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AMENDEMENTEN

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid dient bij de bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Overeenkomstig artikel 8 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie streeft de Unie er bij elk 
optreden naar de ongelijkheden tussen 
mannen en vrouwen op te heffen en de 
gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen, waarmee het beginsel van 
gendermainstreaming is vastgelegd.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Op 11 maart 2020 heeft de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de 
uitbraak van het nieuwe coronavirus 
(COVID-19) uitgeroepen tot een 
wereldwijde pandemie. Die pandemie heeft 
een ongekende wereldwijde 
gezondheidscrisis veroorzaakt met ernstige 
sociaal-economische gevolgen en 
menselijk leed.

(5) Op 11 maart 2020 heeft de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de 
uitbraak van het nieuwe coronavirus 
(COVID-19) uitgeroepen tot een 
wereldwijde pandemie. Die pandemie heeft 
een ongekende wereldwijde 
gezondheidscrisis veroorzaakt met ernstige 
sociaal-economische gevolgen en 
menselijk leed, in het bijzonder voor 
bepaalde groepen in de samenleving, 
waaronder patiënten, vrouwen, verzorgers 
en ouderen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
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Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Vrouwen zijn onevenredig hard 
getroffen door de pandemie en de 
maatregelen naar aanleiding ervan, en de 
langetermijngevolgen ervan mogen de 
bestaande ongelijkheden niet vergroten. 
Vrouwen blijven gedurende hun hele 
leven ondervertegenwoordigd in 
biomedische en gezondheidsonderzoeken 
en -gegevens. Als gevolg daarvan is de 
empirische onderbouwing voor vrouwen 
zwakker – dit geldt overigens ook voor 
ouderen – en worden veel aandoeningen, 
zoals hart- en vaatziekten, vaak niet als 
zodanig erkend bij vrouwen. 
Geneesmiddelen zouden voor iedereen 
veiliger zijn en effectiever werken 
wanneer klinisch onderzoek wordt 
uitgevoerd onder diverse 
bevolkingsgroepen. Om de ongelijkheden 
en onevenwichtigheden op 
gezondheidsgebied te verminderen, 
moeten geslacht en gender in alle stadia 
van het gezondheidsproces worden 
meegenomen, van het ontwerp van 
protocollen voor klinische proeven en de 
analyse van gegevens tot de evaluatie van 
gezondheidstechnologie en de toegang tot 
zorg.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Hoewel de lidstaten 
verantwoordelijk zijn voor hun 
gezondheidsbeleid, wordt van hen 
verwacht dat zij de volksgezondheid 
beschermen in een geest van Europese 
solidariteit8. De ervaring met de 
aanhoudende COVID-19-crisis heeft 
aangetoond dat nieuwe krachtige 

(6) Hoewel de lidstaten 
verantwoordelijk zijn voor hun 
gezondheidsbeleid, wordt van hen 
verwacht dat zij de volksgezondheid 
beschermen in een geest van Europese 
solidariteit8. De ervaring met de 
aanhoudende COVID-19-crisis heeft 
aangetoond dat nieuwe krachtige 
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maatregelen op Unieniveau moeten worden 
genomen om de samenwerking en 
coördinatie tussen de lidstaten te 
ondersteunen teneinde de 
grensoverschrijdende verspreiding van 
ernstige menselijke ziekten beter te 
voorkomen en beheersen, andere ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen van de 
gezondheid te bestrijden en de gezondheid 
en het welzijn van de mensen in de Unie te 
beschermen.

maatregelen op Unieniveau moeten worden 
genomen om de samenwerking en 
coördinatie tussen de lidstaten te 
ondersteunen teneinde de 
grensoverschrijdende verspreiding van 
ernstige menselijke ziekten beter te 
voorkomen en beheersen, te zorgen voor 
essentiële producten om ten tijde van een 
crisis tegemoet te komen aan de medische 
behoeften in de zwaarst getroffen 
gebieden, de beschikbaarheid en de 
toegankelijkheid van producten voor het 
voorkomen en behandelen van 
aandoeningen uit te breiden en te 
waarborgen, met inbegrip van 
voorbehoedsmiddelen, andere ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen van de 
gezondheid te bestrijden en de gezondheid 
en het welzijn van de mensen in de Unie te 
beschermen, waarbij elke vorm van 
discriminatie met betrekking tot 
ziekenhuisopname, medische hulp en 
behandeling wordt voorkomen.

__________________ __________________
8 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Europese Raad, de 
Raad, de Europese Centrale Bank, de 
Europese Investeringsbank en de 
Eurogroep – Gecoördineerde economische 
respons op de uitbraak van COVID-19, 
COM(2020) 112 final van 13.3.2020.

8 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Europese Raad, de 
Raad, de Europese Centrale Bank, de 
Europese Investeringsbank en de 
Eurogroep – Gecoördineerde economische 
respons op de uitbraak van COVID-19, 
COM(2020) 112 final van 13.3.2020.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De Unie steunt de lidstaten bij het 
verminderen van ongelijkheden op het 
gebied van gendergerelateerde preventieve 
en medische zorg.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Aangezien ziekten uiteenlopende 
gevolgen kunnen hebben voor mannen en 
vrouwen, hetgeen duidelijk is in het geval 
van COVID-19, dat een hoger sterftecijfer 
heeft onder mannen, wordt voorgesteld 
om te onderzoeken welke oorzaken 
hieraan ten grondslag liggen, teneinde 
vooruitgang te boeken op het gebied van 
de ziekteleer, behandeling en genezing 
ervan.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Gezien de ernst van 
grensoverschrijdende bedreigingen voor de 
gezondheid moet het programma 
gecoördineerde 
volksgezondheidsmaatregelen op 
Unieniveau ondersteunen om de 
verschillende aspecten van dergelijke 
bedreigingen aan te pakken. Teneinde de 
capaciteit in de Unie om zich voor te 
bereiden op, te reageren op en om te gaan 
met gezondheidscrises te versterken, moet 
het programma steun verlenen aan de 
acties die worden ondernomen in het kader 
van de mechanismen en structuren die zijn 
vastgesteld bij Besluit nr. 1082/2013/EU 
van het Europees Parlement en de Raad10 
en andere relevante mechanismen en 
structuren die op Unieniveau zijn 
vastgesteld. Die acties kunnen bestaan uit 
het aanleggen van strategische voorraden 
essentiële medische benodigdheden of 
capaciteitsopbouw in crisisrespons, 
preventieve maatregelen op het gebied van 

(10) Gezien de ernst van 
grensoverschrijdende bedreigingen voor de 
gezondheid moet het programma 
gecoördineerde 
volksgezondheidsmaatregelen op 
Unieniveau ondersteunen om de 
verschillende aspecten van dergelijke 
bedreigingen aan te pakken. Teneinde de 
capaciteit in de Unie om zich op 
holistische wijze voor te bereiden op, te 
reageren op en om te gaan met alle 
aspecten van gezondheidscrises en de 
bijbehorende impact op gezondheidszorg 
te versterken, moet het programma steun 
verlenen aan de acties die worden 
ondernomen in het kader van de 
mechanismen en structuren die zijn 
vastgesteld bij Besluit nr. 1082/2013/EU 
van het Europees Parlement en de Raad10 
en andere relevante mechanismen en 
structuren die op Unieniveau zijn 
vastgesteld. Die acties kunnen bestaan uit 
het aanleggen van strategische voorraden 
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vaccinatie en immunisatie en versterkte 
bewakingsprogramma’s. In dit verband 
moet het programma, in overeenstemming 
met de “één gezondheid”-benadering, 
Uniebrede en sectoroverschrijdende 
crisispreventie-, paraatheids-, bewakings-, 
beheers- en responscapaciteiten van 
actoren op Unie-, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau bevorderen, met inbegrip van 
noodplanning en paraatheidsoefeningen. 
Het moet het opzetten van een 
geïntegreerd, sectoroverschrijdend kader 
voor risicocommunicatie dat in alle fasen 
van een gezondheidscrisis, met name 
preventie, paraatheid en reactie, werkt, 
vergemakkelijken.

essentiële medische benodigdheden of 
capaciteitsopbouw in crisisrespons, 
noodplanning waarmee de noodzakelijke 
verstrekking en toegankelijkheid van 
gezondheidszorg permanent wordt 
gegarandeerd, preventieve maatregelen op 
het gebied van voorlichting en 
informatieverstrekking over gezondheid, 
vaccinatie en immunisatie en versterkte 
bewakingsprogramma’s. In dit verband 
moet het programma, in overeenstemming 
met de “één gezondheid”-benadering, 
Uniebrede, gendergevoelige en 
sectoroverschrijdende crisispreventie-, 
paraatheids-, bewakings-, beheers- en 
responscapaciteiten van actoren op Unie-, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
bevorderen, met inbegrip van 
noodplanning en paraatheidsoefeningen. 
Het moet het opzetten van een 
geïntegreerd, sectoroverschrijdend kader 
voor risicocommunicatie dat in alle fasen 
van een gezondheidscrisis, met name 
preventie, paraatheid en reactie, werkt, 
vergemakkelijken.

