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BEKNOPTE MOTIVERING

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

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

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

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

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

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

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

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Op 17 november 2017 hebben het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie gezamenlijk de Europese pijler 
van sociale rechten afgekondigd als reactie 
op de sociale uitdagingen in Europa. De 
twintig kernbeginselen van de pijler zijn 
opgebouwd rond drie categorieën: gelijke 
kansen en toegang tot de arbeidsmarkt; 
billijke arbeidsvoorwaarden; sociale 
bescherming en inclusie. De twintig 
beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten moeten als leidraad dienen 
voor de acties in het kader van het 
Europees Sociaal Fonds+ (ESF+). Om bij 
te dragen tot de uitvoering van de Europese 
pijler van sociale rechten moet het ESF+ 
investeringen in mensen en systemen op de 
beleidsgebieden werkgelegenheid, 
onderwijs en sociale inclusie ondersteunen 
en daardoor bijdragen aan de economische, 
territoriale en sociale samenhang 
overeenkomstig artikel 174 VWEU.

(1) Op 17 november 2017 hebben het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie gezamenlijk de Europese pijler 
van sociale rechten afgekondigd als reactie 
op de sociale uitdagingen in Europa. De 
twintig kernbeginselen van de pijler zijn 
opgebouwd rond drie categorieën: gelijke 
kansen en toegang tot de arbeidsmarkt; 
billijke arbeidsvoorwaarden; sociale 
bescherming en inclusie. De twintig 
beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten moeten als leidraad dienen 
voor de acties in het kader van het 
Europees Sociaal Fonds+ (ESF+). Om bij 
te dragen tot de uitvoering van de Europese 
pijler van sociale rechten moet het ESF+ 
investeringen in mensen en systemen op de 
beleidsgebieden werkgelegenheid, 
openbare voorzieningen, onderwijs, 
gezondheid en sociale inclusie 
ondersteunen en daardoor bijdragen aan de 
economische, territoriale en sociale 
samenhang overeenkomstig artikel 174 
VWEU.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Raad van [...] heeft herziene (3) De Raad van [...] heeft herziene 
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richtsnoeren goedgekeurd voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
om de tekst af te stemmen op de beginselen 
van de Europese pijler van sociale rechten, 
met het oog op het verbeteren van het 
concurrentievermogen van Europa en om 
Europa een betere plaats te maken om te 
investeren, banen te scheppen en de sociale 
cohesie te bevorderen. Om het ESF+ 
volledig af te stemmen op de doelstellingen 
van die richtsnoeren, met name wat 
werkgelegenheid, onderwijs, opleiding en 
bestrijding van sociale uitsluiting, armoede 
en discriminatie betreft, moet het ESF+ de 
lidstaten ondersteunen met inachtneming 
van de relevante geïntegreerde richtsnoeren 
en de relevante landenspecifieke 
aanbevelingen die zijn vastgesteld op 
grond van artikel 121, lid 2, en artikel 148, 
lid 4 VWEU, en, in voorkomend geval, op 
nationaal niveau, de nationale 
hervormingsprogramma's, onderbouwd 
door de nationale strategieën. Het ESF+ 
moet ook bijdragen aan relevante aspecten 
van de uitvoering van belangrijke 
initiatieven en activiteiten van de Unie 
(met name de "vaardighedenagenda voor 
Europa" en de Europese onderwijsruimte), 
relevante aanbevelingen van de Raad en 
andere initiatieven zoals de 
jongerengarantie, de bijscholingstrajecten 
en de integratie van langdurig werklozen.

richtsnoeren goedgekeurd voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
om de tekst af te stemmen op de beginselen 
van de Europese pijler van sociale rechten, 
met het oog op het verbeteren van het 
concurrentievermogen van Europa en om 
Europa een betere plaats te maken om te 
investeren, banen te scheppen en de sociale 
cohesie te bevorderen. Om het ESF+ 
volledig af te stemmen op de doelstellingen 
van die richtsnoeren, met name wat 
werkgelegenheid, de verbetering van 
openbare voorzieningen in de 
gezondheidszorg en andere sectoren, 
onderwijs, opleiding en bestrijding van 
sociale uitsluiting, armoede en 
discriminatie betreft, moet het ESF+ de 
lidstaten ondersteunen met inachtneming 
van de relevante geïntegreerde richtsnoeren 
en de relevante landenspecifieke 
aanbevelingen die zijn vastgesteld op 
grond van artikel 121, lid 2, en artikel 148, 
lid 4, VWEU, en, in voorkomend geval, op 
nationaal niveau, de nationale 
hervormingsprogramma's, onderbouwd 
door de nationale strategieën. Het ESF+ 
moet ook bijdragen aan relevante aspecten 
van de uitvoering van belangrijke 
initiatieven en activiteiten van de Unie 
(met name de "vaardighedenagenda voor 
Europa" en de Europese onderwijsruimte), 
relevante aanbevelingen van de Raad en 
andere initiatieven zoals de 
jongerengarantie, de bijscholingstrajecten 
en de integratie van langdurig werklozen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Unie wordt geconfronteerd met 
structurele uitdagingen als gevolg van de 
economische globalisering, het beheer van 
migratiestromen en de toenemende 
veiligheidsbedreigingen, de overgang naar 

(5) De Unie wordt geconfronteerd met 
structurele uitdagingen als gevolg van de 
economische globalisering, het beheer van 
migratiestromen en de toenemende 
veiligheidsbedreigingen, de overgang naar 
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schone energie, technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's, dat vooral door kleine en 
middelgrote ondernemingen wordt ervaren. 
Rekening houdend met de veranderende 
realiteit van de arbeidsmarkt, moet de Unie 
voorbereid zijn op de huidige en 
toekomstige uitdagingen door te investeren 
in relevante vaardigheden, door groei 
inclusiever te maken en het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid te verbeteren, ook 
met het oog op arbeidsmobiliteit.

schone energie, technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's, dat vooral door kleine en 
middelgrote ondernemingen wordt ervaren. 
Rekening houdend met de veranderende 
realiteit van de arbeidsmarkt, moet de Unie 
voorbereid zijn op de huidige en 
toekomstige uitdagingen door te investeren 
in relevante vaardigheden, door groei 
inclusiever te maken en het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid te verbeteren, ook 
met het oog op arbeidsmobiliteit en het 
aanpakken van de toenemende 
ongelijkheid op gezondheidsgebied tussen 
en binnen de lidstaten.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De in deze verordening vermelde 
financieringsvormen en de 
uitvoeringsmethoden moeten worden 
gekozen op basis van de mogelijkheden die 
zij bieden voor het vervullen van de 
specifieke doelstellingen van de acties en 
voor het behalen van resultaten, waarbij 
met name rekening wordt gehouden met de 
kosten van controles, de administratieve 
lasten en het verwachte risico op niet-
naleving. Voor subsidies houdt dit in dat 
het gebruik van vaste bedragen, vaste 
percentages en eenheidskosten wordt 
overwogen, alsook financiering die niet 
aan de kosten is gekoppeld, zoals bedoeld 
in artikel 125, lid 1, van het Financieel 
Reglement. Om maatregelen uit te voeren 
die verband houden met de sociaal-
economische integratie van onderdanen 
van derde landen, en overeenkomstig 
artikel 88 van de GB-verordening kan de 
Commissie lidstaten vergoeden die 

