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Amendement 1
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 168 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU), dat tot doel heeft de 
samenwerking tussen de lidstaten aan te 
moedigen ter verbetering van de 
complementariteit van hun 
gezondheidsdiensten in grensgebieden,

– gezien artikel 168 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU), dat een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke 
gezondheid vereist bij de bepaling en de 
uitvoering van elk beleid en elk optreden 
van de Unie en dat tot doel heeft de 
samenwerking tussen de lidstaten aan te 
moedigen ter verbetering van de 
complementariteit van hun 
gezondheidsdiensten in grensgebieden,

Or. en

Amendement 2
Tsvetelina Penkova

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Verordening 
(EU) 2021/1060 van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 juni 2021 
houdende gemeenschappelijke bepalingen 
inzake het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds 
Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie en het 
Europees Fonds voor maritieme zaken, 
visserij en aquacultuur en de financiële 
regels voor die fondsen en voor het Fonds 
voor asiel, migratie en integratie, het 
Fonds voor interne veiligheid en het 
Instrument voor financiële steun voor 
grensbeheer en visumbeleid ([RR1] de 
verordening gemeenschappelijke 
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bepalingen),

Or. en

Amendement 3
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 35 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie, waarin het recht van eenieder op 
toegang tot preventieve gezondheidszorg 
en op medische verzorging is vastgesteld,

Or. en

Amendement 4
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Visum 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling van de VN, en 
met name 
duurzameontwikkelingsdoelstelling nr. 3, 
die gericht is op het waarborgen van 
gezonde levens en het bevorderen van 
welzijn voor iedereen op alle leeftijden, 
met inbegrip van een algemene dekking 
van de gezondheidszorg,

Or. en

Amendement 5
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Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Visum 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 11 november 2020 getiteld 
“Bouwen aan een Europese 
gezondheidsunie: de veerkracht van de 
EU bij grensoverschrijdende bedreigingen 
van de gezondheid versterken”,

Or. en

Amendement 6
Tsvetelina Penkova

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2011/24/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
9 maart 2011 betreffende de toepassing van 
de rechten van patiënten bij 
grensoverschrijdende gezondheidszorg2,

– gezien Richtlijn 2011/24/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
9 maart 2011 betreffende de toepassing van 
de rechten van patiënten bij 
grensoverschrijdende gezondheidszorg2, en 
met name artikel 168,

_________________ _________________
2 PB L 88 van 4.4.2011, blz. 45. 2 PB L 88 van 4.4.2011, blz. 45.

Or. en

Amendement 7
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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– gezien het verslag van de OESO 
getiteld “Health at a Glance: Europe 
2020” van november 2020,

Or. en

Amendement 8
Tomislav Sokol

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de studie in opdracht van de 
Commissie regionale ontwikkeling van 
2021 over grensoverschrijdende 
samenwerking op het gebied van de 
gezondheidszorg1 bis,
_________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2021/690904/IPOL_STU(20
21)690904_EN.pdf 

Or. en

Amendement 9
Alessandro Panza, Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Speciaal verslag 
nr. 07/2019 van de Europese Rekenkamer 
getiteld “EU-maatregelen voor 
grensoverschrijdende gezondheidszorg: 
hoge ambities, maar beter beheer nodig”,

Or. it
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Amendement 10
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A. overwegende dat de uitbraak van 
de COVID-19-pandemie het essentiële 
belang van de gezondheidssector heeft 
onderstreept, ertoe heeft geleid dat een 
groter beroep werd gedaan op 
gezondheidszorgstelsels en 
gezondheidswerkers en de zwakke punten 
en tekortkomingen van de 
gezondheidszorgstelsels en de 
ongelijkheden op het gebied van de 
gezondheidszorg binnen de EU en haar 
lidstaten duidelijk heeft gemaakt;

Or. en

Amendement 11
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Overweging -A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A bis. overwegende dat het cohesiebeleid, 
in de vorm van het investeringsinitiatief 
coronavirusrespons (CRII) en het 
investeringsinitiatief coronavirusrespons 
plus (CRII+), de eerste verdedigingslinie 
tegen de COVID-19-pandemie vormde, 
wat bewijst dat het een aanzienlijke 
bijdrage kan leveren aan de bevordering 
van de gezondheid en het beperken van de 
ongelijkheden op gezondheidsgebied;

Or. en
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Amendement 12
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het gebrek aan 
basisinfrastructuur in bepaalde minder 
ontwikkelde regio’s, dat de gelijke toegang 
tot gezondheidszorg belemmert, de 
belangrijkste reden is waarom de 
gezondheidsinfrastructuur voor veel 
nationale regeringen een prioriteit blijft;

A. overwegende dat het gebrek aan 
basisinfrastructuur en een toereikend 
personeelsbestand in minder ontwikkelde 
regio’s, dat de gelijke toegang tot 
gezondheidszorg ernstig belemmert, de 
belangrijkste reden is waarom de 
hoogwaardige gezondheidsinfrastructuur 
en toereikend en goed opgeleid personeel 
in de gezondheidszorg voor alle nationale 
regeringen een prioriteit moeten zijn;

Or. en

Amendement 13
Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het gebrek aan 
basisinfrastructuur in bepaalde minder 
ontwikkelde regio’s, dat de gelijke toegang 
tot gezondheidszorg belemmert, de 
belangrijkste reden is waarom de 
gezondheidsinfrastructuur voor veel 
nationale regeringen een prioriteit blijft;

A. overwegende dat het gebrek aan 
basisinfrastructuur, hoogopgeleid 
personeel en hoogwaardige diensten in 
bepaalde minder ontwikkelde en 
grensoverschrijdende regio’s, dat de 
gelijke toegang tot gezondheidszorg 
belemmert, de belangrijkste reden is 
waarom de gezondheidsinfrastructuur voor 
veel nationale regeringen een prioriteit 
blijft;

Or. en

Amendement 14
Alessandro Panza, Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Stefania Zambelli
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Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het gebrek aan 
basisinfrastructuur in bepaalde minder 
ontwikkelde regio’s, dat de gelijke toegang 
tot gezondheidszorg belemmert, de 
belangrijkste reden is waarom de 
gezondheidsinfrastructuur voor veel 
nationale regeringen een prioriteit blijft;

A. overwegende dat het gebrek aan 
basisinfrastructuur in bepaalde minder 
ontwikkelde regio’s en in berggebieden, 
plattelandsgebieden en afgelegen 
gebieden, dat de gelijke toegang tot 
gezondheidszorg belemmert, de 
belangrijkste reden is waarom de 
gezondheidsinfrastructuur voor veel 
nationale regeringen een prioriteit blijft;

Or. it

Amendement 15
Tsvetelina Penkova

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het gebrek aan 
basisinfrastructuur in bepaalde minder 
ontwikkelde regio’s, dat de gelijke toegang 
tot gezondheidszorg belemmert, de 
belangrijkste reden is waarom de 
gezondheidsinfrastructuur voor veel 
nationale regeringen een prioriteit blijft;

A. overwegende dat het gebrek aan 
basisinfrastructuur in regio’s van NUTS-
niveau 2, met een bbp per hoofd van de 
bevolking van minder dan 75 % van het 
gemiddelde van de EU-27, dat de gelijke 
toegang tot gezondheidszorg belemmert, de 
belangrijkste reden is waarom de 
gezondheidsinfrastructuur voor veel 
regeringen een prioriteit blijft;