__________________ __________________
10 Besluit nr. 1082/2013/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 
oktober 2013 over ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen van de 
gezondheid en houdende intrekking van 
Beschikking nr. 2119/98/EG (PB L 293 
van 5.11.2013, blz. 1).

10 Besluit nr. 1082/2013/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 
oktober 2013 over ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen van de 
gezondheid en houdende intrekking van 
Beschikking nr. 2119/98/EG (PB L 293 
van 5.11.2013, blz. 1).

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Gezien de gevolgen die de 
COVID-19-crisis in het bijzonder voor 
vrouwen en meisjes heeft gehad voor de 
toegang tot en de verlening van medische 
diensten die niet rechtstreeks verband 
houden met de behandeling van COVID-
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19-infecties maar wel essentiële medische 
diensten blijven, waaronder diensten op 
het gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid, moet het programma op 
holistische wijze reageren op 
gezondheidscrises en acties ondersteunen 
die tot doel hebben om de toegang tot alle 
essentiële medische diensten te 
waarborgen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De COVID-19-crisis heeft 
onevenredig grote gevolgen voor vrouwen 
en meisjes vanwege bestaande 
ongelijkheden die tijdens de lockdown 
onder meer leidden tot een hoger risico op 
gendergerelateerd geweld.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 quater) De meeste 
gezondheidswerkers zijn vrouwen. Deze 
groep, die van wezenlijk belang is tijdens 
de COVID-19-crisis, is daarom 
blootgesteld aan grotere 
gezondheidsrisico’s.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om mensen in kwetsbare situaties, 
waaronder mensen met een psychische of 
chronische aandoening, te beschermen, 
moet het programma ook acties bevorderen 
die gericht zijn op de secundaire effecten 
van de gezondheidscrisis op mensen die tot 
deze kwetsbare groepen behoren.

(12) Om mensen in kwetsbare situaties, 
waaronder kinderen, ouderen, mensen in 
een sociaal-economische 
achterstandssituatie, vrouwen, 
slachtoffers/overlevenden van seksueel en 
gendergerelateerd geweld, LGBTI+-
personen, raciale en etnische 
minderheden, migranten en mensen met 
beperkingen of met een psychische of 
chronische aandoening, te beschermen, 
moet het programma ook acties bevorderen 
die gericht zijn op bestaande 
ongelijkheden op gezondheidsgebied en 
sociale factoren die bepalend zijn voor de 
gezondheid, waaronder gender vanuit een 
intersectionele benadering, en op de 
secundaire effecten van de 
gezondheidscrisis op mensen die tot deze 
kwetsbare en onderbediende groepen 
behoren, zoals zwangere vrouwen, door 
hoge normen te hanteren voor essentiële 
gezondheidsdiensten, in het bijzonder in 
tijden van crisis, daarbij aan te moedigen 
tot een overgang naar telegeneeskunde, 
het thuis toedienen van geneesmiddelen 
en de uitvoering van preventieve en 
zelfzorgplannen, ook op het gebied van 
seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg, en rekening te houden 
met specifieke gezondheidsbehoeften, met 
als doel om permanente toegang tot alle 
gezondheidsdiensten te waarborgen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Om de gevolgen van de 
pandemie voor de gezondheid van 
vrouwen tot een minimum terug te 
brengen en gezondheidsstelsels op te 
bouwen die genderbewust zijn en meer 
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veerkracht hebben, moet 
gendermainstreaming worden toegepast 
op het gehele programma, waarmee acties 
met betrekking tot de specifieke 
gezondheidsbehoeften van vrouwen 
moeten worden gesteund, met inbegrip 
van de gezondheidskwesties ten aanzien 
van slachtoffers van seksueel en 
gendergerelateerd geweld, specifieke 
vormen van kanker en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, 
moeten zo nodig uitgesplitste en 
genderspecifieke gegevens worden 
verzameld en moet worden gezorgd voor 
genderspecifieke gezondheidsinformatie, 
voorlichting, bevordering, preventieve 
maatregelen en behandeling.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Het programma moet 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
gemeenschappelijke doelstellingen zoals 
deze zijn opgenomen in de conclusies van 
de Raad over de gezondheid van vrouwen 
van 22 juni 2006 en in de strategie inzake 
gendergelijkheid.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De COVID-19-crisis heeft tal van 
uitdagingen blootgelegd wat betreft het 
waarborgen van de aanvoer van 
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen 
en persoonlijke beschermingsmiddelen die 
tijdens een pandemie in de Unie nodig zijn. 

(13) De COVID-19-crisis heeft tal van 
uitdagingen blootgelegd wat betreft het 
waarborgen van de aanvoer van 
geneesmiddelen, medische uitrusting, 
medische hulpmiddelen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen die tijdens een 
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Het programma moet, als aanvulling op 
andere Unie-instrumenten, derhalve steun 
verlenen aan acties die de productie, de 
aankoop en het beheer van in een crisis 
relevante producten bevorderen.

pandemie in de Unie nodig zijn. Het 
programma moet, als aanvulling op andere 
Unie-instrumenten, derhalve steun 
verlenen aan acties die de productie, de 
aankoop en het beheer van in een crisis 
relevante producten bevorderen, met 
inbegrip van alle medische producten die 
essentieel blijven ten tijde van een crisis, 
zoals producten op het gebied van 
seksuele en reproductieve gezondheid, 
waaronder voorbehoedsmiddelen en 
hormoonbehandelingen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om de gevolgen van ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen van de 
gezondheid voor de volksgezondheid tot 
een minimum te beperken, moeten in het 
kader van het programma acties kunnen 
worden ondersteund die verband houden 
met de coördinatie van activiteiten die de 
interoperabiliteit en de samenhang van de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten 
versterken door middel van benchmarking, 
samenwerking en de uitwisseling van beste 
praktijken, en die ervoor zorgen dat de 
gezondheidszorgstelsels kunnen reageren 
op noodsituaties op gezondheidsgebied, 
met inbegrip van de noodplanning, 
paraatheidsoefeningen, bijscholing van 
zorgverleners en volksgezondheidswerkers, 
alsmede de instelling van mechanismen 
voor de efficiënte monitoring en de 
distributie of toewijzing op basis van 
behoeften van goederen en diensten die 
nodig zijn in tijden van crisis.

(14) Om de gevolgen van ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen van de 
gezondheid voor de volksgezondheid tot 
een minimum te beperken, moeten in het 
kader van het programma acties kunnen 
worden ondersteund die verband houden 
met de coördinatie van activiteiten die de 
interoperabiliteit en de samenhang van de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten 
versterken door middel van benchmarking, 
samenwerking en de uitwisseling van beste 
praktijken, en die ervoor zorgen dat de 
gezondheidszorgstelsels kunnen reageren 
op noodsituaties op gezondheidsgebied, 
met inbegrip van de noodplanning, 
paraatheidsoefeningen, bijscholing van 
zorgverleners en volksgezondheidswerkers, 
alsmede de instelling van mechanismen 
voor de efficiënte monitoring, de continue 
levering, de toegankelijkheid en de 
distributie of toewijzing op basis van 
behoeften van goederen en diensten die 
nodig zijn in tijden van crisis, onder meer 
op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, met 
inbegrip van voorbehoedsmiddelen, 
abortuszorg, 
vruchtbaarheidsbehandelingen, hiv- en 