(8) De in deze verordening vermelde 
financieringsvormen en de 
uitvoeringsmethoden moeten worden 
gekozen op basis van de mogelijkheden die 
zij bieden voor het vervullen van de 
specifieke doelstellingen van de acties en 
voor het behalen van resultaten, waarbij 
met name rekening wordt gehouden met de 
kosten van controles, de administratieve 
lasten en het verwachte risico op niet-
naleving. Voor subsidies houdt dit in dat 
het gebruik van vaste bedragen, vaste 
percentages en eenheidskosten wordt 
overwogen, alsook financiering die niet 
aan de kosten is gekoppeld, zoals bedoeld 
in artikel 125, lid 1, van het Financieel 
Reglement. Om maatregelen uit te voeren 
die verband houden met de sociaal-
economische inclusie van onderdanen van 
derde landen, en overeenkomstig artikel 88 
van de GB-verordening kan de Commissie 
lidstaten vergoeden die gebruikmaken van 



PE627.836v02-00 8/48 AD\1168515NL.docx

NL

gebruikmaken van vereenvoudigde 
kostenopties, waaronder vaste bedragen.

vereenvoudigde kostenopties, waaronder 
vaste bedragen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De integratie van het 
actieprogramma van de Unie op het gebied 
van gezondheid in het ESF+ zal ook 
synergieën creëren tussen de ontwikkeling 
en beproeving van initiatieven en 
beleidsmaatregelen ter verbetering van de 
doeltreffendheid, veerkrachtigheid en 
duurzaamheid van gezondheidsstelsels die 
door het onderdeel gezondheid van het 
ESF+ zijn ontwikkeld, en de uitvoering 
daarvan in de lidstaten via de instrumenten 
die door de andere onderdelen van de 
ESF+-verordening worden aangeleverd.

(11) De integratie van het 
actieprogramma van de Unie op het gebied 
van gezondheid in het ESF+ zal ook 
synergieën creëren tussen de ontwikkeling 
en beproeving van initiatieven en 
beleidsmaatregelen ter verbetering van de 
doeltreffendheid, toegankelijkheid, 
veerkrachtigheid en duurzaamheid van 
gezondheidsstelsels die door het onderdeel 
gezondheid van het ESF+ zijn ontwikkeld, 
en de uitvoering daarvan in de lidstaten via 
de instrumenten die door de andere 
onderdelen van de ESF+-verordening 
worden aangeleverd.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het ESF+ moet erop gericht zijn de 
werkgelegenheid te bevorderen door 
actieve maatregelen waardoor 
(her)integratie op de arbeidsmarkt, met 
name van jongeren, langdurig werklozen 
en inactieven, mogelijk wordt gemaakt,
alsook door zelfstandige arbeid en de 
sociale economie te bevorderen. Het ESF+ 
moet erop gericht zijn de werking van de 
arbeidsmarkten te verbeteren door de 
modernisering van de 
arbeidsmarktinstellingen, zoals de 
openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, te ondersteunen om 
hun capaciteit te verbeteren om intensief 

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

openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, te ondersteunen om 
hun capaciteit te verbeteren om intensief 
gericht advies en begeleiding te verlenen 
tijdens de zoektocht naar werk en de 
overgang naar werk en om de mobiliteit 
van werknemers te verbeteren. Het ESF+ 
moet de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt bevorderen via maatregelen 
die er onder meer op gericht zijn het 
evenwicht tussen werk en privéleven en de 
toegang tot kinderopvang te verbeteren. 
Het ESF+ moet ook tot doel hebben een 
gezonde en goed aangepaste 
werkomgeving te creëren om te 
beantwoorden aan de gezondheidsrisico's
die verband houden met werk en met de 
veranderende vormen van werk en de 
behoeften van een vergrijzende 
beroepsbevolking.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het ESF+ moet steun bieden om 
onderwijs- en opleidingsstelsels 
kwaliteitsvoller, doeltreffender en 
relevanter voor de arbeidsmarkt te maken 
om het verwerven van sleutelcompetenties 
te vergemakkelijken, in het bijzonder 
digitale vaardigheden die elke persoon 
nodig heeft voor zelfontplooiing en 
ontwikkeling, werk, sociale inclusie en 
actief burgerschap. Het ESF+ moet helpen 
bij de voortgang in onderwijs en opleiding 
en bij de overgang naar werk. Het moet een 
leven lang leren en de inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt ondersteunen en bijdragen tot 
het concurrentievermogen en de 
maatschappelijke en economische 
innovatie door schaalbare en duurzame 
initiatieven op deze gebieden te 
ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld worden 
bereikt via werkgerelateerde opleidingen 

(14) Het ESF+ moet steun bieden om 
onderwijs- en opleidingsstelsels 
kwaliteitsvoller, doeltreffender en 
relevanter voor de arbeidsmarkt te maken 
om het verwerven van sleutelcompetenties 
te vergemakkelijken, in het bijzonder 
digitale vaardigheden die elke persoon 
nodig heeft voor zelfontplooiing en 
ontwikkeling, werk, sociale inclusie en 
actief burgerschap. Het ESF+ moet helpen 
bij de voortgang in onderwijs en opleiding 
en bij de overgang naar werk. Het moet een 
leven lang leren en de inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt ondersteunen en bijdragen tot 
het concurrentievermogen en de 
maatschappelijke en economische 
innovatie door schaalbare en duurzame 
initiatieven op deze gebieden te 
ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld worden 
bereikt via werkgerelateerde opleidingen 
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en leerlingplaatsen, levenslange 
begeleiding, het anticiperen op 
vaardigheden in samenwerking met de 
sector, actueel opleidingsmateriaal, 
prognoses en het volgen van 
afgestudeerden, opleiding van opleiders, 
validatie van leerresultaten en de erkenning 
van kwalificaties.

en leerlingplaatsen, levenslange 
begeleiding, het anticiperen op 
vaardigheden in samenwerking met de 
sector, actueel opleidingsmateriaal, 
prognoses en het volgen van 
afgestudeerden, opleiding van opleiders, 
doorlopende periodieke validatie van 
leerresultaten en de erkenning van 
kwalificaties.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Synergieën met het programma 
Horizon Europa moeten ervoor zorgen dat 
het ESF+ door Horizon Europa 
ondersteunde innovatieve 
onderwijsprogramma’s kan integreren en 
uitbreiden om mensen uit te rusten met de 
vaardigheden en competenties die nodig 
zijn voor de banen van de toekomst.