Or. en

Amendement 16
Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat overeenkomstig 
artikel 168 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie de 
lidstaten verantwoordelijk zijn voor het 
bepalen van hun gezondheidsbeleid, 
alsmede de organisatie en de verstrekking 
van gezondheidsdiensten en 
geneeskundige verzorging; overwegende 
dat de Europese Unie in deze context de 
lidstaten mag steunen, maar met volledige 
eerbiediging van hun 
verantwoordelijkheden op dit gebied;

Or. pl

Amendement 17
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de afgelegen 
ligging van de ultraperifere gebieden van 
het Europese vasteland – versterkt door 
hun insulaire of zelfs dubbele insulaire 
ligging (in het geval van archipels), lage 
bevolkingsdichtheid en kwetsbare 
economieën – gevolgen heeft voor de 
gezondheidszorg van deze gebieden;

Or. pt

Amendement 18
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat een van de 
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belangrijkste problemen voor de 
totstandbrenging van duurzame Europese 
gezondheidszorgstelsels het gebrek aan 
personeel is, zij het door de limieten die 
aan het aantal studenten worden gesteld 
of door het gebrek aan 
carrièremogelijkheden, die essentieel zijn 
om een breed toegankelijke 
gezondheidszorg op te bouwen; 

Or. es

Amendement 19
Tsvetelina Penkova

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat volgens de studie 
getiteld “Cross-border cooperation in 
healthcare” van oktober 2021 en de 
gegevens van Eurostat bijna een derde 
van de EU-bevolking in een grensregio 
woont;

Or. en

Amendement 20
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat grensregio’s, 
vooral regio’s met een lagere 
bevolkingsdichtheid, over het algemeen 
economisch minder goed presteren dan 
andere regio’s in de lidstaten;

Or. en
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Amendement 21
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het recht op 
toegang tot hoogwaardige 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
preventieve zorg, deel uitmaakt van de 
Europese pijler van sociale rechten;

Or. en

Amendement 22
Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de normen voor 
de verstrekking van gezondheidszorg in de 
EU niet geharmoniseerd zijn, aangezien er 
aanzienlijke verschillen bestaan tussen 
regio’s, waarbij minder ontwikkelde 
regio’s, die niet in staat zijn een bedrag 
per hoofd van de bevolking aan 
gezondheidszorg te besteden dat enigszins 
in de buurt komt van dat van hun meer 
ontwikkelde tegenhangers, in dit opzicht 
problemen kunnen ondervinden;

B. overwegende dat beleid inzake de 
verstrekking van gezondheidszorg in de 
EU niet geharmoniseerd is;

Or. pl

Amendement 23
Tsvetelina Penkova

Ontwerpresolutie
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Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de normen voor 
de verstrekking van gezondheidszorg in de 
EU niet geharmoniseerd zijn, aangezien 
er aanzienlijke verschillen bestaan tussen 
regio’s, waarbij minder ontwikkelde 
regio’s, die niet in staat zijn een bedrag per 
hoofd van de bevolking aan 
gezondheidszorg te besteden dat enigszins 
in de buurt komt van dat van hun meer 
ontwikkelde tegenhangers, in dit opzicht 
problemen kunnen ondervinden;

B. overwegende dat de normen voor 
de verstrekking van gezondheidszorg in de 
EU nog steeds vallen onder de exclusieve 
bevoegdheden van de lidstaten en er 
aanzienlijke verschillen bestaan tussen 
regio’s, die leiden tot ongelijkheden; 
overwegende dat regio’s van NUTS-
niveau 2, met een bbp per hoofd van de 
bevolking van minder dan 75 % van het 
gemiddelde van de EU-27, niet in staat zijn 
een bedrag per hoofd van de bevolking aan 
gezondheidszorg te besteden dat enigszins 
in de buurt komt van dat van hun meer 
ontwikkelde tegenhangers;

Or. en

Amendement 24
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de normen voor 
de verstrekking van gezondheidszorg in de 
EU niet geharmoniseerd zijn, aangezien er 
aanzienlijke verschillen bestaan tussen 
regio’s, waarbij minder ontwikkelde 
regio’s, die niet in staat zijn een bedrag per 
hoofd van de bevolking aan 
gezondheidszorg te besteden dat enigszins 
in de buurt komt van dat van hun meer 
ontwikkelde tegenhangers, in dit opzicht 
problemen kunnen ondervinden;

B. overwegende dat de normen voor 
de verstrekking van gezondheidszorg in de 
EU niet geharmoniseerd zijn, aangezien er 
aanzienlijke verschillen bestaan tussen de 
lidstaten en hun regio’s, waarbij minder 
ontwikkelde regio’s, die niet in staat zijn 
een bedrag per hoofd van de bevolking aan 
gezondheidszorg te besteden dat enigszins 
in de buurt komt van dat van hun meer 
ontwikkelde tegenhangers, in dit opzicht 
problemen ondervinden;

Or. en

Amendement 25
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Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat er tussen de 
regio’s sprake is van belemmeringen voor 
het overschrijden van de grens wat betreft 
het vrije verkeer, de informatie, het 
bewustzijn of de waarneming van 
patiënten, alsook van verschillende 
stelsels voor de belasting en sociale 
zekerheid of de erkenning van 
kwalificaties van personeel en instellingen 
in de gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 26
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de COVID-19-
pandemie aan het licht heeft gebracht dat 
de begroting van de gezondheidsstelsels 
en het beoogde doel ervan, namelijk 
alleen de gezondheid van de eigen 
onderdanen en Europeanen, moeten 
worden beschermd;

Or. fr

Amendement 27
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de 
EU-instrumenten die bedoeld zijn om een 
aantal van deze problemen te compenseren, 
meestal beperkt zijn tot “zachte” 
wetgeving;

C. overwegende dat de 
EU-instrumenten die bedoeld zijn om een 
aantal van deze problemen te compenseren, 
meestal beperkt zijn tot “zachte” 
wetgeving, hetgeen leidt tot algemene 
tekortkomingen; overwegende dat een 
meer gestructureerde benadering op 
Unieniveau, aangevuld met een sterker en 
uitgebreider wettelijk kader en wettelijk 
bindende actiemiddelen, in dit verband 
vereist is om de samenwerking en 
coördinatie tussen de lidstaten te 
verbeteren, de gezondheid van mensen 
beter te beschermen en de bestaande 
ongelijkheden in de gezondheidszorg 
doeltreffend aan te pakken;

Or. en

Amendement 28
Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de 
EU-instrumenten die bedoeld zijn om een 
aantal van deze problemen te compenseren, 
meestal beperkt zijn tot “zachte” 
wetgeving;

C. overwegende dat de 
EU-instrumenten die bedoeld zijn om een 
aantal van deze problemen te compenseren, 
meestal beperkt zijn tot “zachte” 
wetgeving, die de toepasselijke beginselen 
van complementariteit en subsidiariteit en 
de eerbiediging van de bevoegdheden van 
de lidstaten op dit gebied adequaat 
weerspiegelt, en derhalve verenigbaar is 
met de Verdragen;

Or. pl

Amendement 29
Mathilde Androuët
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Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de 
EU-instrumenten die bedoeld zijn om een 
aantal van deze problemen te compenseren, 
meestal beperkt zijn tot “zachte” 
wetgeving;

C. overwegende dat de 
EU-instrumenten die bedoeld zijn om een 
aantal van deze problemen te compenseren, 
de vorm van “zachte” wetgeving moeten 
blijven aanhouden;