PE657.308v01-00 12/39 AD\1213153NL.docx

NL

soatests, screening op kanker in het 
voortplantingsstelsel en gezondheidszorg 
voor moeders.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De ervaring met de COVID-19-
crisis heeft aangetoond dat er in het 
algemeen behoefte is aan steun voor 
structurele transformatie en systemische 
hervormingen van de 
gezondheidszorgstelsels in de hele Unie 
om de doeltreffendheid, de 
toegankelijkheid en de veerkracht ervan te 
verbeteren. In het kader van deze 
transformatie en hervormingen moet het 
programma, in synergie met het 
programma Digitaal Europa, acties 
bevorderen die de digitale transformatie 
van gezondheidsdiensten bevorderen en de 
interoperabiliteit ervan vergroten, die de 
capaciteit van de gezondheidszorgstelsels 
verhogen om ziektepreventie en 
gezondheidsbevordering te stimuleren, 
nieuwe zorgmodellen te ontwikkelen en 
geïntegreerde diensten te leveren, van 
gemeenschaps- en eerstelijnszorg tot zeer 
gespecialiseerde diensten, op basis van de 
behoeften van de bevolking, en die zorgen 
voor efficiënte gezondheidswerkers die 
over de juiste vaardigheden, waaronder 
digitale vaardigheden, beschikken. De 
ontwikkeling van een Europese ruimte 
voor gezondheidsgegevens zou 
gezondheidszorgstelstels, onderzoekers en 
overheden toelaten de beschikbaarheid en 
de kwaliteit van de gezondheidszorg te 
verbeteren. Gezien het grondrecht van 
toegang tot preventieve gezondheidszorg 
en medische behandeling, zoals vastgelegd 
in artikel 35 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en 

(15) De ervaring met de COVID-19-
crisis heeft aangetoond dat er in het 
algemeen behoefte aan is om de structurele 
transformatie en systemische hervormingen 
van de gezondheidszorgstelsels in de hele 
Unie te steunen, teneinde de 
doeltreffendheid, de toegankelijkheid en de 
veerkracht ervan te verbeteren. In het kader 
van deze transformatie en hervormingen 
moet het programma, in synergie met het 
programma Digitaal Europa, acties 
bevorderen die de digitale transformatie 
van gezondheidsdiensten, met inbegrip van 
diensten op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid, bevorderen en 
de interoperabiliteit ervan vergroten, die de 
capaciteit van de gezondheidszorgstelsels 
verhogen om ziektepreventie, 
gezondheidsbevordering, 
informatieverstrekking en voorlichting te 
stimuleren, met inbegrip van 
genderspecifieke gezondheidsbevordering, 
nieuwe en verbeterde zorgmodellen te 
ontwikkelen, onder meer ten aanzien van 
de verlening van zorg aan ouderen en 
personen met beperkingen, en 
geïntegreerde diensten te leveren die alle 
gezondheidsaspecten omvatten, van 
gemeenschaps- en eerstelijnszorg tot zeer 
gespecialiseerde diensten, waaronder 
diensten op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid, op basis van de 
behoeften van de bevolking, waarbij een 
intersectionele en genderspecifieke 
benadering wordt toegepast om sociale 
factoren die bepalend zijn voor de 
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gezien de gemeenschappelijke waarden en 
beginselen van de gezondheidsstelsels van 
de Europese Unie, zoals uiteengezet in de 
conclusies van de Raad van 2 juni 200612, 
moet het programma acties ondersteunen 
die de universele aard en de inclusiviteit 
van de gezondheidszorg waarborgen, 
d.w.z. dat niemand de toegang tot 
gezondheidszorg wordt ontzegd, en die 
ervoor zorgen dat de rechten van patiënten, 
met inbegrip van hun recht op bescherming 
van hun persoonsgegevens, naar behoren 
worden geëerbiedigd.

gezondheid en differentiële 
kwetsbaarheden die leiden tot ongelijke 
resultaten op gezondheidsgebied aan te 
pakken, en zorgen voor efficiënte 
gezondheidswerkers die over de juiste 
vaardigheden, waaronder digitale 
vaardigheden, beschikken. De 
ontwikkeling van een Europese ruimte 
voor gezondheidsgegevens zou 
gezondheidszorgstelstels, onderzoekers en 
overheden toelaten de beschikbaarheid en 
de kwaliteit van de gezondheidszorg te 
verbeteren. Dit programma moet het 
verzamelen van kwalitatieve, 
vergelijkbare, betrouwbare, uitgebreide en 
naar leeftijd en gender uitgesplitste en 
genderspecifieke gegevens ondersteunen, 
zodat de mate van verwezenlijking van 
alle SDG 3-doelstellingen, met inbegrip 
van SDG 3.7, kan worden gemeten 
overeenkomstig het wereldwijde kader van 
indicatoren voor het monitoren van de 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
SDG’s. Gezien het grondrecht van toegang 
tot preventieve gezondheidszorg en 
medische behandeling, zoals vastgelegd in 
artikel 35 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en 
gezien de gemeenschappelijke waarden en 
beginselen van de gezondheidsstelsels van 
de Europese Unie, zoals uiteengezet in de 
conclusies van de Raad van 2 juni 200612, 
moet het programma acties ondersteunen 
die de universele aard en de inclusiviteit 
van de gezondheidszorg waarborgen, 
d.w.z. dat niemand de toegang tot 
gezondheidszorg wordt verboden of 
ontzegd, en die ervoor zorgen dat de 
rechten van patiënten, met inbegrip van het 
recht om respectvolle en waardige zorg te 
ontvangen, zonder enige vorm van 
discriminatie, mishandeling of geweld, het 
recht om nauwkeurige, 
onbevooroordeelde informatie en 
voorlichting te krijgen over alle aspecten 
van hun gezondheid, met inbegrip van de 
seksuele en reproductieve gezondheid, het 
recht op vertrouwelijke behandeling en 
het recht op bescherming van hun 
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persoonsgegevens, naar behoren worden 
geëerbiedigd.

__________________ __________________
12 Conclusies van de Raad betreffende de 
gemeenschappelijke waarden en beginselen 
van de gezondheidsstelsels van de 
Europese Unie (PB C 146 van 22.6.2006, 
blz. 1).

12 Conclusies van de Raad betreffende de 
gemeenschappelijke waarden en beginselen 
van de gezondheidsstelsels van de 
Europese Unie (PB C 146 van 22.6.2006, 
blz. 1).

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) 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 de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, 
zoals vastgesteld in de “VN-Agenda 2030 
voor duurzame ontwikkeling”, te behalen, 
in het bijzonder 
duurzameontwikkelingsdoelstelling 3 
“Gezondheid en welzijn voor iedereen, op 
elke leeftijd”13. Het programma moet 
derhalve bijdragen aan de acties die 
worden ondernomen om deze 
doelstellingen te behalen.

(16) Mensen langer gezond en actief 
houden en hen in staat stellen een actieve 
rol te spelen bij de zorg voor de eigen 
gezondheid, daarbij rekening houdend 
met genderspecifieke risicofactoren, 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 de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, 
zoals vastgesteld in de “VN-Agenda 2030 
voor duurzame ontwikkeling”, te behalen, 
in het bijzonder 
duurzameontwikkelingsdoelstelling 3 
“Gezondheid en welzijn voor iedereen, op 
elke leeftijd”13. Het programma moet 
derhalve bijdragen aan de acties die 
worden ondernomen om deze 
doelstellingen, onder meer 3.7, 3.8, 3.B en 
5.6, te behalen.

__________________ __________________
13 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s: Europese 
duurzaamheidsmaatregelen, COM(2016) 

13 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s: Europese 
duurzaamheidsmaatregelen, COM(2016) 
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739 final van 22.11.2016. 739 final van 22.11.2016.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) In alle lidstaten is sprake 
van verschillen in de toegang tot 
gezondheidszorg: vrouwen uit afgelegen 
en plattelandsgebieden hebben in mindere 
mate toegang tot artsen, programma’s 
voor geestelijke gezondheid, 
zorginstellingen en diensten met 
betrekking tot gezinsplanning, wat 
neerkomt op minder preventieve zorg en 
langere wachttijden in noodgevallen. 
Daarom moet het programma de toegang 
tot diensten voor gezondheidszorg helpen 
vergemakkelijken, om zo alle 
Europeanen, en ook zeker degenen die 
buitenaf, in plattelands- en in  
berggebieden wonen, te verzekeren van 
gelijke toegang tot gezondheidszorg.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Er moet in het onderwijs 
voor gezondheidswerkers, in onderzoek en 
bij diagnostiek, behandeling en het 
bepalen van de effecten van 
geneesmiddelen en behandelingen meer 
aandacht komen voor en kennis worden 
vergaard over gender en geslacht, zodat 
beide geslachten beter kunnen worden 
begrepen en behandeld.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Niet-overdraagbare ziekten zijn het 
resultaat van een combinatie van 
genetische, fysiologische, milieu- en 
gedragsfactoren. Dergelijke niet-
overdraagbare ziekten, zoals hart- en 
vaatziekten, kanker, chronische 
ademhalingsziekten en diabetes, zijn 
belangrijke oorzaken van handicaps, 
gezondheidsproblemen, uittreding om 
gezondheidsredenen en voortijdig 
overlijden in de Unie en brengen 
aanzienlijke maatschappelijke en 
economische gevolgen met zich mee. Om 
het effect van niet-overdraagbare ziekten 
op personen en de maatschappij in de Unie 
te verminderen en 
duurzameontwikkelingsdoelstelling 3, 
streefcijfer 3.4, namelijk het terugdringen 
met een derde van voortijdige sterfte als 
gevolg van niet-overdraagbare ziekten 
tegen 2030, te behalen, is een 
geïntegreerde reactie die gericht is op 
preventie in alle sectoren en op alle 
beleidsterreinen, in combinatie met 
inspanningen om de 
gezondheidszorgstelsels te versterken, van 
essentieel belang.