(17) Synergieën met het programma 
Horizon Europa moeten ervoor zorgen dat 
het ESF+ door Horizon Europa 
ondersteunde innovatieve 
onderwijsprogramma's kan integreren en 
uitbreiden om mensen uit te rusten met de 
vaardigheden en competenties die nodig 
zijn voor hun persoonlijke en 
beroepsmatige ontwikkeling, alsook voor 
de banen van de toekomst. De Commissie 
moet zorgen voor synergieën tussen het 
onderdeel gezondheid en het programma 
Horizon Europa om een impuls te geven 
aan de resultaten die op het gebied van 
gezondheidsbescherming en 
ziektepreventie worden geboekt.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) De synergieën die zijn 
gecreëerd dankzij de Europese territoriale 
samenwerking op regionaal en 
grensoverschrijdend niveau, hebben ook 
tot samenwerkingsprojecten geleid die 
gericht zijn op verbetering van de 
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werkgelegenheid, de inclusie van de 
kwetsbaarste bevolkingsgroepen, 
demografische uitdagingen, gezondheid 
en onderwijs, niet alleen in de Unie, maar 
ook met landen die zich in de 
pretoetredingsfase bevinden en met 
buurlanden, waarbij de Europese 
samenwerking een toegevoegde waarde 
biedt. Het ESF+ moet voorzien in de 
verbetering van de financiering van dit 
soort projecten en de kennisoverdracht 
tussen deze projecten en het 
wetgevingsproces waarborgen, teneinde 
de Europese wet- en regelgeving te 
verbeteren en de uitwisseling van goede 
praktijken tussen de verschillende delen 
van de Unie te bevorderen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

op de persoon gerichte gezondheidszorg, 
verwante zorg en langdurige zorg, in het 
bijzonder zorgdiensten in gezins- en 
gemeenschapsverband. Dit heeft onder 
meer betrekking op 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie als onderdeel van de 
primaire gezondheidszorg. Het ESF+ moet 
bijdragen tot de modernisering van 
socialebeschermingssystemen, vooral met 
het oog op het bevorderen van de 
toegankelijkheid ervan.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 bis) De Commissie dient de 
participatie door lidstaten en 
ondervertegenwoordigde organisaties te 
bevorderen door de belemmeringen voor 
participatie zoveel mogelijk te verlagen, 
met inbegrip van de administratieve lasten 
die samengaan met de aanvraag voor en 
de ontvangst van financiering.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 35 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 ter) Een van de 
hoofddoelstellingen van de Unie is het 
versterken van de gezondheidszorgstelsels 
door ondersteuning van de digitale 
transformatie van de zorgvoorzieningen 
en de patiëntenzorg door een duurzaam 
zorginformatiesysteem te ontwikkelen, 
alsook door ondersteuning van de 
nationale hervormingsprocessen om 
gezondheidszorgstelsels te creëren die 
doeltreffender, toegankelijker en 
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veerkrachtiger zijn.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

_________________ _________________

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

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 36 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(37) De gemeenschappelijke waarden en 
beginselen in de gezondheidsstelsels van 
de Europese Unie, zoals vastgesteld in de 
conclusies van de Raad van 2 juni 2006, 
moeten het besluitvormingsproces 
ondersteunen om innovatieve, 
doeltreffende en veerkrachtige 
gezondheidsstelsels op te zetten en te 
beheren, om instrumenten te bevorderen 
die universele toegang tot hoogwaardige op 
de persoon gerichte gezondheidszorg en 
verwante zorg waarborgen en om vrijwillig 
de beste praktijken op grotere schaal toe te 
passen. Dit heeft onder meer betrekking 
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op gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie als onderdeel van de 
primaire gezondheidszorg.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

____________________

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

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

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

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
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Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(38) Het onderdeel gezondheid van het 
ESF+ moet bijdragen tot ziektepreventie en 
vroegtijdige diagnose gedurende het hele 
leven van de inwoners van de Unie en tot 
de bevordering van de gezondheid door 
risicofactoren voor de gezondheid aan te 
pakken zoals tabaksgebruik, roken en 
passief roken, schadelijk alcoholgebruik,
milieurisicofactoren voor de gezondheid, 
de consumptie van illegale drugs en schade 
aan de gezondheid door drugsgebruik, 
obesitas en ongezonde 
voedingsgewoonten, die ook aan armoede
en een gebrek aan lichaamsbeweging zijn 
gerelateerd. Het moet een klimaat creëren 
dat bevorderlijk is voor een gezonde 
levensstijl en het moet een verhoogde 
publieke bewustwording van 
risicofactoren en goed vormgegeven 
interventies op het gebied van 
volksgezondheid bevorderen om 
gedurende het hele leven de last en impact 
op de algemene gezondheid te 
verminderen van infecties en van 
besmettelijke ziekten die te voorkomen 
zijn door onder meer vaccinaties, dit alles 
om de maatregelen van de lidstaten aan te 
vullen in overeenstemming met de 
desbetreffende strategieën. In dit kader 
moet speciale aandacht worden besteed 
aan gezondheidsvoorlichting op basis 
waarvan individuele personen en 
gemeenschappen hun gezondheid kunnen 
verbeteren, hun kennis kunnen doen 
toenemen, en hun houding kunnen 
aanpassen. Actuele problemen op het 
gebied van de gezondheid kunnen enkel 
doeltreffend worden aangepakt door 
samenwerking op het niveau van de Unie 
en aanhoudend optreden van de Unie op 
het gebied van gezondheid. Het onderdeel 
gezondheid van het ESF+ moet de 
uitvoering van de desbetreffende 
Uniewetgeving ondersteunen, en 
doeltreffende preventie- en 
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bewustmakingsmodellen die op iedereen 
gericht zijn, innovatieve technologieën en 
nieuwe bedrijfsmodellen en oplossingen 
integreren om bij te dragen tot innovatieve, 
toegankelijke, doeltreffende en duurzame 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
om de toegang tot een betere en veiligere 
gezondheidszorg voor de inwoners van de 
Unie te vergemakkelijken, zowel in
stedelijke als plattelandsgebieden. Met het 
oog op de volledige benutting van het 
potentieel van sectoroverschrijdende 
samenwerking en de verbetering van de 
synergie en samenhang met andere 
beleidsterreinen, om zo de algemene 
doelstellingen van het ESF+ te 
verwezenlijken, moeten sport en 
lichaamsbeweging worden gebruikt als 
instrument bij ESF+-acties, met name met 
het oog op gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 bis) Met het oog op de 
uitvoering van de acties in het kader van 
het onderdeel gezondheid dient de 
Commissie de totstandbrenging van een 
stuurgroep voor gezondheid te 
ondersteunen. Daarnaast moet de 
Commissie met voorstellen komen met 
betrekking tot manieren en methoden om 
de gezondheidsgerelateerde 
werkzaamheden af te stemmen op het 
proces van het Europees Semester dat nu 
bevoegd is hervormingen op het gebied 
van gezondheidsstelsels aan te bevelen (en 
in feite ook andere sociale 
gezondheidsdeterminanten) die tot doel 
hebben de mate van toegankelijkheid en 
duurzaamheid van de regelingen inzake 
de gezondheidszorg en sociale 



AD\1168515NL.docx 19/48 PE627.836v02-00

NL

bescherming in de lidstaten te verhogen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Niet-overdraagbare ziekten zijn 
verantwoordelijk voor meer dan 80 % van 
de voortijdige sterfte in de Unie en 
doeltreffende preventie veronderstelt 
verscheidene grensoverschrijdende 
dimensies. Tegelijkertijd hebben het 
Europees Parlement en de Raad de 
noodzaak beklemtoond om de gevolgen 
voor de volksgezondheid van ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen, zoals 
overdraagbare ziekten en andere 
biologische, chemische, onbekende en 
milieubedreigingen tot een minimum te 
beperken door de crisisparaatheid en de 
responscapaciteit te ondersteunen.