Or. fr

Amendement 30
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de COVID-19-
pandemie heeft aangetoond dat er meer 
aandacht moet worden besteed aan de 
gezondheidszorg in verschillende regio’s 
van de Europese Unie, en dat zij de 
tekortkomingen van tal van 
gezondheidsdiensten – met name in de 
ultraperifere gebieden, afgelegen 
gebieden en gebieden met een lage 
bevolkingsdichtheid – aan het licht heeft 
gebracht;

Or. pt

Amendement 31
Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de samenwerking 
tussen de EU en de lidstaten veeleer 
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gericht is op de juridische aspecten en niet 
op de directe belangen van de patiënten in 
grensoverschrijdende regio’s;

Or. en

Amendement 32
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat grensgebieden 
40 % van het grondgebied van de EU 
vormen en dat meer dan een op de drie 
EU-burgers in een grensregio woont;

Or. en

Amendement 33
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de Commissie 
grensoverschrijdende samenwerking in de 
gezondheidszorg ondersteunt door middel 
van talrijke studies en initiatieven zoals 
Interreg, die in het kader van de 
structuurfondsen worden gefinancierd;

D. overwegende dat de Commissie 
grensoverschrijdende samenwerking in de 
gezondheidszorg ondersteunt door middel 
van talrijke studies en initiatieven zoals 
Interreg, die in het kader van de 
structuurfondsen worden gefinancierd; 
overwegende dat in de 
programmeringsperiode 2014-2020 
169 aan de gezondheidszorg gerelateerde 
projecten werden gefinancierd via 
Interreg-programma’s; overwegende dat 
de begunstigden van deze programma’s in 
de eerste plaats beroepsbeoefenaren en in 
de tweede plaats patiënten zijn en dat 
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weinig projecten gericht zijn op specifieke 
subgroepen, zoals bevolkingsgroepen die 
in een precaire of achtergestelde positie 
verkeren;

Or. en

Amendement 34
Alessandro Panza, Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat samenwerking 
tussen niet tot de EU behorende 
buurlanden van belang is om 
ultramoderne transnationale 
gezondheidscentra op te richten, zodat in 
afgelegen grensgebieden gezondheidszorg 
en therapeutische hulp kan worden 
verleend;

Or. it

Amendement 35
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat 
volksgezondheidsbeleid geen bevoegdheid 
van de Europese Unie is en ook niet mag 
worden;

Or. fr

Amendement 36
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
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namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat uit eerdere 
analyses is gebleken dat versterking van 
het cohesiebeleid noodzakelijk is om de 
verschillen tussen de normen voor 
gezondheidszorg in de EU te verkleinen;

E. overwegende dat uit eerdere 
analyses is gebleken dat versterking van 
het cohesiebeleid noodzakelijk is om de 
verschillen tussen de normen voor 
gezondheidszorg in de EU te verkleinen; 
overwegende dat uit recente studies nog 
steeds blijkt dat sprake is van aanzienlijke 
verschillen in gezondheidsindicatoren in 
de EU, zoals de levensverwachting, 
geboorte- en sterftecijfers, chronische 
ziekten en toegang tot gezondheidszorg en 
infrastructuur; overwegende dat 
ongelijkheden op gezondheidsgebied 
tussen de landen, regio’s en 
bevolkingsgroepen van de EU blijven 
aanhouden en sociale determinanten, 
zoals werk, inkomen, onderwijs, geslacht, 
leeftijd en etniciteit, hierbij een 
belangrijke rol spelen;

Or. en

Amendement 37
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat uit eerdere 
analyses is gebleken dat versterking van 
het cohesiebeleid noodzakelijk is om de 
verschillen tussen de normen voor 
gezondheidszorg in de EU te verkleinen;

E. overwegende dat uit eerdere 
analyses is gebleken dat versterking van 
het cohesiebeleid noodzakelijk is om de 
aanleg en het onderhoud van 
gezondheidsinfrastructuur te 
ondersteunen en om zorgpersoneel op te 
leiden;

Or. fr



PE699.164v01-00 20/96 AM\1241851NL.docx

NL

Amendement 38
Tsvetelina Penkova

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat uit eerdere 
analyses is gebleken dat versterking van 
het cohesiebeleid noodzakelijk is om de 
verschillen tussen de normen voor 
gezondheidszorg in de EU te verkleinen;

E. overwegende dat de versterking van 
het cohesiebeleid noodzakelijk is om de 
verschillen tussen de normen voor 
gezondheidszorg in de EU te verkleinen;

Or. en

Amendement 39
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de uitgaven voor 
gezondheidszorg in de EU goed zijn voor 
bijna 10 % van het bbp, terwijl 15 % van 
de beroepsbevolking in de EU werkzaam is 
op een gezondheidsgerelateerd gebied;

F. overwegende dat de uitgaven voor 
gezondheidszorg in de EU goed zijn voor 
bijna 10 % van het bbp, terwijl 15 % van 
de beroepsbevolking in de EU werkzaam is 
op een gezondheidsgerelateerd gebied; 
overwegende dat nog steeds sprake is van 
aanzienlijke verschillen met betrekking tot 
het niveau van de uitgaven voor 
gezondheidszorg en de beschikbaarheid 
van artsen en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg tussen de lidstaten en 
hun regio’s;

Or. en

Amendement 40
Mathilde Androuët
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Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de pandemie en 
het feit dat regeringen onvoldoende 
voorbereid waren, ziekenhuissystemen en 
zorgpersoneel zwaar op de proef hebben 
gesteld; overwegende dat de beperkende 
gezondheidsmaatregelen en 
vaccinatieplicht voor zorgpersoneel een 
schending van de fundamentele vrijheden 
vormen; overwegende dat medisch 
beroepsgeheim in alle situaties moet 
worden gewaarborgd;

Or. fr

Amendement 41
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat het massale 
vertrek uit grensregio’s, vooral van jonge 
mensen en geschoolde arbeidskrachten, 
het gebrek aan economische 
mogelijkheden in dergelijke regio’s 
illustreert en ze bovendien minder 
aantrekkelijk maakt wat werkgelegenheid 
in de gezondheidszorgsector betreft;

Or. en

Amendement 42
Tsvetelina Penkova

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat in de laatste twee 
meerjarig financieel kaders (MFK’s) 
gezondheidszorginvesteringen uit het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) doorgaans 
geconcentreerd waren in de minder 
ontwikkelde lidstaten en regio’s en meestal 
gericht waren op de modernisering van de 
gezondheidsdiensten, terwijl de 
investeringen uit het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) voor toegang tot 
gezondheidszorg doorgaans 
geconcentreerd waren in landen die met 
bijzondere uitdagingen kampen op het 
gebied van toegang tot betaalbare, 
duurzame en hoogwaardige diensten;

G. overwegende dat in de laatste twee 
meerjarig financieel kaders (MFK’s) 
gezondheidszorginvesteringen uit het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) doorgaans 
geconcentreerd waren in de minder 
ontwikkelde lidstaten en regio’s van 
NUTS-niveau 2, met een bbp per hoofd 
van de bevolking van minder dan 75 % 
van het gemiddelde van de EU-27, en 
meestal gericht waren op de modernisering 
van de gezondheidsdiensten, terwijl de 
investeringen uit het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) gericht waren op de toegang 
tot gezondheidszorg en doorgaans 
geconcentreerd waren in landen die met 
bijzondere uitdagingen kampen op het 
gebied van toegang tot betaalbare, 
duurzame en hoogwaardige diensten;