(17) Niet-overdraagbare ziekten zijn het 
resultaat van een combinatie van 
genetische, fysiologische, milieu- en 
gedragsfactoren. Dergelijke niet-
overdraagbare ziekten, zoals hart- en 
vaatziekten, kanker, chronische 
ademhalingsziekten en diabetes, zijn 
belangrijke oorzaken van handicaps, 
gezondheidsproblemen, uittreding om 
gezondheidsredenen en voortijdig 
overlijden in de Unie en brengen 
aanzienlijke maatschappelijke en 
economische gevolgen met zich mee. Om 
het effect van niet-overdraagbare ziekten 
op personen en de maatschappij in de Unie 
te verminderen en 
duurzameontwikkelingsdoelstelling 3, 
streefcijfer 3.4, namelijk het terugdringen 
met een derde van voortijdige sterfte als 
gevolg van niet-overdraagbare ziekten 
tegen 2030, te behalen, is een 
geïntegreerde reactie die gericht is op 
preventie in alle sectoren en op alle 
beleidsterreinen, in combinatie met 
inspanningen om de 
gezondheidszorgstelsels te versterken, van 
essentieel belang. Naast 3.4 is het van 
essentieel belang dat ook streefcijfer 3.7 
inzake seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten wordt 
verwezenlijkt. Dit programma moet 
derhalve bijdragen aan universele 
toegang tot en volledige eerbiediging van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten op internationaal en Unieniveau.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Overdraagbare ziekten 
zoals hiv/aids, tuberculose en virale 
hepatitis kunnen uiteenlopende gevolgen 
hebben voor mannen en vrouwen en 
hebben een sociale dimensie die vanuit 
verschillende disciplines moet worden 
geanalyseerd. Ze moeten niet alleen 
worden bestreden met antivirale middelen 
en vaccins, maar ook door middel van 
voorlichting, informatieverstrekking en 
adequate sociale en psychologische 
interventies. Bij problemen zoals drugs- 
en alcoholverslavingen wordt dit al veel 
gedaan. Investeringen in innovatieve, op 
de gemeenschap gebaseerde benaderingen 
om overdraagbare ziekten te bestrijden, 
evenals strategieën voor de preventie van 
seksueel overdraagbare aandoeningen, 
zijn daarom van essentieel belang.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) Seksueel overdraagbare 
aandoeningen zorgen voor steeds meer 
druk op gezondheidsstelsels, omdat de 
kans op kanker en multiresistentie erdoor 
toeneemt.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het programma moet daarom 
bijdragen tot ziektepreventie gedurende het 
hele leven van een persoon en tot de 
bevordering van de gezondheid door 

(18) Het programma moet daarom 
bijdragen tot ziektepreventie gedurende het 
hele leven van een persoon, aan de hand 
van een gendergevoelige benadering, 
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risicofactoren voor de gezondheid, zoals 
het gebruik van tabaks- en aanverwante 
producten en passief roken, schadelijk 
alcoholgebruik en consumptie van illegale 
drugs, aan te pakken. Het programma 
moet, ter aanvulling van de maatregelen 
van de lidstaten, ook bijdragen tot de 
beperking van schade aan de gezondheid 
door drugsgebruik, ongezonde 
voedingsgewoonten, gebrek aan 
lichaamsbeweging, en blootstelling aan 
milieuverontreiniging en moet een klimaat 
creëren dat bevorderlijk is voor een 
gezonde levensstijl. Het programma moet 
derhalve bijdragen aan de doelstellingen 
van de Europese Green Deal, de “van boer 
tot bord”-strategie en de 
biodiversiteitsstrategie.

waarbij rekening wordt gehouden met 
genderspecifieke risico’s, waaronder de 
gevolgen van stereotypen die aanleiding 
geven tot extra gezondheidsrisico’s, en tot 
gezondheidsinformatie, voorlichting over 
en bevordering van de gezondheid door 
risicofactoren voor de gezondheid, zoals 
schadelijk gedrag, het gebruik van tabaks- 
en aanverwante producten en passief 
roken, schadelijk alcoholgebruik en 
consumptie van illegale drugs, aan te 
pakken. Het programma moet, ter 
aanvulling van de maatregelen van de 
lidstaten, ook bijdragen tot de beperking 
van schade aan de gezondheid door 
drugsgebruik, ongezonde 
voedingsgewoonten, gebrek aan 
lichaamsbeweging, en blootstelling aan 
milieuverontreiniging en moet een klimaat 
creëren dat bevorderlijk is voor een 
gezonde levensstijl. Het programma moet 
derhalve bijdragen aan de doelstellingen 
van de Europese Green Deal, de “van boer 
tot bord”-strategie en de 
biodiversiteitsstrategie.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Kanker is de tweede doodsoorzaak 
in de lidstaten na hart- en vaatziekten. 
Kanker is ook een niet-overdraagbare 
ziekte die gemeenschappelijke 
risicofactoren met andere niet-
overdraagbare ziekten heeft. Een 
meerderheid van de burgers zou dan ook 
baat hebben bij de preventie en beheersing 
van die factoren. In 2020 heeft de 
Commissie het “Europees 
kankerbestrijdingsplan” aangekondigd, dat 
betrekking heeft op de hele cyclus van de 
ziekte, van preventie en vroegtijdige 
diagnose tot behandeling en 
levenskwaliteit van (ex-)patiënten. De 

(19) Kanker is de tweede doodsoorzaak 
in de lidstaten na hart- en vaatziekten. 
Kanker is ook een niet-overdraagbare 
ziekte die gemeenschappelijke 
risicofactoren met andere niet-
overdraagbare ziekten heeft. Een 
meerderheid van de burgers zou dan ook 
baat hebben bij de preventie en beheersing 
van die factoren. In 2020 heeft de 
Commissie het “Europees 
kankerbestrijdingsplan” aangekondigd, dat 
betrekking heeft op de hele cyclus van de 
ziekte, van preventie en vroegtijdige 
diagnose tot behandeling en 
levenskwaliteit van (ex-)patiënten. De 
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betreffende maatregelen kunnen worden 
uitgevoerd in het kader van het programma 
en de missie op het gebied van kanker van 
Horizon Europa.

betreffende maatregelen kunnen worden 
uitgevoerd in het kader van het programma 
en de missie op het gebied van kanker van 
Horizon Europa. Er moet specifieke 
aandacht uitgaan naar vormen van 
kanker in het voortplantingsstelsel, 
waaronder borstkanker.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het programma zal in synergie en 
complementariteit met andere 
beleidsmaatregelen, programma’s en 
fondsen van de EU werken, zoals acties in 
het kader van het programma Digitaal 
Europa, Horizon Europa, de rescEU-
reserve van het Uniemechanisme voor 
civiele bescherming, het instrument voor 
noodhulp, het Europees Sociaal Fonds+ 
(ESF+, ook wat betreft de synergieën voor 
een betere bescherming van de gezondheid 
en de veiligheid van miljoenen werknemers 
in de EU), met inbegrip van het 
programma voor werkgelegenheid en 
sociale innovatie (EaSI), het InvestEU-
fonds, het programma voor de 
eengemaakte markt, het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO), de 
faciliteit voor herstel en veerkracht, met 
inbegrip van het hervormingsinstrument, 
Erasmus, het Europees Solidariteitskorps, 
Europees instrument voor tijdelijke steun 
om het risico op werkloosheid in 
noodsituaties te beperken (SURE) en EU-
instrumenten voor extern optreden, zoals 
het instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking en het instrument voor 
pretoetredingssteun III. In voorkomend 
geval zullen gemeenschappelijke regels 
worden vastgesteld met het oog op 
consistentie en complementariteit tussen de 
fondsen, maar met eerbiediging van de 