(39) Niet-overdraagbare ziekten zijn 
verantwoordelijk voor meer dan 80 % van 
de voortijdige sterfte in de Unie en 
doeltreffende preventie veronderstelt 
verscheidene sectoroverschrijdende acties 
en grensoverschrijdende dimensies. 
Tegelijkertijd hebben het Europees 
Parlement en de Raad de noodzaak 
beklemtoond om de gevolgen voor de 
volksgezondheid van ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen, zoals
onverwachte en cumulatieve uitstoot in 
het milieu en milieuvervuiling,
overdraagbare ziekten en andere 
biologische, chemische, onbekende en 
milieubedreigingen tot een minimum te 
beperken door de crisisparaatheid en de 
responscapaciteit te ondersteunen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) Blijvende investeringen in 
innovatieve en op de gemeenschap 
gebaseerde benaderingen voor het 
aanpakken van grensoverschrijdende 
ziekten, met inbegrip van epidemieën van 
hiv/aids, tuberculose en virale hepatitis, 
zijn van essentieel belang aangezien de 
sociale dimensie van ziekten een 
belangrijke factor is ten aanzien van de 
mogelijkheid om ziekten in de Unie en 
haar buurlanden als epidemie te kunnen 
aanpakken. Een ambitieuzer politiek 
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leiderschap en toereikende technische en 
financiële middelen om te voorzien in een 
duurzame regionale oplossing voor de 
strijd tegen hiv/aids, tuberculose en 
hepatitis in Europa, zullen van cruciaal 
belang zijn om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen
inzake deze ziekten te verwezenlijken.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(40) Het is van essentieel belang de last 
van resistente infecties en zorginfecties te 
verminderen en de beschikbaarheid van 
doeltreffende antibiotica te garanderen, 
waarbij tegelijkertijd het gebruik ervan 
wordt beperkt om antimicrobiële 
resistentie tegen te gaan, met het oog op 
een efficiënte gezondheidszorg en de 
gezondheid van de burgers.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Gezien de specifieke aard van 
enkele doelstellingen van het onderdeel 
gezondheid van het ESF+ en van de 
soorten acties in het kader van dat 
onderdeel, zijn de respectieve bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten het best 
geplaatst om de daarmee samenhangende 
activiteiten uit te voeren. Die autoriteiten, 
die door de lidstaten zelf zijn aangewezen, 
moeten daarom voor de toepassing van 
artikel [195], van [het nieuwe Financieel 
Reglement] worden beschouwd als de 
kenbaar gemaakte begunstigden en de 
subsidies moeten aan dergelijke 

(42) Gezien de specifieke aard van 
enkele doelstellingen van het onderdeel 
gezondheid van het ESF+ en van de 
soorten acties in het kader van dat 
onderdeel, zijn de respectieve bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten met de actieve 
steun van het maatschappelijk middenveld 
het best geplaatst om de daarmee 
samenhangende activiteiten uit te voeren. 
Die autoriteiten, die door de lidstaten zelf 
zijn aangewezen, in voorkomend geval in 
combinatie met organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld, moeten 
daarom voor de toepassing van 
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autoriteiten worden toegekend zonder 
voorafgaande bekendmaking van oproepen 
tot het indienen van voorstellen.

artikel [195], van [het nieuwe Financieel 
Reglement] worden beschouwd als de 
kenbaar gemaakte begunstigden en de 
subsidies moeten aan dergelijke 
autoriteiten worden toegekend zonder 
voorafgaande bekendmaking van oproepen 
tot het indienen van voorstellen.

Motivering

Uit het verslag moet naar voren komen dat het van belang is dat het maatschappelijk 
middenveld op zinvolle wijze wordt betrokken bij de ondersteuning van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten. Hun betrokkenheid is van essentieel belang voor de 
verwezenlijking van de in het voorstel vastgelegde doelstellingen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) Teneinde een beter 
overzicht te bevorderen van de resultaten 
van het programma, met inbegrip van de 
daarmee samenhangende tekortkomingen 
en gebreken, moet de Commissie 
programma- en actiespecifieke 
monitoringsindicatoren toepassen om te 
waarborgen dat de doelstellingen van het 
programma worden verwezenlijkt.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 42 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 ter) Het ESF+-programma 
moet onder meer gericht zijn op het 
wegnemen van bestaande obstakels die de 
betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld belemmeren, bijvoorbeeld 
door het vereenvoudigen van de 
aanvraagprocedures, het versoepelen van 
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de financiële criteria door in sommige 
gevallen af te zien van het 
medefinancieringspercentage, maar ook 
door het bevorderen van de 
capaciteitsopbouw met betrekking tot 
patiënten, hun organisaties en andere 
belanghebbenden door middel van 
opleidingen en onderwijs. Het programma 
moet er voorts op gericht zijn op Europees 
niveau het functioneren mogelijk te 
maken van netwerken en organisaties van 
het maatschappelijk middenveld, met 
inbegrip van organisaties op Unieniveau, 
die een bijdrage leveren tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het programma.

Motivering

"Het maatschappelijk middenveld speelt een cruciale rol bij het creëren van maatschappelijk 
welzijn. Het creëert een unieke toegevoegde waarde door mensen kansen te bieden die 
onontbeerlijk zijn om een slechte gezondheid te voorkomen." (Greer, S., Wismar, M., 
Pastorino, G. en Kosinska, M. (2017) Civil society and health).

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 42 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 quater) De uitvoering van het 
onderdeel gezondheid van het ESF+ moet 
als dusdanig de verantwoordelijkheid van 
de lidstaten inzake de bepaling van hun 
gezondheidsbeleid, en inzake de 
organisatie en de verstrekking van 
gezondheidsdiensten en geneeskundige 
verzorging eerbiedigen. Met 
inachtneming van de verplichtingen uit 
hoofde van de Verdragen en de rol van de 
lidstaten als belangrijkste gesprekspartner 
in het besluitvormingsproces van de Unie, 
is de betrokkenheid van de bevoegde 
autoriteiten op subnationaal niveau van 
essentieel belang om de effectieve en 
blijvende effecten van het 
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gezondheidsbeleid van de Unie te 
waarborgen door de integratie ervan in 
het sociaal beleid ter plaatse.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Het gezondheidsbeleid van de EU 
heeft een onmiddellijk effect op het leven 
van de burgers, op de doeltreffendheid en 
de veerkracht van de gezondheidsstelsels 
en de goede werking van de interne markt. 
Het regelgevingskader voor medische 
producten en technologieën 
(geneesmiddelen, medische hulpmiddelen 
en stoffen van menselijke oorsprong), 
alsook de wetgeving inzake tabak, de 
rechten van patiënten bij 
grensoverschrijdende gezondheidszorg en 
ernstige grensoverschrijdende bedreigingen 
van de gezondheid zijn essentieel voor de 
bescherming van de gezondheid in de EU. 
De regelgeving en de toepassing en 
handhaving daarvan moet gelijke tred 
houden met de ontwikkelingen in 
innovatie en onderzoek en met de 
maatschappelijke veranderingen op dit 
gebied en tegelijkertijd de 
gezondheidsdoelstellingen verwezenlijken.
Daarom is het noodzakelijk voortdurend
de wetenschappelijke basis te ontwikkelen 
die nodig is voor de uitvoering van 
dergelijke wetgeving met wetenschappelijk 
karakter.