Or. en

Amendement 43
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de nadruk heeft gelegd op het 
belang van vooruitgang op het gebied van 
e-gezondheid, e-geneeskunde en andere 
vormen van digitalisering; overwegende 
dat ontwikkelingen op het gebied van 
digitale technologie een bron van nieuwe 
mogelijkheden zijn, maar ook apparatuur 
vereisen die is afgestemd op elke 
specifieke situatie, alsmede opleiding voor 
medisch personeel en patiënten;

Or. ro
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Amendement 44
Alessandro Panza, Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de inwoners van 
berggebieden, afgelegen gebieden en 
plattelandsgebieden, die vaak in 
grensgebieden gelegen zijn, vaak 
gedwongen zijn om meerdere kilometers 
te reizen, soms zelfs naar andere landen, 
om basiszorg te ontvangen en 
therapeutische programma’s te volgen;

Or. it

Amendement 45
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de lidstaten 
momenteel in de eerste plaats 
verantwoordelijk zijn voor de 
gezondheidszorg, aangezien zij bevoegd 
zijn voor de organisatie en financiering 
van gezondheidszorgdiensten en medische 
praktijken;

Or. en

Amendement 46
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)



PE699.164v01-00 24/96 AM\1241851NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het programma 
Next Generation als prioriteiten onder 
meer de digitalisering en de vergroting 
van de veerkracht van de 
gezondheidszorgstelsels heeft vastgesteld;

Or. es

Amendement 47
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat 
grensoverschrijdende samenwerking in 
verband met de gezondheidszorg de steun 
en betrokkenheid van een breed scala aan 
partners, medisch-sociale instellingen, 
zorgverzekeraars en overheden vereist;

Or. en

Amendement 48
Alessandro Panza, Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat de 
ontwikkelingen op het gebied van 
telegeneeskunde en artificiële intelligentie 
zich voortzetten, waardoor behandelingen 
en gezondheidszorgprocessen op afstand 
een zeer geavanceerd niveau aan het 
bereiken zijn;

Or. it
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Amendement 49
Alessandro Panza, Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quater. overwegende dat de 
COVID-19-crisis heeft aangetoond dat 
gezondheidsbedreigingen geen grenzen 
kennen en dat er een meer 
gecoördineerde Europese respons nodig 
is, maar dat ook dient te worden 
benadrukt dat gezondheidsbescherming 
een nationale bevoegdheid is en dat de 
lidstaten en regio’s verantwoordelijk 
moeten blijven voor beslissingen op het 
gebied van volksgezondheidsbeleid;

Or. it

Amendement 50
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quater. overwegende dat 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
een van de beleids- en werkterreinen is 
waarop sprake is van de meeste wettelijke 
en niet-wettelijke belemmeringen als 
gevolg van grote verschillen tussen de 
nationale stelsels;

Or. en

Amendement 51
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
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Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Overweging G quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quinquies. overwegende dat een 
Europese gezondheidsunie moet bijdragen 
aan een nauwere samenwerking, 
coördinatie en kennisuitwisseling op 
gezondheidsgebied tussen de lidstaten en 
relevante belanghebbenden en deze moet 
bevorderen en de capaciteit van de EU 
moet vergroten om grensoverschrijdende 
bedreigingen voor de gezondheid te 
bestrijden;

Or. en

Amendement 52
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept dat het cohesiebeleid 
van de EU investeert in gezondheid als een 
belangrijke troef voor regionale 
ontwikkeling en concurrentievermogen 
teneinde economische en sociale 
ongelijkheden te verminderen;

1. onderstreept dat het cohesiebeleid 
van de EU investeert in gezondheid als een 
belangrijke troef voor regionale 
ontwikkeling, sociale convergentie en 
regionaal concurrentievermogen teneinde 
economische en sociale ongelijkheden te 
verminderen;

Or. en

Amendement 53
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat instrumenten 
zoals die van het cohesiebeleid moeten 
worden gebruikt om te zorgen voor een 
gelijke toegang tot minimumnormen voor 
de kwaliteit van medische diensten in de 
gehele Europese Unie; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten beter samen te 
werken en hun krachten te bundelen om 
deze doelstelling te bereiken;

Or. en

Amendement 54
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. onderstreept dat het waarborgen 
van een gezond leven betekent dat moet 
worden voorzien in gezondheidszorg voor 
iedereen en dat moet worden gezorgd voor 
een toereikend en goed opgeleid 
personeelsbestand, 
gezondheidsinfrastructuur en -
apparatuur, een gelijke toegang tot 
hoogwaardige gezondheidsdiensten en 
een EU-brede verzekeringsdekking;

Or. en

Amendement 55
Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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1 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten prioriteit te verlenen aan de 
investeringen in de 
gezondheidsinfrastructuur, de opleiding 
van personeel en de kwaliteit van de 
gezondheidsdiensten in 
grensoverschrijdende regio’s;

Or. en

Amendement 56
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst op de cruciale rol van 
investeringen in hoogwaardige openbare 
diensten voor het opbouwen van sociale 
veerkracht en het omgaan met 
economische, gezondheids- en sociale 
crises;

Or. en

Amendement 57
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. wijst erop dat toegang tot openbare 
diensten van essentieel belang is voor de 
150 miljoen inwoners tellende bevolking 
van interne grensgebieden, maar vaak 
wordt bemoeilijkt door talloze juridische 
en administratieve hinderpalen; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten derhalve 
maximale inspanningen te leveren om 
deze belemmeringen weg te nemen, met 
name wanneer deze verband houden met 
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gezondheidsdiensten, vervoer, onderwijs, 
arbeidsmobiliteit en het milieu;

Or. en

Amendement 58
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. onderstreept dat asymmetrische 
informatie, verschillende belasting- en 
socialezekerheidsstelsels en 
belemmeringen bij de erkenning van 
kwalificaties van personeel en instellingen 
in de gezondheidszorg ernstige 
hinderpalen vormen voor een goed 
werkend grensoverschrijdend 
gezondheidszorgstelsel;

Or. en

Amendement 59
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. is van mening dat de EU 
een strategische en geïntegreerde 
benadering moet ontwikkelen met 
betrekking tot belangrijke ziekten, door 
verschillende middelen uit diverse 
fondsen, met inbegrip van het 
Cohesiefonds, samen te brengen; 
benadrukt dat het model van het Europees 
kankerbestrijdingsplan moet worden 
nagevolgd voor de aanpak van andere 
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gezondheidsproblemen, zoals die in 
verband met de geestelijke gezondheid en 
hart- en vaatziekten;

Or. en

Amendement 60
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quinquies. wijst op de toename van 
geestelijke ziekten en aandoeningen, met 
name in het kader van de COVID-19-
pandemie; verzoekt de Commissie zo snel 
mogelijk een nieuw Europees actieplan 
voor de geestelijke gezondheid voor te 
stellen, met gebruikmaking van alle 
beschikbare instrumenten, met inbegrip 
van het cohesiebeleid, in de vorm van een 
alomvattend plan met maatregelen en 
streefdoelen om niemand achter te laten, 
naar voorbeeld van het model van het 
Europees kankerbestrijdingsplan;

Or. en

Amendement 61
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 sexies. is van oordeel dat het 
herstel van de COVID-19-pandemie een 
gelegenheid biedt om sterkere en 
veerkrachtigere gezondheidsstelsels op te 
bouwen door gebruik te maken van de 
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instrumenten van het cohesiebeleid; 
steunt de Commissie bij de 
totstandbrenging van een goed 
functionerende Europese 
gezondheidsunie en bij het ontsluiten van 
het enorme potentieel van de 
samenwerking op gezondheidsgebied;