(20) Het programma zal in synergie en 
complementariteit met andere 
beleidsmaatregelen, programma’s en 
fondsen van de EU werken, zoals acties in 
het kader van het programma Digitaal 
Europa, Horizon Europa, de rescEU-
reserve van het Uniemechanisme voor 
civiele bescherming, het instrument voor 
noodhulp, het Europees Sociaal Fonds+ 
(ESF+, ook wat betreft de synergieën voor 
een betere bescherming van de gezondheid 
en de veiligheid van miljoenen werknemers 
in de EU), met inbegrip van het 
programma voor werkgelegenheid en 
sociale innovatie (EaSI), het InvestEU-
fonds, het programma voor de 
eengemaakte markt, het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO), de 
faciliteit voor herstel en veerkracht, met 
inbegrip van het hervormingsinstrument, 
Erasmus, het Europees Solidariteitskorps, 
het programma “Justitie, rechten en 
waarden”, het Europees instrument voor 
tijdelijke steun om het risico op 
werkloosheid in noodsituaties te beperken 
(SURE) en EU-instrumenten voor extern 
optreden, zoals het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking en het 
instrument voor pretoetredingssteun III. In 
voorkomend geval zullen 
gemeenschappelijke regels worden 
vastgesteld met het oog op consistentie en 
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specifieke kenmerken van deze 
beleidsmaatregelen, en met het oog op de 
overeenstemming met de strategische 
vereisten van deze beleidsmaatregelen en 
fondsen, zoals de randvoorwaarden van het 
EFRO en het ESF+.

complementariteit tussen de fondsen, maar 
met eerbiediging van de specifieke 
kenmerken van deze beleidsmaatregelen, 
en met het oog op de overeenstemming met 
de strategische vereisten van deze 
beleidsmaatregelen en fondsen, zoals de 
randvoorwaarden van het EFRO en het 
ESF+.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het programma moet daarom acties 
ondersteunen om tekorten aan 
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen 
en andere gezondheidsproducten te 
monitoren en te zorgen voor een grotere 
beschikbaarheid en betere betaalbaarheid 
van die producten, terwijl de 
afhankelijkheid van derde landen voor de 
toeleveringsketens ervan wordt beperkt. 
Om tegemoet te komen aan onvervulde 
medische behoeften moet het programma 
met name steun verlenen aan klinische 
proeven om de ontwikkeling, de 
vergunningverlening en toegang tot 
innovatieve en doeltreffende 
geneesmiddelen te versnellen, stimulansen 
voor de ontwikkeling van dergelijke 
geneesmiddelen zoals antimicrobiële 
stoffen te bevorderen en de digitale 
transformatie van gezondheidsproducten en 
platforms voor het monitoren en 
verzamelen van informatie over 
geneesmiddelen te bevorderen.

(22) Het programma moet daarom acties 
ondersteunen om tekorten aan 
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen 
en andere gezondheidsproducten, met 
inbegrip van benodigdheden op het gebied 
van seksuele en reproductieve gezondheid, 
en producten die nodig zijn voor het 
handhaven van gezonde levensstijlen, te 
monitoren en te zorgen voor een grotere 
beschikbaarheid en betere betaalbaarheid 
van die producten, terwijl de 
afhankelijkheid van derde landen voor de 
toeleveringsketens ervan wordt beperkt. 
Om tegemoet te komen aan onvervulde 
medische behoeften moet het programma 
met name steun verlenen aan klinische 
proeven om meer vaart te zetten achter de 
ontwikkeling, de vergunningverlening en 
toegang tot innovatieve en doeltreffende 
geneesmiddelen voor iedereen, met 
inbegrip van zwangere vrouwen,  
stimulansen voor de ontwikkeling van 
dergelijke geneesmiddelen zoals 
antimicrobiële stoffen te bevorderen en de 
digitale transformatie van 
gezondheidsproducten en platforms voor 
het monitoren en verzamelen van 
informatie over geneesmiddelen te 
bevorderen, terwijl wordt gezorgd dat bij 
klinische proeven rekening wordt 
gehouden met de verscheidenheid en ook 
met de gendergelijkheid van de Europese 
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bevolking in het onderzoek.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Het gezondheidsbeleid van de Unie 
heeft een onmiddellijk effect op de 
volksgezondheid, het leven van de burgers, 
op de doeltreffendheid en de veerkracht 
van de gezondheidszorgstelsels 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. 
Het programma moet derhalve de 
ontwikkeling, uitvoering en handhaving 
van het gezondheidsbeleid van de Unie 
ondersteunen en hoogwaardige, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens 
verstrekken die als basis voor 
beleidsvorming en monitoring kunnen 
dienen.

(25) Het gezondheidsbeleid van de Unie 
heeft een onmiddellijk effect op de 
volksgezondheid, het leven van de burgers, 
op de doeltreffendheid en de veerkracht 
van de gezondheidszorgstelsels 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. 
Het programma moet derhalve de 
ontwikkeling, uitvoering en handhaving 
van het gezondheidsbeleid van de Unie 
ondersteunen en hoogwaardige, 
vergelijkbare, naar geslacht uitgesplitste 
en betrouwbare gegevens verstrekken die 
als basis voor beleidsvorming en 
monitoring kunnen dienen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Grensoverschrijdende 
samenwerking bij de verstrekking van 
gezondheidszorg aan patiënten die zich 
tussen lidstaten verplaatsen, samenwerking 
op het gebied van de evaluatie van 

(26) Grensoverschrijdende 
samenwerking bij de verstrekking van 
gezondheidszorg aan patiënten die zich 
tussen lidstaten verplaatsen, samenwerking 
op het gebied van de evaluatie van 
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gezondheidstechnologie (EGT) en de 
Europese referentienetwerken (ERN’s) zijn 
voorbeelden van gebieden waarop is 
gebleken dat geïntegreerde 
werkzaamheden onder de lidstaten een 
sterke toegevoegde waarde hebben, alsook 
een groot potentieel om de efficiëntie van 
de gezondheidszorgstelsels en dus de 
gezondheid in het algemeen te verbeteren. 
Het programma moet derhalve activiteiten 
ondersteunen die dergelijke geïntegreerde 
en gecoördineerde werkzaamheden 
mogelijk maken, die op hun beurt de 
uitvoering bevorderen van praktijken met 
een groot effect die gericht zijn op het op 
de meest doeltreffende wijze verdelen van 
de beschikbare middelen onder de 
betrokken bevolking en gebieden, teneinde 
het effect ervan zo groot mogelijk te 
maken.

gezondheidstechnologie (EGT) en de 
Europese referentienetwerken (ERN’s) zijn 
voorbeelden van gebieden waarop is 
gebleken dat geïntegreerde 
werkzaamheden onder de lidstaten een 
sterke toegevoegde waarde hebben, alsook 
een groot potentieel om de efficiëntie van 
de gezondheidszorgstelsels en dus de 
gezondheid in het algemeen te verbeteren. 
Het programma moet derhalve activiteiten 
ondersteunen die dergelijke geïntegreerde 
en gecoördineerde werkzaamheden 
mogelijk maken, die op hun beurt de 
uitvoering bevorderen van praktijken met 
een groot effect die gericht zijn op het op 
de meest doeltreffende wijze verdelen van 
de beschikbare middelen onder de 
betrokken bevolking en gebieden, teneinde 
het effect ervan zo groot mogelijk te maken 
door rekening te houden met geslacht, 
gender en leeftijd en door een 
referentienetwerk in het leven te roepen 
voor veilig gebruik van geneesmiddelen 
tijdens de zwangerschap en het geven van 
borstvoeding, en zodoende de 
ongelijkheden te verminderen.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Het programma moet 
zorgen voor tijdige toegang tot producten 
die nodig zijn voor veilige voorziening op 
het gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten (zoals 
geneesmiddelen, verschillende soorten 
voorbehoedsmiddelen en medische 
uitrusting voor procedures in verband met 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten).

Amendement 30
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Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Gezien de gemeenschappelijke 
waarden van solidariteit met het oog op een 
billijke en universele dekking van de 
gezondheidszorg als basis voor het beleid 
van de Unie op dit gebied en dat de Unie 
een centrale rol moet spelen bij het 
bespoedigen van de vooruitgang op het 
gebied van de wereldwijde uitdagingen op 
het gebied van de gezondheid19, moet het 
programma de bijdrage van de Unie aan 
internationale en mondiale 
gezondheidsinitiatieven ondersteunen om 
de gezondheid te verbeteren, de 
ongelijkheid aan te pakken en de 
bescherming tegen wereldwijde 
bedreigingen van de gezondheid te 
verbeteren.