(44) Het gezondheidsbeleid van de EU 
heeft een onmiddellijk effect op het leven 
van de burgers, op de doeltreffendheid en 
de veerkracht van de gezondheidsstelsels 
en de goede werking van de interne markt. 
Het regelgevingskader voor medische 
producten en technologieën 
(geneesmiddelen, medische hulpmiddelen 
en stoffen van menselijke oorsprong), 
alsook de wetgeving inzake tabak, de 
rechten van patiënten bij 
grensoverschrijdende gezondheidszorg en 
ernstige grensoverschrijdende bedreigingen 
van de gezondheid zijn essentieel voor de 
bescherming van de gezondheid in de EU. 
Daarnaast heeft een groot aantal andere 
rechtshandelingen van de Unie een 
aanzienlijk effect op de gezondheid, met 
inbegrip van rechtshandelingen die 
betrekking hebben op voedsel en 
voedseletikettering, luchtvervuiling, 
hormoonontregelende stoffen en 
bestrijdingsmiddelen. In sommige 
gevallen is er geen duidelijk inzicht in de 
cumulatieve effecten van 
milieurisicofactoren, mogelijk met 
onaanvaardbare risico's voor de 
gezondheid van de burgers tot gevolg.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(44 bis) De regelgeving en de 
toepassing en handhaving daarvan moet 
gelijke tred houden met de ontwikkelingen 
in innovatie en onderzoek en met de 
maatschappelijke veranderingen op dit 
gebied en tegelijkertijd het 
voorzorgsbeginsel als vastgelegd in de 
Verdragen waarborgen. Daarom is het 
noodzakelijk voortdurend de 
wetenschappelijke basis te ontwikkelen 
die nodig is voor de uitvoering van 
dergelijke wetgeving met wetenschappelijk 
karakter en het hoogst mogelijke niveau 
van transparantie te waarborgen teneinde 
onafhankelijke controle mogelijk te 
maken om het vertrouwen van het publiek 
in de Unieprocessen te herstellen, onder 
meer aangezien het delen van deze 
gegevens per definitie in het algemeen 
belang is.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 44 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44 ter) De uitdagingen op het 
gebied van gezondheid kunnen niet door 
alleen de gezondheidssector worden 
aangepakt, aangezien gezondheid 
afhankelijk is van een groot aantal 
factoren buiten deze sector. Zoals 
vastgelegd in de Verdragen van 
Maastricht en Amsterdam is het vermogen 
van de Unie om toekomstige uitdagingen 
het hoofd te bieden dan ook in hoge mate 
afhankelijk van het beginsel van 
"gezondheid op alle beleidsgebieden".
Het bewustmaken van andere sectoren 
waar het de gezondheidseffecten van hun 
beslissingen betreft, en gezondheid tot 
integraal onderdeel van het beleid te 
maken, is echter een van de grootste 
uitdagingen waar de Europese 
gezondheidssector momenteel mee te 
kampen heeft. Er is nu al sprake van een 
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aantal belangrijke vorderingen op het 
gebied van gezondheid als gevolg van het 
beleid dat in verschillende sectoren wordt 
gehanteerd, onder meer met betrekking 
tot onderwijs, vervoer, voeding, landbouw, 
werkgelegenheid of planning. Zo zijn er 
op het gebied van hartgerelateerde 
aandoeningen grote vorderingen gemaakt 
als gevolg van veranderingen in het 
beleids- en regelgevend kader met 
betrekking tot voedselkwaliteit, het 
aanmoedigen van lichaamsbeweging en 
het ontmoedigen van roken.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Om bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te 
wijzigen, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gedelegeerde handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de 
wijziging en aanvulling van de bijlagen 
over de indicatoren. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen, ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 

(52) Om bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te 
wijzigen, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gedelegeerde handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de 
wijziging en aanvulling van de bijlagen 
over de indicatoren. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer met de relevante deskundigen en de 
autoriteiten inzake 
beroepsreglementering, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen, ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
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zich bezighouden met de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen.

de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ESF+ beoogt – in overeenstemming 
met de beginselen van de op 17 november 
2017 door het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie afgekondigde 
Europese pijler van sociale rechten – de 
lidstaten te steunen met het oog op hoge 
werkgelegenheidsniveaus, een billijke 
sociale bescherming en een geschoolde en 
veerkrachtige beroepsbevolking voor de 
toekomstige arbeidswereld.

Het ESF+ beoogt – in overeenstemming 
met de beginselen van de op 17 november 
2017 door het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie afgekondigde 
Europese pijler van sociale rechten – de 
lidstaten te steunen met het oog op hoge 
werkgelegenheidsniveaus, een billijke 
sociale bescherming en een geschoolde en 
veerkrachtige beroepsbevolking voor de 
toekomstige arbeidswereld. Het ESF+ 
beoogt tevens een bijdrage te leveren tot 
de verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN en de verbintenissen die zijn 
aangegaan uit hoofde van de 
Overeenkomst van Parijs.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ESF+ verleent steun en meerwaarde 
aan de beleidsmaatregelen van de lidstaten 
en het vult die maatregelen aan met het oog 
op gelijke kansen, toegang tot de 
arbeidsmarkt, billijke arbeidsvoorwaarden, 
sociale bescherming en inclusie, en een 
hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid.

Het ESF+ verleent steun en meerwaarde 
aan de beleidsmaatregelen van de lidstaten 
en het vult die maatregelen aan met het oog 
op gelijke kansen, toegang tot de 
arbeidsmarkt, billijke arbeidsvoorwaarden, 
sociale bescherming, armoedebestrijding, 
sociale inclusie, en een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke 
gezondheid.
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Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ix) de gelijke en tijdige toegang tot 
hoogwaardige, duurzame en betaalbare op 
de persoon gerichte gezondheidszorg en 
verwante zorg verbeteren (met inbegrip 
van gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie); de stelsels voor sociale 
bescherming moderniseren, onder meer 
door de toegang tot sociale bescherming te 
bevorderen; de toegankelijkheid, de 
doeltreffendheid en de veerkracht van de 
stelsels voor gezondheidszorg en 
langdurige zorg verbeteren;

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

x) de sociale integratie bevorderen van 
mensen die risico lopen op armoede of 
sociale uitsluiting, onder meer de meest 
behoeftigen en kinderen;

x) de sociale integratie bevorderen van 
mensen die risico lopen op armoede of 
sociale uitsluiting, onder meer de meest 
behoeftigen en kinderen, onder meer door 
rekening te houden met het gebruik van 
innovatieve maatregelen, zoals sociale 
inclusie door middel van sport en 
lichaamsbeweging;
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Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. een slimmer Europa via de 
ontwikkeling van vaardigheden voor 
slimme specialisatie, vaardigheden voor 
sleuteltechnologieën, de industriële 
overgang, sectorale samenwerking rond 
vaardigheden en ondernemerschap, de 
opleiding van onderzoekers, networking en 
partnerschappen tussen instellingen voor 
hoger onderwijs, instellingen voor school-
en beroepsopleiding, technologische en 
onderzoekscentra, bedrijven en clusters, 
steun voor micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen en de sociale economie;