Or. en

Amendement 62
Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat bepaalde minder 
ontwikkelde regio’s nog een lange weg te 
gaan hebben voordat zij op uniforme wijze 
voldoen aan de normen voor 
gezondheidszorg in meer ontwikkelde 
delen van de EU, en dat convergentie in 
deze zin waarschijnlijk niet kan worden 
bereikt zonder hulp van de EU, met name 
via haar cohesiebeleid;

2. wijst erop dat bepaalde minder 
ontwikkelde regio’s nog een lange weg te 
gaan hebben voordat zij op uniforme wijze 
voldoen aan de normen voor 
gezondheidszorg in meer ontwikkelde 
delen van de EU, en dat convergentie in 
deze zin waarschijnlijk niet kan worden 
bereikt zonder hulp van de EU, met name 
via haar cohesiebeleid; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten derhalve samen 
te werken bij de vaststelling van 
minimumnormen voor zowel de 
gezondheidsinfrastructuur als de 
gezondheidsdiensten en de Europese 
fondsen te gebruiken om de normen in 
alle regio’s, en met name de grensregio’s, 
te waarborgen;

Or. en

Amendement 63
Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat bepaalde minder 
ontwikkelde regio’s nog een lange weg te 
gaan hebben voordat zij op uniforme wijze 
voldoen aan de normen voor 
gezondheidszorg in meer ontwikkelde 
delen van de EU, en dat convergentie in 
deze zin waarschijnlijk niet kan worden 
bereikt zonder hulp van de EU, met name 
via haar cohesiebeleid;

2. wijst erop dat bepaalde minder 
ontwikkelde regio’s niet op uniforme wijze 
voldoen aan de normen voor 
gezondheidszorg in vergelijking met de 
diensten die beschikbaar zijn in meer 
ontwikkelde delen van de EU; benadrukt 
dat verdere convergentie en samenwerking 
in deze zin nodig zijn tussen de lidstaten 
en op het niveau van de EU, met name via 
haar cohesiebeleid;

Or. pl

Amendement 64
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat bepaalde minder 
ontwikkelde regio’s nog een lange weg te 
gaan hebben voordat zij op uniforme wijze 
voldoen aan de normen voor 
gezondheidszorg in meer ontwikkelde 
delen van de EU, en dat convergentie in 
deze zin waarschijnlijk niet kan worden 
bereikt zonder hulp van de EU, met name 
via haar cohesiebeleid;

2. wijst erop dat bepaalde minder 
ontwikkelde regio’s, met name 
plattelandsgebieden en gebieden met een 
lage bevolkingsdichtheid, nog een lange 
weg te gaan hebben voordat zij op 
uniforme wijze voldoen aan de normen 
voor gezondheidszorg in meer ontwikkelde 
delen van de EU, en dat convergentie in 
deze zin waarschijnlijk niet kan worden 
bereikt zonder hulp van de EU, met name 
via haar cohesiebeleid;

Or. pt

Amendement 65
Tsvetelina Penkova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement
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2. wijst erop dat bepaalde minder 
ontwikkelde regio’s nog een lange weg te 
gaan hebben voordat zij op uniforme wijze 
voldoen aan de normen voor 
gezondheidszorg in meer ontwikkelde 
delen van de EU, en dat convergentie in 
deze zin waarschijnlijk niet kan worden 
bereikt zonder hulp van de EU, met name 
via haar cohesiebeleid;

2. wijst erop dat bepaalde regio’s van 
NUTS-niveau 2, met een bbp per hoofd 
van de bevolking van minder dan 75 % 
van het gemiddelde van de EU-27, nog 
een lange weg te gaan hebben voordat zij 
op uniforme wijze voldoen aan de normen 
voor gezondheidszorg in meer ontwikkelde 
delen van de EU, en dat convergentie in 
deze zin waarschijnlijk niet kan worden 
bereikt zonder hulp van de EU, met name 
via haar cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 66
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat bepaalde minder 
ontwikkelde regio’s nog een lange weg te 
gaan hebben voordat zij op uniforme wijze 
voldoen aan de normen voor 
gezondheidszorg in meer ontwikkelde 
delen van de EU, en dat convergentie in 
deze zin waarschijnlijk niet kan worden 
bereikt zonder hulp van de EU, met name 
via haar cohesiebeleid;

2. wijst erop dat veel minder 
ontwikkelde regio’s nog een lange weg te 
gaan hebben voordat zij op uniforme wijze 
voldoen aan de normen voor 
gezondheidszorg in meer ontwikkelde 
delen van de EU, en dat convergentie in 
deze zin waarschijnlijk niet kan worden 
bereikt zonder hulp van de EU, met name 
via haar cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 67
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat bepaalde minder 
ontwikkelde regio’s nog een lange weg te 

2. wijst erop dat bepaalde minder 
ontwikkelde regio’s nog een lange weg te 
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gaan hebben voordat zij op uniforme wijze 
voldoen aan de normen voor 
gezondheidszorg in meer ontwikkelde 
delen van de EU, en dat convergentie in 
deze zin waarschijnlijk niet kan worden 
bereikt zonder hulp van de EU, met name 
via haar cohesiebeleid;

gaan hebben voordat zij op uniforme wijze 
voldoen aan de normen voor 
gezondheidszorg in meer ontwikkelde 
delen van de EU, en dat convergentie in 
deze zin waarschijnlijk niet kan worden 
bereikt zonder hulp, met name via het 
cohesiebeleid;

Or. fr

Amendement 68
Tomislav Sokol

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herinnert aan de aanzienlijke 
bijdrage van het cohesiebeleid aan 
investeringen in de gezondheidssector 
tijdens de afgelopen 
programmeringsperiode (2014-2020) via 
het ESF en het EFRO, ter hoogte van 
ongeveer 56 miljard EUR, gericht op het 
verbeteren van de toegang tot diensten en 
op de ontwikkeling van gespecialiseerde 
gezondheidsinfrastructuur en -capaciteiten 
om ongelijkheden op gezondheidsgebied te 
verminderen;

3. herinnert aan de aanzienlijke 
bijdrage van het cohesiebeleid aan 
geplande investeringen in de 
gezondheidssector tijdens de afgelopen 
programmeringsperiode (2014-2020) via 
het ESF en het EFRO, ter hoogte van tot 
nu toe ongeveer 24 miljard EUR, gericht 
op het verbeteren van de toegang tot 
diensten en op de ontwikkeling van 
gespecialiseerde gezondheidsinfrastructuur 
en -capaciteiten om ongelijkheden op 
gezondheidsgebied te verminderen;

Or. en

Amendement 69
Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat investeringen in 
innovatie op het gebied van 
gezondheidszorg, volksgezondheid en de 
vermindering van ongelijkheden op 

4. is van mening dat investeringen in 
innovatie op het gebied van 
gezondheidszorg, volksgezondheid en de 
vermindering van ongelijkheden op 
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gezondheidsgebied het dagelijks leven van 
de burgers aanzienlijk zullen blijven 
verbeteren;

gezondheidsgebied het dagelijks leven van 
de burgers aanzienlijk zullen blijven 
verbeteren; onderstreept de noodzaak van 
een rechtstreekse samenwerking, acties en 
projecten, met gebruik van de 
instrumenten van het cohesiebeleid tussen 
de lidstaten met het oog op de vaststelling 
van procedures die gericht zijn op het 
aanpakken van de administratieve lasten 
voor patiënten en het oplossen van zo veel 
mogelijk problemen met documenten en 
vergoedingen bij zorgverzekeringen in 
grensregio’s;