(33) Gezien de gemeenschappelijke 
waarden van solidariteit met het oog op een 
billijke en universele dekking van de 
gezondheidszorg als basis voor het beleid 
van de Unie op dit gebied en dat de Unie 
een centrale rol moet spelen bij het 
bespoedigen van de vooruitgang op het 
gebied van de wereldwijde uitdagingen op 
het gebied van de gezondheid19, moet het 
programma de bijdrage van de Unie aan 
internationale en mondiale 
gezondheidsinitiatieven ondersteunen om 
de gezondheid, met inbegrip van seksuele 
en reproductieve gezondheid, te 
verbeteren, de ongelijkheid, met name 
genderongelijkheid, aan te pakken en de 
bescherming tegen wereldwijde 
bedreigingen van de gezondheid te 
verbeteren.

__________________ __________________
19 Conclusies van de Raad over de rol van 
de EU ten aanzien van de volksgezondheid 
in de wereld, 3011e zitting van de Raad 
Buitenlandse Zaken, Brussel, 10 mei 2010.

19 Conclusies van de Raad over de rol van 
de EU ten aanzien van de volksgezondheid 
in de wereld, 3011e zitting van de Raad 
Buitenlandse Zaken, Brussel, 10 mei 2010.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Dit programma weerspiegelt het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering in overeenstemming 
met de toezeggingen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties uit te voeren, en zal 
ertoe bijdragen dat klimaatactie in alle 
beleidsdomeinen van de Unie wordt 
geïntegreerd en dat het algemene streefdoel 

(40) Dit programma weerspiegelt het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering, en de gevolgen ervan 
voor vrouwen en meisjes, in 
overeenstemming met de toezeggingen van 
de Unie om de Overeenkomst van Parijs en 
de duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties uit te voeren, en 
zal ertoe bijdragen dat klimaatactie in alle 
beleidsdomeinen van de Unie wordt 
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van 25 % van de EU-begrotingsuitgaven 
voor de ondersteuning van 
klimaatdoelstellingen wordt bereikt. Bij de 
voorbereiding en de uitvoering van het 
programma zullen relevante acties worden 
vastgesteld en bij de tussentijdse evaluatie 
zullen deze opnieuw worden beoordeeld.

geïntegreerd en dat het algemene streefdoel 
van 25 % van de EU-begrotingsuitgaven 
voor de ondersteuning van 
klimaatdoelstellingen wordt bereikt. Bij de 
voorbereiding en de uitvoering van het 
programma zullen relevante acties worden 
vastgesteld en bij de tussentijdse evaluatie 
zullen deze opnieuw worden beoordeeld.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) Dit programma erkent het 
belang van de totstandbrenging van 
gendergelijkheid en zal gendergelijkheid 
helpen stroomlijnen in de beleidslijnen 
van de Unie. Het zal instrumenten voor 
gendermainstreaming en 
genderbudgettering inzetten om ervoor te 
zorgen dat op een genderbewuste en 
transformerende manier op 
gezondheidscrises wordt gereageerd en 
dat, zowel tijdens een gezondheidscrisis 
als in de nasleep ervan, in de specifieke 
gezondheidsbehoeften van vrouwen en 
meisjes wordt voorzien.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Gezien de aard en de potentiële 
omvang van grensoverschrijdende 
bedreigingen van de menselijke 
gezondheid, kan de doelstelling om 
mensen in de Unie tegen dergelijke 
bedreigingen te beschermen en de 
crisispreventie en -paraatheid te verhogen, 
niet voldoende door de lidstaten alleen 
worden verwezenlijkt. Overeenkomstig het 

(43) Gezien de aard en de potentiële 
omvang van grensoverschrijdende 
bedreigingen van de menselijke 
gezondheid, kan de doelstelling om 
mensen in de Unie tegen dergelijke 
bedreigingen te beschermen en de 
crisispreventie en -paraatheid te verhogen, 
niet voldoende door de lidstaten alleen 
worden verwezenlijkt. Overeenkomstig het 



AD\1213153NL.docx 25/39 PE657.308v01-00

NL

in artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel kunnen ook acties 
op Unieniveau worden ondernomen om de 
lidstaten te ondersteunen bij het streven 
naar een hoog niveau van bescherming van 
de volksgezondheid, om de 
beschikbaarheid en betaalbaarheid in de 
Unie van geneesmiddelen, medische 
hulpmiddelen en andere in een crisis 
relevante producten te verbeteren, om 
innovatie te ondersteunen en om 
geïntegreerde en gecoördineerde 
werkzaamheden en de uitvoering van beste 
praktijken onder de lidstaten te 
ondersteunen, en om de ongelijkheid in de 
hele Unie op het gebied van de toegang tot 
gezondheidszorg zodanig aan te pakken dat 
er efficiëntiewinsten en effecten met 
toegevoegde waarde ontstaan die niet 
kunnen worden gegenereerd door acties op 
nationaal niveau, met inachtneming van de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van de lidstaten op de gebieden waarop het 
programma van toepassing is. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken.

in artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel kunnen ook acties 
op Unieniveau worden ondernomen om de 
lidstaten te ondersteunen bij het streven 
naar een hoog niveau van bescherming van 
de volksgezondheid, om de 
beschikbaarheid en betaalbaarheid in de 
Unie van geneesmiddelen, medische 
hulpmiddelen en andere in een crisis 
relevante producten te verbeteren, om 
innovatie te ondersteunen en om 
geïntegreerde en gecoördineerde 
werkzaamheden en de uitvoering van beste 
praktijken onder de lidstaten te 
ondersteunen, en om de ongelijkheid in de 
hele Unie op het gebied van de toegang tot 
gezondheidszorg aan te pakken. Zoals 
bepaald in de strategie inzake 
gendergelijkheid moet de toepassing van 
beste praktijken in alle 
gezondheidsaspecten worden 
ondersteund, met inbegrip van 
genderaspecten. Ongelijkheden op 
gezondheidsgebied moeten zowel tussen 
als binnen de EU-lidstaten worden 
aangepakt, waarbij alle sociale factoren 
die bepalend zijn voor de gezondheid, 
waaronder gender, in aanmerking worden 
genomen. Deze acties moeten op zo’n 
manier worden uitgevoerd dat er 
efficiëntiewinsten en effecten met 
toegevoegde waarde ontstaan die niet 
kunnen worden gegenereerd door acties op 
nationaal niveau, met inachtneming van de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van de lidstaten op de gebieden waarop het 
programma van toepassing is. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
 Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) “in een crisis relevante producten”: 
producten en stoffen die in de context van 
een gezondheidscrisis noodzakelijk zijn om 
een ziekte en de gevolgen daarvan te 
voorkomen, te diagnosticeren of te 
behandelen, met inbegrip van maar niet 
beperkt tot: geneesmiddelen, met inbegrip 
van vaccins, en tussenproducten daarvan, 
werkzame farmaceutische bestanddelen en 
grondstoffen; medische hulpmiddelen; 
ziekenhuisuitrusting en medische 
apparatuur (zoals beademingsapparaten, 
beschermende kleding en 
beschermingsmiddelen, diagnostische 
materialen en instrumenten); persoonlijke 
beschermingsmiddelen; 
ontsmettingsmiddelen en tussenproducten 
daarvan en grondstoffen die nodig zijn 
voor de productie ervan;

4) “in een crisis relevante producten”: 
producten en stoffen die in de context van 
een gezondheidscrisis noodzakelijk zijn om 
een ziekte en de gevolgen daarvan te 
voorkomen, te diagnosticeren of te 
behandelen, alsook andere medische 
producten en stoffen die in bredere zin 
van essentieel belang blijven gedurende 
een gezondheidscrisis, met inbegrip van 
maar niet beperkt tot: geneesmiddelen, met 
inbegrip van vaccins, en tussenproducten 
daarvan, werkzame farmaceutische 
bestanddelen en grondstoffen; medische 
hulpmiddelen; ziekenhuisuitrusting en 
medische apparatuur (zoals 
beademingsapparaten, beschermende 
kleding en beschermingsmiddelen, 
diagnostische materialen en instrumenten); 
persoonlijke beschermingsmiddelen; 
ontsmettingsmiddelen en tussenproducten 
daarvan en grondstoffen die nodig zijn 
voor de productie ervan;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) ernaar streven om de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op te heffen en de gelijkheid van mannen 
en vrouwen te bevorderen;

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) de beschikbaarheid in de Unie van 
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen 

2) de beschikbaarheid in de Unie van 
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen 
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en andere in een crisis relevante producten 
verbeteren, bijdragen aan de betaalbaarheid 
ervan, en innovatie ondersteunen;

en andere in een crisis relevante producten 
verbeteren, bijdragen aan de 
toegankelijkheid en betaalbaarheid ervan, 
en innovatie ondersteunen;

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3)       de gezondheidszorgstelsels en het 
zorgpersoneel versterken, onder meer door 
digitale transformatie en door meer 
geïntegreerde en gecoördineerde 
werkzaamheden tussen de lidstaten, het 
continu toepassen van beste praktijken en 
het delen van gegevens, om het algemene 
niveau van de volksgezondheid te 
verhogen.