1. een slimmer Europa via de 
ontwikkeling van vaardigheden voor 
slimme specialisatie, vaardigheden voor 
sleuteltechnologieën, de industriële 
overgang, sectorale samenwerking rond 
vaardigheden en ondernemerschap, de 
opleiding van onderzoekers, networking en 
partnerschappen tussen instellingen voor 
hoger onderwijs, instellingen voor school-
en beroepsopleiding, technologische en 
onderzoekscentra, medische en 
gezondheidscentra, bedrijven en clusters, 
steun voor micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen en de sociale economie;

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. een groener en koolstofarm Europa 
via de verbetering van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels die nodig is voor de 
aanpassing van vaardigheden en 
kwalificaties, de bijscholing van iedereen –
onder meer de beroepsbevolking – en het 
creëren van nieuwe banen in sectoren die 
verband houden met milieu, klimaat en 
energie en de bio-economie.

2. een groener en koolstofarm Europa 
via de verbetering van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels die nodig is voor de 
aanpassing van vaardigheden en 
kwalificaties, bewustmaking onder de 
bevolking van duurzame ontwikkeling en 
levensstijlen, de bijscholing van iedereen –
onder meer de beroepsbevolking – en het 
creëren van nieuwe hoogwaardige banen 
in sectoren die verband houden met milieu, 
klimaat en energie en de circulaire 
economie en bio-economie.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
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Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het kader van het onderdeel 
gezondheid verleent het ESF+ steun voor 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie, draagt het bij tot de 
doeltreffendheid, de toegankelijkheid en de 
veerkracht van de gezondheidsstelsels, 
maakt het de gezondheidszorg veiliger, 
vermindert het de ongelijkheden op 
gezondheidsgebied, beschermt het de 
burgers tegen grensoverschrijdende 
bedreigingen voor de gezondheid en 
ondersteunt het de gezondheidswetgeving
van de Unie.

3. In het kader van het onderdeel 
gezondheid levert het ESF+ een bijdrage 
tot een hoog niveau van bescherming van 
de menselijke gezondheid en 
ziektepreventie, onder meer door het 
bevorderen van lichaamsbeweging en 
gezondheidsvoorlichting, draagt het bij tot 
de doeltreffendheid, de toegankelijkheid en 
de veerkracht van de gezondheidsstelsels, 
maakt het de gezondheidszorg veiliger, 
vermindert het de ongelijkheden op 
gezondheidsgebied, verhoogt het de 
levensverwachting bij de geboorte, 
beschermt het de burgers tegen 
grensoverschrijdende bedreigingen voor de 
gezondheid, versterkt en ondersteunt het de 
gezondheidsgerelateerde wetgeving van de 
Unie, onder meer op het gebied van 
milieuhygiëne, en bevordert het het 
beginsel van "gezondheid op alle 
beleidsgebieden". Het gezondheidsbeleid 
van de Unie moet zijn gebaseerd op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG's) om te waarborgen dat de Unie en 
de lidstaten de doelstellingen van SDG 3 
kunnen verwezenlijken: "Gezondheid en 
welzijn voor iedereen, op elke leeftijd".

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De totale financiële middelen voor 
het ESF+ voor de periode 2021-2027 
bedragen 120 457 000 000 EUR in lopende 
prijzen.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
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Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De financiële middelen voor het 
onderdeel werkgelegenheid en sociale 
innovatie en het onderdeel gezondheid 
voor de periode 2021-2027 bedragen 
1 234 000 000 EUR in lopende prijzen.

Amendement 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) 473 000 000 EUR (0,36 % van het 
MFK 2021-2027) voor de uitvoering van 
het onderdeel gezondheid.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij alle in het kader van het ESF+-
onderdeel onder gedeeld beheer 
uitgevoerde programma's en bij de door de 
onderdelen werkgelegenheid en sociale 
innovatie en gezondheid ondersteunde 
acties wordt de gelijkheid van mannen en 
vrouwen gewaarborgd tijdens de 
voorbereiding, de uitvoering, de 
monitoring en de evaluatie van de 
programma's en acties. Ook worden tijdens 
de voorbereiding, de uitvoering, de 
monitoring en de evaluatie van de 
programma's en acties gelijke kansen voor 
iedereen bevorderd, zonder discriminatie 
op grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, een 
handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid.

1. Bij alle in het kader van het ESF+-
onderdeel onder gedeeld beheer 
uitgevoerde programma's en bij de door de 
onderdelen werkgelegenheid en sociale 
innovatie en gezondheid ondersteunde 
acties wordt de gelijkheid van mannen en 
vrouwen gewaarborgd tijdens de 
voorbereiding, de uitvoering, de 
monitoring en de evaluatie van de 
programma's en acties. Ook worden tijdens 
de voorbereiding, de uitvoering, de 
monitoring en de evaluatie van de 
programma's en acties gelijke kansen voor 
iedereen bevorderd, waaronder toegang tot 
de arbeidsmarkt voor personen met een 
handicap, zonder discriminatie op grond 
van geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, een handicap of 
gezondheidstoestand, leeftijd of seksuele 
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gerichtheid.

Motivering

Zowel onderzoeks- als patiëntenorganisaties hebben duidelijk bewijs geleverd dat patiënten in 
de Europese Unie met verschillende vormen van discriminatie te kampen hebben vanwege 
hun gezondheidstoestand en/of andere redenen. Patiënten in de Europese Unie worden niet 
altijd beschermd uit hoofde van de antidiscriminatiewetgeving, afhankelijk van de reden 
waarom zij worden gediscrimineerd, alsook van de lidstaat waar deze discriminatie zich 
voordoet. Het is van belang dat in iedere nieuwe wettekst de bestrijding van deze vorm van 
discriminatie expliciet wordt benoemd.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten gebruiken de ESF+-middelen 
onder gedeeld beheer vooral voor 
maatregelen met betrekking tot de 
uitdagingen die zijn vastgesteld in hun 
nationale hervormingsprogramma's, het 
Europees Semester en de overeenkomstig 
artikel 121, lid 2, VWEU en artikel 148, lid
4, VWEU aangenomen relevante 
landspecifieke aanbevelingen, en ze
houden rekening met de in de Europese 
pijler van sociale rechten vastgestelde 
beginselen en rechten.