Or. en

Amendement 70
Alessandro Panza, Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat investeringen in 
innovatie op het gebied van 
gezondheidszorg, volksgezondheid en de 
vermindering van ongelijkheden op 
gezondheidsgebied het dagelijks leven van 
de burgers aanzienlijk zullen blijven 
verbeteren;

4. is van mening dat investeringen in 
innovatie op het gebied van 
gezondheidszorg, volksgezondheid en de 
vermindering van ongelijkheden op 
gezondheidsgebied het dagelijks leven van 
de burgers aanzienlijk zullen blijven 
verbeteren en zullen bijdragen tot het 
voorkomen van het fenomeen van 
ontvolking, en zo ook een instrument van 
sociale en economische compensatie 
zullen worden;

Or. it

Amendement 71
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat investeringen in 
innovatie op het gebied van 
gezondheidszorg, volksgezondheid en de 
vermindering van ongelijkheden op 
gezondheidsgebied het dagelijks leven van 
de burgers aanzienlijk zullen blijven 
verbeteren;

4. is van mening dat investeringen in 
innovatie op het gebied van 
gezondheidszorg, gezondheidszorgstelsels, 
voldoende personeel in de 
gezondheidszorg en de vermindering van 
ongelijkheden op gezondheidsgebied het 
dagelijks leven van mensen aanzienlijk 
zullen blijven verbeteren;

Or. en

Amendement 72
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat investeringen in 
innovatie op het gebied van 
gezondheidszorg, volksgezondheid en de 
vermindering van ongelijkheden op 
gezondheidsgebied het dagelijks leven van 
de burgers aanzienlijk zullen blijven 
verbeteren;

4. is van mening dat investeringen in 
innovatie op het gebied van 
gezondheidszorg, volksgezondheid en de 
vermindering van ongelijkheden op 
gezondheidsgebied het dagelijks leven van 
de burgers en de levensverwachting 
aanzienlijk zullen blijven verbeteren;

Or. ro

Amendement 73
Vlad-Marius Botoş

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten naar behoren 
rekening te houden met de positieve 
bijdrage van de particuliere 
gezondheidszorgsector en ervoor te zorgen 
dat bij de programmering van de volgende 
cohesieprogramma’s voldoende middelen 
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beschikbaar zijn voor particuliere 
projecten op het gebied van 
gezondheidsinfrastructuur en -diensten;

Or. en

Amendement 74
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. herinnert eraan dat de Verdragen 
vereisen 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 moet worden verzekerd;

Or. en

Amendement 75
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. wijst op de aanhoudende sociale 
determinanten van ongelijkheden op 
gezondheidsgebied tussen landen, regio’s 
en bevolkingsgroepen van de EU, zoals 
werk, inkomen, onderwijs, geslacht, 
leeftijd en etniciteit;

Or. en

Amendement 76
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Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan dat bij de vaststelling 
van het gezondheidsbeleid op regionaal en 
nationaal niveau de bereidheid bestaat om 
een einde te maken aan het hokjesdenken 
bij het gezondheids-, het sociaal en het 
economisch beleid, met als doel de 
dialoog, de synergieën en geplande 
investeringen uit de structuurfondsen en 
andere relevante EU-programma’s te 
verbeteren, zodat kan worden voorzien in 
de onvervulde gezondheids- en sociale 
behoeften van de burgers;

5. beveelt aan dat bij de vaststelling 
van het gezondheidsbeleid op regionaal en 
nationaal niveau moet worden gestreefd 
naar op maat gemaakte en flexibele 
benaderingen tussen het gezondheids-, het 
sociaal en het economisch beleid, met als 
doel de dialoog, de synergieën en geplande 
investeringen uit de structuurfondsen en 
andere relevante EU-programma’s te 
verbeteren, zodat kan worden voorzien in 
de onvervulde gezondheids- en sociale 
behoeften van de burgers in 
grensgebieden;

Or. pl

Amendement 77
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan dat bij de vaststelling 
van het gezondheidsbeleid op regionaal en 
nationaal niveau de bereidheid bestaat om 
een einde te maken aan het hokjesdenken 
bij het gezondheids-, het sociaal en het 
economisch beleid, met als doel de 
dialoog, de synergieën en geplande 
investeringen uit de structuurfondsen en 
andere relevante EU-programma’s te 
verbeteren, zodat kan worden voorzien in 
de onvervulde gezondheids- en sociale 
behoeften van de burgers;

5. beveelt aan dat bij de vaststelling 
van het gezondheidsbeleid op regionaal, 
nationaal en EU-niveau de bereidheid 
bestaat om een einde te maken aan het 
hokjesdenken bij het gezondheids-, het 
sociaal en het economisch beleid, met als 
doel de dialoog, de synergieën en geplande 
investeringen uit de structuurfondsen en 
andere relevante EU-programma’s te 
verbeteren, zodat kan worden voorzien in 
de onvervulde gezondheids- en sociale 
behoeften van mensen;

Or. en
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Amendement 78
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan dat bij de vaststelling 
van het gezondheidsbeleid op regionaal en 
nationaal niveau de bereidheid bestaat om 
een einde te maken aan het hokjesdenken 
bij het gezondheids-, het sociaal en het 
economisch beleid, met als doel de 
dialoog, de synergieën en geplande 
investeringen uit de structuurfondsen en 
andere relevante EU-programma’s te 
verbeteren, zodat kan worden voorzien in 
de onvervulde gezondheids- en sociale 
behoeften van de burgers;

5. beveelt aan dat bij de vaststelling 
van het gezondheidsbeleid op regionaal en 
nationaal niveau de bereidheid bestaat om 
een einde te maken aan het hokjesdenken 
bij het gezondheids-, het sociaal en het 
economisch beleid, met als doel de 
dialoog, de synergieën en geplande 
investeringen uit de structuurfondsen en 
andere relevante EU-programma’s te 
verbeteren, zodat de kwaliteit van de zorg 
wordt verbeterd en in de toekomst 
beperkende gezondheidsmaatregelen 
kunnen worden vermeden;

Or. fr

Amendement 79
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Ondřej Knotek, 
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept dat de Europese 
referentienetwerken de toegang tot de 
gezondheidszorg voor zeldzame en 
complexe ziekten zouden kunnen 
verbeteren; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te zorgen voor continue steun en 
betere middelen voor de Europese 
referentienetwerken (ERN’s) en nationale 
kenniscentra voor zeldzame en complexe 
ziekten en het werkterrein van de ERN’s 
uit te breiden naar andere gebieden zoals 
programma’s voor ernstige verbrandingen 
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en orgaantransplantatie; verzoekt de 
Commissie na te gaan of het haalbaar is 
om in het kader van het cohesiebeleid een 
speciaal fonds op te richten ter 
waarborging van een gelijke toegang tot 
goedgekeurde therapieën voor zeldzame 
ziekten;

Or. en

Amendement 80
Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de lidstaten bij de 
vaststelling van gezondheidszorgbeleid 
rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de grensregio’s en het 
recht van de patiënt om te kiezen en 
gebruik te maken van de instrumenten 
van het cohesiebeleid voor de 
ontwikkeling van de regionale 
gezondheidsinfrastructuur en procedures 
die patiënten de mogelijkheid bieden de 
medische diensten in de regio aan beide 
zijden van de grens te kiezen, ongeacht 
hun lidstaat van verblijf;