3)       de gezondheidszorgstelsels en het 
zorgpersoneel versterken, onder meer door 
digitale transformatie en door meer 
geïntegreerde en gecoördineerde 
werkzaamheden tussen de lidstaten, het 
continu toepassen van beste praktijken en 
het delen van uitgebreide gegevens met 
betrekking tot alle gezondheidsaspecten, 
om het algemene niveau van de 
volksgezondheid te verhogen.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) acties ondersteunen om een 
passende beschikbaarheid, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van in 
een crisis relevante producten en andere 
noodzakelijke benodigdheden voor de 
gezondheidszorg te waarborgen;

3) acties ondersteunen om een 
passende beschikbaarheid, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van in 
een crisis relevante producten, producten 
die essentieel zijn voor het handhaven van 
gezonde levensstijlen en andere essentiële 
benodigdheden voor de gezondheidszorg te 
waarborgen.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
 Artikel 4 – alinea 1 – punt 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) de doeltreffendheid, 
toegankelijkheid, duurzaamheid en 
veerkracht van gezondheidszorgstelsels 
verbeteren, onder andere door de digitale 
transformatie, het gebruik van digitale 
hulpmiddelen en diensten, systemische 
hervormingen, de toepassing van nieuwe 
zorgmodellen en de universele 
gezondheidszorg te bevorderen en 
ongelijkheden op het gebied van 
gezondheid aan te pakken;

4) de doeltreffendheid, 
toegankelijkheid, duurzaamheid en 
veerkracht van gezondheidszorgstelsels 
verbeteren, onder andere door de digitale 
transformatie, het gebruik van digitale 
hulpmiddelen en diensten, systemische 
hervormingen, de toepassing van nieuwe 
zorgmodellen te bevorderen, waaronder de 
verlening van zorg aan ouderen en 
personen met beperkingen, universele 
gezondheidszorg te verwezenlijken, die de 
toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten omvat, en 
ongelijkheden op het gebied van 
gezondheidszorg en de verstrekking van 
gezondheidszorg aan te pakken, met 
inbegrip van gender- en intersectionele 
ongelijkheden;

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
 Artikel 4 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) acties ondersteunen die erop gericht 
zijn het vermogen van 
gezondheidszorgstelsels voor 
ziektepreventie en 
gezondheidsbevordering, de rechten van 
patiënten en de grensoverschrijdende 
gezondheidszorg te versterken, en de 
uitmuntendheid van gezondheidswerkers 
bevorderen;

5) acties ondersteunen die erop gericht 
zijn het vermogen van 
gezondheidszorgstelsels voor 
ziektepreventie, gezondheidsbevordering, 
informatieverstrekking en voorlichting 
met een genderperspectief te vergroten, de 
rechten van patiënten te versterken en die 
de grensoverschrijdende gezondheidszorg 
en de uitmuntendheid van 
gezondheidswerkers bevorderen;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) actie ondersteunen voor de 
bewaking, preventie, diagnose, 
behandeling en zorg op het gebied van 
niet-overdraagbare ziekten, en met name 
van kanker;

6) actie ondersteunen voor de 
bewaking, preventie, diagnose, 
behandeling en zorg op het gebied van 
niet-overdraagbare ziekten, en met name 
van kanker, met specifieke aandacht voor 
vormen van kanker in het 
voortplantingsstelsel, waaronder 
borstkanker;

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis) acties ondersteunen voor de 
aanpak van gezondheidskwesties die 
verband houden met gendergerelateerd 
geweld en voor steun aan patiënten die 
het slachtoffer zijn geworden van 
dergelijk geweld;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) de ontwikkeling, uitvoering en 
handhaving van wetgeving van de Unie op 
het gebied van gezondheid bevorderen, 
kwaliteitsvolle, vergelijkbare en 
betrouwbare gegevens verstrekken die als 
basis voor beleidsvorming en monitoring 
kunnen dienen, en het gebruik van 
effectbeoordelingen op het gebied van 
gezondheid voor desbetreffende 
beleidsmaatregelen aanmoedigen;

8) de ontwikkeling, uitvoering en 
handhaving van wetgeving van de Unie op 
het gebied van gezondheid bevorderen, 
kwaliteitsvolle, vergelijkbare, 
betrouwbare, uitgebreide en naar gender 
en leeftijd uitgesplitste en 
genderspecifieke gegevens verstrekken die 
als basis voor beleidsvorming en 
monitoring kunnen dienen, de 
zorgverlening kunnen ondersteunen en 
kunnen inspelen op onvervulde medische 
behoeften, en het gebruik van 
genderbewuste effectbeoordelingen op het 
gebied van gezondheid voor desbetreffende 
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beleidsmaatregelen aanmoedigen;

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) de bijdrage van de Unie aan 
internationale en wereldwijde 
gezondheidsinitiatieven ondersteunen.

10) de bijdrage van de Unie aan 
internationale en wereldwijde 
gezondheidsinitiatieven ondersteunen, met 
inbegrip van steun voor mondiale 
initiatieven ter ondersteuning van veilige 
en tijdige verstrekking van en toegang tot 
seksuele en reproductieve gezondheid, 
diensten en rechten.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – 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 
ziekten over de werkplannen voor en de 
prioriteiten, de strategische oriëntatie en de 
uitvoering van het programma.

De Commissie raadpleegt de 
gezondheidsautoriteiten en de betrokken 
gendergelijkheidsinstanties van de 
lidstaten in de Stuurgroep voor 
gezondheidsbevordering, ziektepreventie 
en het beheersen van niet-overdraagbare 
ziekten over de werkplannen voor en de 
prioriteiten, de strategische oriëntatie en de 
uitvoering van het programma.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De werkprogramma’s worden gebaseerd 
op een gendereffectbeoordeling.
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indicatoren worden zo nodig naar 
gender uitgesplitst verzameld.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Evaluaties zijn genderbewust. 
Bijzondere aandacht gaat uit naar het 
volgen van uitgaven in het kader van 
doelstellingen die verband houden met 
gendergelijkheid.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Bijlage I, punt b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Overdracht tussen, aanpassing aan 
en uitrol in de lidstaten van beste 
praktijken en innovatieve oplossingen met 
een bevestigde toegevoegde waarde op 
Unieniveau, en ondersteuning op maat 
voor landen of groepen landen met de 
grootste behoefte, door middel van 
financiering van specifieke projecten, zoals 
twinning, advies van deskundigen en 
collegiale ondersteuning.

b) Overdracht tussen, aanpassing aan 
en uitrol in de lidstaten van beste 
praktijken en innovatieve oplossingen, 
waaronder op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten en 
andere gendergerelateerde 
gezondheidsaspecten, met een bevestigde 
toegevoegde waarde op Unieniveau, en 
ondersteuning op maat voor landen of 
groepen landen met de grootste behoefte, 
door middel van financiering van 
specifieke projecten, zoals twinning, advies 
van deskundigen en collegiale 
ondersteuning.

Amendement 50
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) deskundigengroepen en -panels die 
advies, gegevens en informatie verstrekken 
om de ontwikkeling en uitvoering van 
gezondheidsbeleidsmaatregelen te 
ondersteunen;

iii) deskundigengroepen en -panels die 
advies, gegevens en informatie verstrekken 
om de ontwikkeling en uitvoering van 
gezondheidsbeleidsmaatregelen te 
ondersteunen; bij alle gefinancierde 
deskundigengroepen en -panels is sprake 
van een genderevenwicht;

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter c – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) studies, analyses en 
wetenschappelijk advies om de 
beleidsvorming en de wetenschappelijke 
comités voor Consumentenveiligheid en 
Gezondheids-, milieu- en opkomende 
risico’s te ondersteunen.

