus tegen te gaan; 
uit zijn bezorgdheid over de gevolgen van COVID-19 voor de bewoners van door 
conflicten getroffen gebieden en regio’s die vatbaar zijn voor natuurrampen;

25. verzoekt de Commissie een strategie te ontwikkelen voor een “veerkrachtig Europa”, 
die moet bestaan uit een kaart voor risicobeoordeling en opties voor het aanpakken van 
goed beheer en investeringen in gezondheidszorgstelsels en reacties op pandemieën op 
Europees niveau, met inbegrip van veerkrachtige toeleveringsketens in de EU;

26. roept de lidstaten ertoe op om tijdens en na de crisis initiatieven op het gebied van 
geestelijke gezondheidszorg te steunen, vanwege de stress, angst en eenzaamheid als 
gevolg van de lockdown en vanwege financiële zorgen en gendergerelateerd geweld, 
waarbij rekening moet worden gehouden met de verschillende impact op vrouwen; 
benadrukt de essentiële aard van ondersteuningsdiensten voor LGBTQI+-personen, met 
inbegrip van geestelijke gezondheidszorg, steungroepen en ondersteuningsdiensten op 
het gebied van gendergerelateerd geweld;

27. dringt er bij de lidstaten op aan om de toename van huiselijk geweld tijdens de COVID-
19-pandemie te analyseren en er rekening mee te houden in hun responsplannen en bij 
toekomstige noodsituaties; roept de lidstaten ertoe op de verlening van doeltreffende, 
betaalbare en kwalitatieve medische en psychologische ondersteuning te waarborgen 
voor de slachtoffers van gendergerelateerd geweld; herinnert eraan dat vrouwen en 
kinderen die met geweld te maken hebben, behoefte hebben aan speciale opvanghuizen 
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waar zij passende gezondheidszorg, juridische bijstand en psychologische begeleiding 
en therapie krijgen; herinnert eraan dat vrouwenhuizen en de beweging voor 
vrouwenhuizen passende financiering van de lidstaten moeten krijgen;

28. betreurt dat sommige lidstaten hebben nagelaten effectief te zorgen voor veilige en 
tijdige toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten en -rechten tijdens de 
COVID-19-pandemie; beaamt dat het ontzeggen van seksuele en reproductieve 
gezondheidsdiensten en -rechten, met inbegrip van veilige, legale abortus, een vorm van 
geweld ten aanzien van vrouwen en meisjes is; herhaalt dat de rechten van LGBTI-
personen onlosmakelijk zijn verbonden met de inspanningen om ervoor te zorgen dat de 
seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten en -rechten volledig worden 
gegarandeerd; verzoekt alle lidstaten te analyseren hoe het tijdens de pandemie met hun 
seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten was gesteld, en samen te werken om 
goede praktijken voor de toekomst vast te stellen, aan de hand van het voorbeeld dat 
door verschillende landen is gegeven bij het vinden van goede en innovatieve manieren 
om seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten te verlenen, waaronder 
telegeneeskunde, online consulten en medicinale abortus thuis in een vroeg stadium; 
verzoekt alle lidstaten om alomvattende seksuele voorlichting te waarborgen, evenals 
laagdrempelige toegang voor vrouwen tot gezinsplanning en het volledige spectrum van 
reproductieve en seksuele gezondheidsdiensten, met inbegrip van moderne 
anticonceptiemethoden en veilige en legale abortus, ook in tijden van crisis;

29. dringt aan op een gecoördineerde, op samenwerking gebaseerde en open benadering op 
het gebied van onderzoek, met een grotere rol voor de Commissie bij de coördinatie van 
onderzoek op het gebied van gezondheid, teneinde dubbel werk te voorkomen en 
onderzoek dat resulteert in de benodigde geneesmiddelen, vaccins, medische 
hulpmiddelen en apparatuur te stimuleren; verzoekt de Commissie alle relevante 
initiatieven te nemen om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van veilige en gratis 
vaccins tegen het coronavirus en van behandelingen van COVID-19 te bevorderen en te 
garanderen, met gebruikmaking van alle noodzakelijke instrumenten, waaronder 
dwanglicenties, octrooigemeenschappen en verplichte regelingen voor open toegang tot 
onderzoek;

30. is verheugd over de exponentiële verhoging van de voorgestelde begroting voor het 
nieuwe programma EU4Health; benadrukt dat verhogingen in de gezondheidsbegroting 
van de EU echter niet beperkt mogen blijven tot het komende meerjarig financieel kader 
(MFK), en dat er investeringen en verplichtingen op de lange termijn nodig zijn om 
veerkrachtige openbare gezondheidszorg voor iedereen te garanderen; roept de 
Commissie en de lidstaten op om voldoende middelen voor het ECDC, het EMA en de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid te waarborgen, nu en in de toekomstige 
langetermijnbegroting;

