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Betreft: De recentste plannen van de Commissie om de gezondheid in Europa te verbeteren en 
de Europese gezondheidsunie te versterken

De Commissie heeft onlangs historische stappen gezet om de gezondheid in Europa te verbeteren. 
Om ervoor te zorgen dat deze maatregelen alle EU-burgers bereiken en ten goede komen, zouden 
wij graag de volgende vragen beantwoord zien.

1. De Commissie heeft al een aantal contracten met aankoopgarantie afgesloten voor de aankoop 
van vaccins tegen COVID-19 en onderhandelt momenteel over aanvullende contracten. Het is 
van essentieel belang dat hiermee diverse vaccintechnologieën beschikbaar worden voor de 
Europese bevolking. Hoe wil de Commissie ervoor zorgen dat de volledige waaier aan 
vaccintechnologieën beschikbaar wordt voor de Europese burgers, inclusief mogelijke 
geïnactiveerde vaccins?

2. Hoe zullen de onlangs gelanceerde gezondheidsinitiatieven zorgen voor sectoroverschrijdende 
synergieën in Europa? Welke afwegingsprocedures zullen worden gevolgd om te garanderen dat 
de initiatieven beantwoorden aan de behoeften van patiënten en oplossingen bieden voor de 
aanzienlijke gezondheidsproblemen op verschillende gebieden, onder meer infectieziekten, niet-
overdraagbare ziekten en preventieve zorg?

3. De Commissie heeft in het kader van haar pakket voor een Europese gezondheidsunie ook de 
oprichting aangekondigd van een afzonderlijk agentschap voor respons inzake noodsituaties op 
gezondheidsgebied. Overweegt de Commissie eventueel samen te werken met de Amerikaanse 
Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA)? Zal de onlangs 
vastgelegde agenda voor gezondheidskundig onderzoek voor Europa (HERA) voortbouwen op 
de lessen die zijn getrokken uit de aanpak en het systeem van de Amerikaanse BARDA? Hierbij 
denken we onder meer aan de opstelling van een lijst van prioritaire biologische bedreigingen en 
het delen van de kosten voor het ontwikkelen van medische tegenmaatregelen tegen deze 
prioritaire bedreigingen?