Or. en

Amendement 81
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. stelt voor dat de Europese 
Commissie een Europese adviesraad 
inzake gezondheid in het leven roept, 
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waarin nationale, regionale en lokale 
overheden en andere belanghebbenden 
worden betrokken, met als doel een beter 
gebruik van de Europese fondsen te 
bevorderen en te werken aan 
doeltreffende en geharmoniseerde 
antwoorden op gemeenschappelijke 
volksgezondheidskwesties;

Or. pt

Amendement 82
Alessandro Panza, Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt aan op betere synergieën en 
complementariteit tussen de programma’s 
van het cohesiebeleid, teneinde de 
regionale verschillen te verkleinen, met 
name bij Horizon Europa, dat nieuwe 
kennis moet genereren, en EU4Health, en 
optimaal gebruik te maken van deze 
nieuwe kennis ten behoeve van burgers en 
gezondheidszorgstelsels;

6. dringt erop aan dat de lidstaten en 
de regio’s investeringsstrategieën voor de 
lange termijn ontwikkelen die 
infrastructuur, menselijk kapitaal, 
innovatieve technologieën en nieuwe 
modellen voor de verlening van 
gezondheidsdiensten omvatten; wijst erop 
dat, teneinde deze strategieën te 
ondersteunen en de regionale verschillen 
te verkleinen, de middelen van het 
cohesiebeleid een aanvulling moeten 
vormen op die van andere EU-
instrumenten, met name Horizon Europa, 
EU4Health en InvestEU, en moeten 
zorgen voor de beste synergieën met de 
nationale programma’s;

Or. it

Amendement 83
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt aan op betere synergieën en 
complementariteit tussen de programma’s 
van het cohesiebeleid, teneinde de 
regionale verschillen te verkleinen, met 
name bij Horizon Europa, dat nieuwe 
kennis moet genereren, en EU4Health, en 
optimaal gebruik te maken van deze 
nieuwe kennis ten behoeve van burgers en 
gezondheidszorgstelsels;

6. dringt aan op betere synergieën en 
complementariteit tussen de programma’s 
van het cohesiebeleid, teneinde de 
regionale verschillen te verkleinen, met 
name bij Horizon Europa, dat nieuwe 
kennis moet genereren, en EU4Health, en 
optimaal gebruik te maken van deze 
nieuwe kennis ten behoeve van mensen en 
openbare gezondheidszorgstelsels;

Or. en

Amendement 84
Irène Tolleret, Alin Mituța

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie haar 
bevoegdheid op het gebied van het 
gezondheidsbeleid ten volle te benutten en 
de nationale en regionale autoriteiten te 
steunen bij het versterken van de 
gezondheidsstelsels, het bevorderen van 
de opwaartse convergentie van de 
gezondheidszorgnormen met het oog op 
het beperken van de ongelijkheden op 
gezondheidsgebied in en tussen de 
lidstaten, en het vergemakkelijken van de 
uitwisseling van beste praktijken tussen de 
lidstaten, met name in verband met de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, onder meer door, waar passend, 
gebruik te maken van het EU4Health-
programma en het Europees Sociaal 
Fonds Plus (ESF+);

Or. en

Amendement 85
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
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namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt het belang van het 
cohesiebeleid bij het aanpakken van 
genderongelijkheid in de gezondheidszorg 
en het bevorderen van gendergerelateerde 
gezondheidsprioriteiten van de EU-
strategie voor gendergelijkheid 2020-
2025, waaronder seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

Or. en

Amendement 86
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. dringt erop aan te streven naar 
versterking van de synergieën tussen de 
programma’s ter uitvoering van Next 
Generation, zowel met betrekking tot de 
prioriteit van vergroting van de veerkracht 
van de gezondheidszorgstelsels als tot de 
digitalisering daarvan en de verbetering 
van de administratieve systemen;

Or. es

Amendement 87
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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6 ter. verzoekt de Europese Commissie 
de integratie van medische behandelingen 
en de verzorging te bevorderen op basis 
van gezondheids- en 
verzorgingsstrategieën, zodat de patiënt 
centraal wordt gesteld en dubbel werk, 
alsmede tekorten aan middelen en zorg 
worden voorkomen, met name in het geval 
van chronische patiënten of ouderen, 
waarbij vooral lering kan worden 
getrokken uit de ervaringen met 
grensoverschrijdende programma’s;

Or. es

Amendement 88
Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat bij de evaluatie van 
gefinancierde structurele projecten en 
benchmarks in de context van gezondheid 
de daaropvolgende gezondheidsresultaten 
van afzonderlijke projecten moeten worden 
geëvalueerd om de doeltreffendheid en de 
resultaten ervan te kunnen volgen, teneinde 
na te gaan in hoeverre een bepaald 
project succesvol is geweest;

7. wijst erop dat bij de evaluatie van 
gefinancierde structurele projecten en 
benchmarks in de context van gezondheid 
de daaropvolgende gezondheidsresultaten 
van afzonderlijke projecten moeten worden 
geëvalueerd om de resultaten ervan te 
kunnen volgen en voortdurende analysen 
van de doeltreffendheid ervan te kunnen 
uitvoeren, teneinde de juiste conclusies te 
trekken om de programmering en 
uitvoering van deze projecten in de 
toekomst te verbeteren;

Or. pl

Amendement 89
Tsvetelina Penkova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7



AM\1241851NL.docx 45/96 PE699.164v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat bij de evaluatie van 
gefinancierde structurele projecten en 
benchmarks in de context van gezondheid 
de daaropvolgende gezondheidsresultaten 
van afzonderlijke projecten moeten worden 
geëvalueerd om de doeltreffendheid en de 
resultaten ervan te kunnen volgen, teneinde 
na te gaan in hoeverre een bepaald project 
succesvol is geweest;

7. wijst erop dat bij de evaluatie van 
het totale pakket aan gefinancierde 
structurele projecten en benchmarks in de 
context van gezondheid de daaropvolgende 
resultaten van afzonderlijke projecten ook 
moeten worden geëvalueerd, op basis van 
de impact ervan op de begunstigden, om 
de doeltreffendheid en de resultaten ervan 
te kunnen volgen, teneinde na te gaan in 
hoeverre een bepaald project succesvol is 
geweest;

Or. en

Amendement 90
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat bij de evaluatie van 
gefinancierde structurele projecten en 
benchmarks in de context van gezondheid 
de daaropvolgende gezondheidsresultaten 
van afzonderlijke projecten moeten worden 
geëvalueerd om de doeltreffendheid en de 
resultaten ervan te kunnen volgen, teneinde 
na te gaan in hoeverre een bepaald project 
succesvol is geweest;

7. wijst erop dat bij de evaluatie van 
gefinancierde structurele projecten en 
benchmarks in de context van gezondheid 
de daaropvolgende gezondheidsresultaten 
van afzonderlijke projecten moeten worden 
geëvalueerd om de doeltreffendheid en de 
resultaten ervan te kunnen volgen, teneinde 
na te gaan in hoeverre een bepaald project 
succesvol is geweest met het oog op 
verdere ontwikkeling van een gids voor 
goede praktijken;

Or. ro

Amendement 91
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat het belangrijk is 
door te gaan met de opbouw van een 
alomvattende gezondheidsinfrastructuur en 
de bestaande ongelijkheden zoveel 
mogelijk te verkleinen; herinnert eraan dat 
het cohesiebeleid een aanzienlijke bijdrage 
kan leveren aan de opbouw van 
gezondheidsinfrastructuur in alle delen van 
de EU, met name in de minder ontwikkelde 
regio’s, om veerkrachtige 
gezondheidszorgstelsels in de hele EU tot 
stand te brengen, die kunnen inspelen op 
de huidige en toekomstige uitdagingen;