De lidstaten gebruiken de ESF+-middelen 
onder gedeeld beheer vooral voor 
maatregelen met betrekking tot de 
uitdagingen die zijn vastgesteld in hun 
nationale hervormingsprogramma's, het 
Europees Semester en de overeenkomstig 
artikel 121, lid 2, VWEU en artikel 148, 
lid 4, VWEU aangenomen relevante 
landspecifieke aanbevelingen, die rekening
houden met de in de Europese pijler van 
sociale rechten vastgestelde beginselen en 
rechten en volledig in overeenstemming 
zijn met de Overeenkomst van Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Programma's die algemene steun 
van het ESF+-onderdeel onder gedeeld 
beheer ontvangen, gebruiken de in bijlage 
1 bij deze verordening vastgestelde 

1. Programma's die algemene steun 
van het ESF+-onderdeel onder gedeeld 
beheer ontvangen, gebruiken de in bijlage 
1 bij deze verordening vastgestelde 
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gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren om de voortgang bij de 
uitvoering te monitoren. De programma's 
mogen ook programmaspecifieke
indicatoren gebruiken.

gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren om de voortgang bij de 
uitvoering te monitoren. De programma's 
mogen ook programma- en actiespecifieke
indicatoren gebruiken.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) een EU-strategie voor de 
volksgezondheid ondersteunen gericht op:

i) het ondersteunen van de lidstaten 
bij hun inspanningen ter bescherming en 
bevordering van de volksgezondheid

ii) het bevorderen van de missie van 
de Unie op het gebied van gezondheid 
overeenkomstig artikel 168 VWEU, 
waarin is bepaald dat een hoog niveau 
van bescherming van de menselijke 
gezondheid bij de bepaling en uitvoering 
van elk beleid en elk optreden van de Unie 
moet worden verzekerd

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de crisisparaatheid, -beheersing en -
respons in de Unie versterken om burgers 
te beschermen tegen grensoverschrijdende 
bedreigingen van de gezondheid

a) de crisisparaatheid, -beheersing en -
respons in de Unie versterken om 
grensoverschrijdende bedreigingen van de 
gezondheid aan te pakken

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter a – punt iv bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) goed vormgegeven interventies op 
het gebied van volksgezondheid uitvoeren 
om de last en impact te verminderen van 
infecties en besmettelijke ziekten die te 
voorkomen zijn

Amendement 48

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv ter) de ontwikkeling van vaardigheden 
en instrumenten ondersteunen ten 
behoeve van doeltreffende 
risicocommunicatie

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) investeren in 
gezondheidsbevordering en ziektepreventie

i) investeren in 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie, onder meer door middel 
van programma's voor de bevordering van 
de kennis van gezondheid en 
gezondheidsvoorlichting, en door het 
bevorderen van lichaamsbeweging

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) investeren in vroegtijdige diagnose 
en screening
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de digitale transformatie van 
gezondheid en zorg ondersteunen

ii) de digitale transformatie van 
gezondheid en zorg ondersteunen die 
tegemoetkomt aan de behoeften en zorgen 
van patiënten en burgers, met name door 
het tot stand brengen van koppelingen 
met programma's ter ondersteuning van 
mediageletterdheid en digitale 
vaardigheden

Amendement 52

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) de ontwikkeling ondersteunen van 
digitale openbare voorzieningen op 
gebieden als de gezondheidszorg

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter b – punt ii ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii ter) de beveiliging en de kwaliteit van 
gezondheidsinformatie versterken

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de ontwikkeling van een duurzaam 
systeem voor gezondheidsinformatie in de 

ii) de ontwikkeling van een duurzaam, 
transparant en toegankelijk systeem voor 
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Unie ondersteunen gezondheidsinformatie in de Unie 
ondersteunen, met inachtneming van de 
bescherming van privégegevens

(In het Commissievoorstel is de nummerping van de punten in Artikel 26, onder b), niet 
correct, er zijn twee punten genummerd als ii))

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de lidstaten helpen bij 
kennisoverdracht die voor nationale 
hervormingen nuttig is met het oog op 
meer doeltreffende, toegankelijke en
veerkrachtige gezondheidsstelsels en een 
betere gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie, waarbij vooral de in het 
Europees Semester vermelde uitdagingen 
worden aangegaan

iii) de lidstaten helpen bij 
kennisoverdracht en steun bij de 
uitvoering die voor nationale 
hervormingen nuttig is met het oog op 
meer doeltreffende, toegankelijke,
veerkrachtige, niet-discriminerende, 
inclusieve en rechtvaardige
gezondheidsstelsels die sociale 
ongelijkheid tegengaan, en een betere 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie, waarbij vooral de in het 
Europees Semester vermelde uitdagingen 
worden aangegaan. Dit houdt onder meer 
de ondersteuning van hoogwaardige 
nationale registers in die ook 
vergelijkbare gegevens leveren.

Amendement 56

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) de overgang naar op de persoon 
gerichte zorg ondersteunen, alsook naar 
lokale gezondheidsdiensten en sociale 
diensten, en geïntegreerde zorg in 
gemeenschapsverband, met name door het 
bevorderen van organisatiemodellen die 
zijn gebaseerd op samenwerking tussen 
professionele partijen en netwerken van 
verschillende belanghebbenden
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Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter b – punt iv ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv ter) de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden met 
betrekking tot bovengenoemde acties 
waarborgen, op het niveau van de Unie 
en/of op nationaal niveau, al naargelang 
het geval

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter b – punt iv quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv quater) instrumenten en 
strategieën ontwikkelen en toepassen voor 
het voorkomen en aanpakken van 
ongelijkheden op gezondheidsgebied, en 
voor het bevorderen van sociale inclusie, 
de mondigheid van de burgers en de 
participatie van de gemeenschap

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de uitvoering van de wetgeving 
inzake geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen ondersteunen

i) de uitvoering van de wetgeving 
inzake geneesmiddelen, toegang tot deze 
geneesmiddelen in de hele Unie en 
medische hulpmiddelen ondersteunen

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
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Artikel 26 – lid 2 – letter c – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) de wetenschappelijke comités van 
de Commissie voor 
consumentenveiligheid en voor 
gezondheids-, milieu- en opkomende 
risico's ondersteunen

vi) de ontwikkeling van het beginsel
van "gezondheid op alle beleidsgebieden" 
ondersteunen en processen tot stand 
brengen in het kader waarvan de 
gezondheidseffecten in al het beleid in 
aanmerking worden genomen

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de monitoring en de uitvoering 
ondersteunen van andere wetgeving en 
beleidsmaatregelen van de Unie die 
gevolgen voor de gezondheid met zich 
meebrengen, en deze te versterken, 
teneinde een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke 
gezondheid te helpen verzekeren, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot, 
wetgeving en beleidsmaatregelen die 
betrekking hebben op:

i) luchtvervuiling

ii) hormoonontregelende stoffen en 
andere chemische stoffen met schadelijke 
eigenschappen

iii) bestrijdingsmiddelenresiduen in 
voedsel, water en in de lucht

iv) voedsel en voedseletikettering, 
onder meer met betrekking tot 
transvetzuren, de etikettering van 
alcoholische producten, additieven en met 
levensmiddelen in aanraking komende 
materialen

Motivering

De noodzaak voor het toevoegen van het belang van het versterken en uitvoeren van andere 
Uniewetgeving die gevolgen voor de gezondheid met zich meebrengt, is het logische gevolg 
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van artikel 168 VWEU, waarin 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".