31. is van mening dat de complementariteit tussen gezondheids- en sociaal beleid in alle 
wetgeving moet worden gegarandeerd; acht dit noodzakelijk om te waarborgen dat 
sociale determinanten de overhand krijgen in de strategie voor volksgezondheid na 
COVID-19, om sociale ongelijkheden en armoede te bestrijden, en om ervoor te zorgen 
dat niemand wordt uitgesloten van medische ondersteuning, noch tijdens de huidige 
pandemie, noch wat betreft het recht op gezondheidszorg en gezondheid in het 
algemeen; dringt er bij de Commissie op aan te komen met een nieuw strategisch kader 
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voor gezondheid en veiligheid, dat wetgeving omvat inzake het recht om onbereikbaar 
te zijn, een nieuwe richtlijn inzake werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen, 
alsook een nieuwe richtlijn inzake geestelijk welzijn op de werkplek waarmee angst, 
depressie en burn-out worden erkend als beroepsziekten;

Bezuinigingen bestrijden om de gezondheid van iedereen te waarborgen

32. dringt erop aan dat het Europees Semester en de procedure voor macro-economische 
onevenwichtigheden worden ingetrokken om de lidstaten de financiële capaciteit te 
geven om openbare diensten en herstelprogramma’s te financieren; benadrukt dat het 
niet de taak van de Commissie is lidstaten te vertellen dat zij moeten bezuinigen of hun 
gezondheidsdiensten moeten liberaliseren; benadrukt dat de ernst van de COVID-19-
crisis deels te wijten is aan de onderliggende voorwaarden die door de procedure van 
het Europees Semester zijn opgelegd en die de gezondheidszorgstelsels hebben 
uitgehold en hebben geleid tot meer geprivatiseerde gezondheidszorgstelsels die mensen 
uitsluiten;

33. betreurt dat de Commissie tussen 2011 en 2018 via het Europees Semester 63 maal van 
afzonderlijke lidstaten heeft geëist dat hun regering de uitgaven voor gezondheidszorg 
verlaagde en/of gezondheidsdiensten uitbesteedde of privatiseerde; pleit ervoor de 
neoliberale beleidsmaatregelen en bezuinigingen om te draaien, substantieel te 
investeren en de volksgezondheids- en socialezekerheidsstelsels te versterken;

34. acht het essentieel om het model van publiek-private partnerschappen voor de 
ontwikkeling van geneesmiddelen los te laten en om voldoende financiering 
beschikbaar te stellen voor publiek onderzoek naar geneesmiddelen, in het algemeen 
belang;

35. roept op tot herroeping van het stabiliteits- en groeipact, dat de lidstaten heeft 
belemmerd om hun gezondheidsdiensten naar behoren te financieren, aan de basis heeft 
gestaan van de privatiseringsagenda en heeft bijgedragen aan de rampzalige respons van 
de EU op de COVID-19-pandemie; pleit ervoor eenduidig afstand te nemen van het 
bezuinigingsbeleid, privatisering en deregulering, die verwoestende gevolgen hebben 
gehad voor gezondheidsstelsels en werkende mensen hebben benadeeld;

De externe dimensie

36. verzoekt om een Europese sanitaire uitzondering betreffende de toegang tot octrooien 
voor medische apparatuur en geneesmiddelen, die wordt meegedeeld aan de WTO en in 
alle handelsovereenkomsten moet worden opgenomen, teneinde te waarborgen dat 
gezondheid anders wordt behandeld dan andere commerciële producten; benadrukt dat 
er geen beperkingen mogen worden gesteld aan de mogelijkheid voor staten om in de 
volksgezondheidssector in te grijpen;

37. benadrukt dat de COVID-19-crisis de neoliberale beleidsmaatregelen van de EU en het 
gebrek aan coördinatie en solidariteit tussen de lidstaten verder heeft blootgelegd, 
aangezien de noodzakelijke maatregelen ter ondersteuning van de lidstaten die in 
ernstige moeilijkheden verkeren en ter bevordering van het economisch en sociaal 
herstel niet op tijd werden genomen en van te geringe omvang waren;
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38. pleit voor een hervorming van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de 
intellectuele eigendom (TRIPS), zodat de landen van het Globale Zuiden rechtvaardige 
en betaalbare toegang kunnen krijgen tot de technologieën en geneesmiddelen die hun 
bevolking nodig heeft; dringt erop aan geneesmiddelen voor de volksgezondheid vrij te 
stellen van octrooiregelingen om ervoor te zorgen dat arme landen het wettelijk recht 
hebben om generieke versies van levensreddende geneesmiddelen te produceren en te 
importeren;

°

° °

39. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