iv) studies, analyses en 
wetenschappelijk advies om de 
beleidsvorming en de wetenschappelijke 
comités voor Consumentenveiligheid en 
Gezondheids-, milieu- en opkomende 
risico’s te ondersteunen; alle 
gefinancierde studies en analyses zijn 
genderbewust; dit geldt tevens voor het 
wetenschappelijk advies.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de uitvoering, handhaving en 
monitoring van de gezondheidswetgeving 
en -acties van de Unie; en de technische 
ondersteuning van de uitvoering van 
wettelijke voorschriften;

i) de uitvoering, handhaving en 
monitoring van de gezondheidswetgeving 
en -acties van de Unie, met inbegrip van 
de gezondheidsaspecten van de EU-
strategie inzake gendergelijkheid; en de 
technische ondersteuning van de uitvoering 
van wettelijke voorschriften;
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Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter e – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) aanbesteding van goederen en 
diensten die noodzakelijk zijn voor de 
preventie en het beheer van 
gezondheidscrises, en acties om de toegang 
tot die essentiële goederen en diensten te 
waarborgen;

iv) aanbesteding van goederen en 
diensten die essentieel zijn voor de 
preventie en het beheer van 
gezondheidscrises, en acties om de toegang 
tot die essentiële goederen en diensten te 
waarborgen;

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter e – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) instelling en beheer van een 
Uniereserve van medisch en zorgpersoneel 
en deskundigen alsook van een 
mechanisme om dat personeel en die 
deskundigen naargelang de behoefte in te 
zetten om gezondheidscrises in de hele 
Unie te voorkomen of erop te reageren; 
instelling en beheer van een team van de 
Unie voor noodsituaties op het gebied van 
gezondheid dat op verzoek van de 
Commissie in een gezondheidscrisis 
deskundig advies en technische bijstand 
kan leveren.

v) instelling en beheer van een 
Uniereserve van medisch en zorgpersoneel 
en deskundigen alsook van een 
mechanisme om dat personeel en die 
deskundigen naargelang de behoefte in te 
zetten om gezondheidscrises in de hele 
Unie te voorkomen of erop te reageren; 
instelling en beheer van een team van de 
Unie voor noodsituaties op het gebied van 
gezondheid dat op verzoek van de 
Commissie in een gezondheidscrisis 
deskundig advies en technische bijstand 
kan leveren; alle organen die in het kader 
van dit programma worden opgericht, 
bestaan voor ten minste 50 % uit vrouwen 
en omvatten deskundigen op het gebied 
van seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten en andere gendergerelateerde 
gezondheidsaspecten.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter g – punt i



PE657.308v01-00 34/39 AD\1213153NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) ondersteuning van acties voor 
kennisoverdracht en van samenwerking op 
Unieniveau om bij te dragen aan nationale 
hervormingsprocessen ter verbetering van 
de doeltreffendheid, toegankelijkheid, 
duurzaamheid en veerkracht, met name 
om de uitdagingen aan te pakken die in het 
kader van het Europees Semester zijn 
vastgesteld, om de eerstelijnszorg en de 
integratie van de zorg te versterken, en om 
te streven naar universele 
gezondheidszorg en gelijke toegang tot 
gezondheidszorg;

i) ondersteuning van acties voor 
kennisoverdracht en van samenwerking op 
Unieniveau om bij te dragen aan nationale 
hervormingsprocessen ter verbetering van 
de doeltreffendheid, toegankelijkheid, 
duurzaamheid, veerkracht en 
stroomlijning van het genderperspectief, 
met name om de uitdagingen aan te pakken 
die in het kader van het Europees Semester 
zijn vastgesteld, om de eerstelijnszorg en 
de integratie van de zorg te versterken, en 
om te komen tot universele 
gezondheidszorg die de toegang tot 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten omvat, en gelijke toegang tot 
gezondheidszorg, onder meer door 
gender- en intersectionele ongelijkheden 
binnen gezondheidsstelsels te bestrijden;

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter g – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) ondersteuning voor het verbeteren 
van de arbeidsomstandigheden van 
medisch en zorgpersoneel;

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter g – punt xi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

xi) ondersteuning van de werking van 
de Europese referentienetwerken en de 
oprichting en exploitatie van nieuwe 
transnationale netwerken die 
overeenkomstig de gezondheidswetgeving 
van de Unie zijn vastgesteld, alsook 
ondersteuning van de acties van de 

xi) ondersteuning van de werking van 
de Europese referentienetwerken en de 
oprichting en exploitatie van nieuwe 
transnationale netwerken die 
overeenkomstig de gezondheidswetgeving 
van de Unie zijn vastgesteld, alsook 
ondersteuning van de acties van de 
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lidstaten om de activiteiten van die 
netwerken af te stemmen op de werking 
van de nationale gezondheidszorgstelsels;

lidstaten om de activiteiten van die 
netwerken af te stemmen op de werking 
van de nationale gezondheidszorgstelsels; 
alle gefinancierde netwerken bestaan voor 
ten minste 50 % uit vrouwen en omvatten 
deskundigen op het gebied van seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
en andere gendergerelateerde 
gezondheidsaspecten;

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) Acties in verband met diensten 
voor reproductieve gezondheid:
i) de lidstaten en ngo’s steunen bij de 
bevordering en verlening van universele 
toegang tot diensten voor seksuele en 
reproductieve gezondheid, met inbegrip 
van gezinsplanning, 
informatieverstrekking en voorlichting, en 
de integratie van reproductieve 
gezondheid in nationale strategieën en 
programma’s overeenkomstig het 
actieprogramma van de Internationale 
Conferentie over Bevolking en 
Ontwikkeling, het actieprogramma van 
Peking, de resultaten van de 
toetsingsconferenties ervan en SDG 3 en 
5 van de VN;
ii) acties ter ondersteuning van diensten 
voor seksuele en reproductieve 
gezondheid en daarmee verband 
houdende geneesmiddelen en producten;
iii) acties ter ondersteuning van de 
continuïteit van seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg (geïntegreerde en 
intersectionele zorgbenaderingen voor 
preventie, diagnose, behandeling en 
nazorg);
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Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) Acties in verband met 
gezondheidskwesties die verband houden 
met gendergerelateerd geweld en steun 
aan patiënten die het slachtoffer zijn 
geworden van dergelijk geweld:
i) acties om geweld dat gericht is tegen 
vrouwen met gezondheidsproblemen of 
beperkingen terug te dringen en te 
voorkomen;
ii) acties ter ondersteuning van de 
gezondheidsgerelateerde problemen van 
slachtoffers van geweld tegen vrouwen, 
met inbegrip van gedwongen sterilisatie 
en abortus;
iii) opleiding en capaciteitsopbouw voor 
professionals ter ondersteuning van 
slachtoffers van geweld tegen vrouwen;
iv) bewustmakingscampagnes over 
rechten en toegang tot de rechter voor 
slachtoffers van geweld tegen vrouwen.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter i – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) ondersteuning van acties om de 
beschikbaarheid in de Unie van 
geneesmiddelen en medische hulpmiddelen 
te vergroten en om bij te dragen aan de 
betaalbaarheid ervan voor patiënten en 
gezondheidszorgstelsels;

iv) ondersteuning van acties om de 
beschikbaarheid en toegankelijkheid in de 
Unie van geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen te vergroten en om bij te 
dragen aan de betaalbaarheid ervan voor 
patiënten en gezondheidszorgstelsels;

Amendement 61
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter j – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) ondersteuning voor de digitale 
transformatie van de gezondheidszorg en 
gezondheidszorgstelsels, onder andere door 
middel van benchmarking en 
capaciteitsopbouw voor het gebruik van 
innovatie instrumenten en technologieën; 
digitale bijscholing van 
gezondheidswerkers;

ii) ondersteuning voor de digitale 
transformatie van de gezondheidszorg en 
gezondheidszorgstelsels, onder andere door 
middel van benchmarking en 
capaciteitsopbouw voor het gebruik van 
innovatie instrumenten en technologieën; 
digitale bijscholing van 
gezondheidswerkers, voornamelijk om de 
genderkloof ten aanzien van digitale 
vaardigheden te dichten;

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 1 – punt III bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

III bis. Aantal acties en beste praktijken 
die rechtstreeks bijdragen aan doelstelling 
voor duurzame ontwikkeling 3.7 per 
lidstaat

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt III ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

III ter. Aantal acties en beste praktijken 
die rechtstreeks bijdragen aan doelstelling 
voor duurzame ontwikkeling 5 per lidstaat

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt III quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

III quater. De begroting die is 
toegewezen aan acties en beste praktijken 
die rechtstreeks bijdragen aan doelstelling 
voor duurzame ontwikkeling 3.7 per 
lidstaat

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt III quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

III quinquies. De begroting die is 
toegewezen aan acties en beste praktijken 
die rechtstreeks bijdragen aan doelstelling 
voor duurzame ontwikkeling 5 per lidstaat

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel B – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Seksueel overdraagbare 
aandoeningen

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel B – punt 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 bis. Loonverschil tussen mannen en 
vrouwen binnen de zorg
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