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de samenwerking bij de evaluatie 
van gezondheidstechnologie ondersteunen 
in de aanloop naar nieuwe 
geharmoniseerde regels

ii) de samenwerking bij en 
capaciteitsopbouw met betrekking tot de 
evaluatie van gezondheidstechnologie
(EGT) ondersteunen in de aanloop naar 
nieuwe geharmoniseerde regels

Amendement 63

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) de uitvoering van programma's en 
beste praktijken ondersteunen die zijn 
gericht op voorlichting en campagnes 
voor jongeren met betrekking tot seksuele 
en reproductieve gezondheid

Amendement 64

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii ter) op Europees niveau opererende 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld ondersteunen die zich 
bezighouden met gezondheid en 
gezondheidsgerelateerde kwesties

Amendement 65
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Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter d – punt iii quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter a – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) activiteiten voor het monitoren van 
de cumulatieve gezondheidseffecten van 
milieurisicofactoren, met inbegrip van 
risico's als gevolg van verontreinigende 
stoffen in levensmiddelen, het water en de 
lucht, alsook in andere bronnen;

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter a – punt i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i ter) activiteiten voor het monitoren van 
de gezondheidseffecten van de 
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Uniewetgeving, met inbegrip van 
geneesmiddelenbewaking en soortgelijke 
activiteiten;

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter a – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De resultaten van analytische activiteiten 
worden openbaar bekend gemaakt zodra 
deze zijn afgerond;

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) grensoverschrijdende 
samenwerking en partnerschappen, onder 
meer in grensoverschrijdende regio's;

i) grensoverschrijdende 
samenwerking en partnerschappen, onder 
meer in grensoverschrijdende regio's en 
onder meer met betrekking tot 
luchtvervuiling en andere
grensoverschrijdende 
milieuverontreiniging;

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) door de overdracht, de aanpassing 
en de toepassing van beste praktijken met 
een toegevoegde waarde van de Unie 
tussen de lidstaten;

i) door de uitwisseling, de overdracht, 
de aanpassing en de toepassing van beste 
praktijken met een toegevoegde waarde 
van de Unie tussen de lidstaten;

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
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Artikel 27 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) van netwerken op het niveau van de 
Unie met betrekking tot de in artikel 26 
bedoelde gebieden;

ii) van netwerken op het niveau van de 
Unie met betrekking tot de in artikel 26 
bedoelde gebieden, op continue en 
duurzame wijze, teneinde de actieve 
betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld op Europees niveau te 
waarborgen;

Motivering

Overkoepelende ngo's met pan-Europese netwerken van leden aan de basis, leveren een 
belangrijke bijdrage aan het Europees project door de koppelingen tussen de EU en het 
maatschappelijk middenveld te versterken, alsook tussen de verschillende maatschappelijke 
groeperingen in de lidstaten. Deze Europese ngo's vertegenwoordigen een unieke Europese 
waarde die erkend dient te worden. De EU-begroting zal bijdragen tot de groei van het 
maatschappelijk middenveld in heel Europa, alsook aan een bloeiend maatschappelijk 
middenveld in de EU.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter c – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) van nationale contactpunten die 
advies, informatie en bijstand verlenen met 
betrekking tot de uitvoering van het 
programma;

iv) van regionale, subnationale en 
nationale contactpunten die advies, 
informatie en bijstand verlenen met 
betrekking tot de uitvoering van het 
programma;

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie raadpleegt de 
gezondheidsautoriteiten van de lidstaten in 
de stuurgroep voor 
gezondheidsbevordering, ziektepreventie 
en het beheersen van niet-overdraagbare 

De Commissie raadpleegt de 
gezondheidsautoriteiten van de lidstaten in 
de stuurgroep voor 
gezondheidsbevordering, ziektepreventie 
en het beheersen van niet-overdraagbare 
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ziekten of in andere relevante 
deskundigengroepen van de Commissie of 
soortgelijke entiteiten over de werkplannen 
voor en de prioriteiten, de strategische 
richtsnoeren en de uitvoering van het 
onderdeel gezondheid, evenals over de 
aspecten inzake gezondheidsbeleid van 
andere beleidsmaatregelen en 
steunmechanismen, waardoor de algemene 
coördinatie en de toegevoegde waarde 
ervan toenemen.

ziekten of in andere relevante 
deskundigengroepen van de Commissie of 
soortgelijke entiteiten, zoals de 
beroepsorganisaties in de zorgsector, over 
de jaarlijkse werkplannen voor en de 
prioriteiten, de strategische richtsnoeren en 
de uitvoering van het onderdeel 
gezondheid, evenals over de aspecten 
inzake gezondheidsbeleid van andere 
beleidsmaatregelen en steunmechanismen, 
waardoor de algemene coördinatie en de 
toegevoegde waarde ervan toenemen. Een 
sterk politiek leiderschap en een passende 
op gezondheid gerichte
governancestructuur zullen zorgen voor 
de waarborging van 
gezondheidsbescherming en -bevordering 
binnen alle Commissieportefeuilles 
overeenkomstig artikel 168, lid 1, VWEU.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 bis

Stuurgroep voor gezondheid

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

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

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

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

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

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

7. De stuurgroep:

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

ii) ontwikkelt een blauwdruk voor 
coördinatie en samenwerking tussen het 
onderdeel gezondheid en andere 
programma's waarin een 
gezondheidsdimensie is geïntegreerd.

Deze blauwdruk helpt de zichtbaarheid en 
coördinatie van alle bestaande 
financieringsmechanismen voor 
gezondheid te verbeteren en bevordert de 
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coördinatie en samenwerking.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 ter

Internationale samenwerking

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

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden indicatoren vastgesteld 
om de uitvoering en de voortgang van de 
onderdelen te monitoren bij de
verwezenlijking van de in artikel 4 
vastgestelde specifieke doelstellingen en de 
in de artikelen 23 en 26 vastgestelde 
operationele doelstellingen.

1. Er worden indicatoren, met 
inbegrip van programma- en 
actiespecifieke indicatoren, vastgesteld om 
de uitvoering en de voortgang van de 
onderdelen te monitoren bij de 
verwezenlijking van de in artikel 4 
vastgestelde specifieke doelstellingen en de 
in de artikelen 23 en 26 vastgestelde 
operationele doelstellingen.

Amendement 78
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Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aantal gezamenlijke klinische 
evaluaties van gezondheidstechnologieën

2. Aantal begunstigden 
(beroepsbeoefenaren, burgers, patiënten) 
dat belang heeft bij de resultaten van het 
programma

Motivering

Gezien de uitzonderlijke eigenschappen en de brede waaier van projecten in het onderdeel 
gezondheid, bevelen wij aan andere indicatoren op te nemen, zoals het aantal begunstigden 
(beroepsbeoefenaren, burgers, patiënten) dat belang heeft bij de resultaten van het 
programma.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aantal overgedragen beste 
praktijken

3. Aantal gezamenlijke klinische 
evaluaties van gezondheidstechnologieën

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Mate waarin gebruik wordt 
gemaakt van de resultaten van het 
programma in het nationale 
gezondheidsbeleid zoals gemeten aan de 
hand van een vragenlijst "voor en na".

4. Aantal overgedragen beste 
praktijken

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Mate waarin gebruik wordt 
gemaakt van de resultaten van het 
programma in het regionale en nationale 
gezondheidsbeleid of de instrumenten 
zoals gemeten aan de hand van 
gevalideerde methoden.
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