8. onderstreept dat het belangrijk is 
door te gaan met de opbouw van 
alomvattende openbare 
gezondheidsinfrastructuur en de bestaande 
ongelijkheden zoveel mogelijk te 
verkleinen; herinnert eraan dat het 
cohesiebeleid een aanzienlijke bijdrage kan 
leveren aan de opbouw van 
gezondheidsinfrastructuur in alle delen van 
de EU, met name in de minder ontwikkelde 
regio’s, om hoogwaardige, volledig 
uitgeruste en veerkrachtige openbare 
gezondheidszorgstelsels in de hele EU tot 
stand te brengen, die de gezondheid van 
mensen beter kunnen beschermen en 
doeltreffend kunnen inspelen op de huidige 
en toekomstige uitdagingen;

Or. en

Amendement 92
Alessandro Panza, Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat het belangrijk is 
door te gaan met de opbouw van een 
alomvattende gezondheidsinfrastructuur en 
de bestaande ongelijkheden zoveel 
mogelijk te verkleinen; herinnert eraan dat 
het cohesiebeleid een aanzienlijke bijdrage 
kan leveren aan de opbouw van 
gezondheidsinfrastructuur in alle delen van 
de EU, met name in de minder ontwikkelde 
regio’s, om veerkrachtige 
gezondheidszorgstelsels in de hele EU tot 
stand te brengen, die kunnen inspelen op 
de huidige en toekomstige uitdagingen;

8. onderstreept dat het belangrijk is 
door te gaan met de opbouw van een 
alomvattende gezondheidsinfrastructuur en 
de bestaande ongelijkheden zoveel 
mogelijk te verkleinen; herinnert eraan dat 
het cohesiebeleid een aanzienlijke bijdrage 
kan leveren aan de opbouw van 
gezondheidsinfrastructuur in alle delen van 
de EU, met name in de minder ontwikkelde 
regio’s en in berggebieden, 
plattelandsgebieden en afgelegen 
gebieden, om veerkrachtige 
gezondheidszorgstelsels in de hele EU tot 
stand te brengen, die kunnen inspelen op 
de huidige en toekomstige uitdagingen;

Or. it
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Amendement 93
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat het belangrijk is 
door te gaan met de opbouw van een 
alomvattende gezondheidsinfrastructuur 
en de bestaande ongelijkheden zoveel 
mogelijk te verkleinen; herinnert eraan dat 
het cohesiebeleid een aanzienlijke bijdrage 
kan leveren aan de opbouw van 
gezondheidsinfrastructuur in alle delen van 
de EU, met name in de minder ontwikkelde 
regio’s, om veerkrachtige 
gezondheidszorgstelsels in de hele EU tot 
stand te brengen, die kunnen inspelen op 
de huidige en toekomstige uitdagingen;

8. onderstreept dat het belangrijk is de 
bestaande ongelijkheden zoveel mogelijk 
te verkleinen; herinnert eraan dat het 
cohesiebeleid een aanzienlijke bijdrage kan 
leveren aan de opbouw van 
gezondheidsinfrastructuur in alle delen van 
de EU, met name in de minder ontwikkelde 
regio’s, om veerkrachtige 
gezondheidszorgstelsels in de hele EU tot 
stand te brengen, die kunnen inspelen op 
de huidige en toekomstige uitdagingen;

Or. fr

Amendement 94
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt aan op het gebruik van 
fondsen in het kader van het cohesiebeleid 
voor de ontwikkeling van gespecialiseerde 
kenniscentra voor specifieke ziekten in de 
hele EU, die ook haar buurlanden zouden 
bestrijken en zouden bijdragen tot 
grensoverschrijdende samenwerking op 
het gebied van gezondheidszorg; herhaalt 
in dit verband dat alle bestaande EU-
instrumenten, zoals EU4Health en 
Horizon Europa, in synergie moeten 
worden gebruikt om de ontwikkeling van 
een netwerk van dergelijke centra te 

9. dringt aan op het gebruik van 
fondsen in het kader van het cohesiebeleid 
voor de ontwikkeling van gespecialiseerde 
kenniscentra voor specifieke ziekten in de 
hele EU, die zouden bijdragen tot het 
vergroten van de kennis op het gebied van 
gezondheidszorg; herhaalt in dit verband 
dat alle bestaande EU-instrumenten, zoals 
EU4Health en Horizon Europa, in synergie 
moeten worden gebruikt om de 
ontwikkeling van een netwerk van 
dergelijke centra te ondersteunen, dat op 
billijke wijze over het hele grondgebied 
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ondersteunen, dat op billijke wijze over het 
hele grondgebied van de EU is verdeeld;

van de EU is verdeeld;

Or. fr

Amendement 95
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is van mening dat het 
cohesiebeleid ook meer moet zijn 
toegespitst op investering in mensen, 
aangezien de gezondheidssector in 
grensregio’s aanzienlijk kan groeien door 
een effectieve mix van investeringen in 
innovatie, menselijk kapitaal, goed 
bestuur en institutionele capaciteit;

Or. en

Amendement 96
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat burgers in 
plattelandsgebieden en ultraperifere 
gebieden vaak te maken krijgen met 
belemmeringen voor gelijke toegang tot 
gezondheidszorg die hun mogelijkheden 
beperken om de zorg te verkrijgen die zij 
nodig hebben, met name in de vorm van 
basisinfrastructuur voor gezondheidszorg; 
benadrukt dat de diensten tijdig 
beschikbaar en verkrijgbaar moeten zijn 
om hun voldoende toegang evenals 
passende gezondheidszorg, die zij nodig 
hebben, te bieden;

10. benadrukt dat burgers in 
plattelandsgebieden en ultraperifere 
gebieden vaak te maken krijgen met 
belemmeringen voor gelijke toegang tot 
gezondheidszorg die hun mogelijkheden 
beperken om de zorg te verkrijgen die zij 
nodig hebben, met name in de vorm van 
basisinfrastructuur voor gezondheidszorg; 
benadrukt dat de diensten tijdig 
beschikbaar en verkrijgbaar moeten zijn 
om hun voldoende toegang evenals 
passende gezondheidszorg, die zij nodig 
hebben, te bieden met eerbiediging van het 
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beginsel van territoriale continuïteit, 
gebaseerd op de noodzaak om structurele 
ongelijkheden als gevolg van het 
afgelegen en insulaire karakter te 
verhelpen;

Or. fr

Amendement 97
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat burgers in 
plattelandsgebieden en ultraperifere 
gebieden vaak te maken krijgen met 
belemmeringen voor gelijke toegang tot 
gezondheidszorg die hun mogelijkheden 
beperken om de zorg te verkrijgen die zij 
nodig hebben, met name in de vorm van 
basisinfrastructuur voor gezondheidszorg; 
benadrukt dat de diensten tijdig 
beschikbaar en verkrijgbaar moeten zijn 
om hun voldoende toegang evenals 
passende gezondheidszorg, die zij nodig 
hebben, te bieden;

10. benadrukt dat burgers in 
plattelandsgebieden, afgelegen gebieden 
en ultraperifere gebieden vaak te maken 
krijgen met belemmeringen voor gelijke 
toegang tot gezondheidszorg die hun 
mogelijkheden beperken om de zorg te 
verkrijgen die zij nodig hebben, met name 
in de vorm van basisinfrastructuur voor 
gezondheidszorg en toegang tot essentiële 
geneesmiddelen; benadrukt dat de diensten 
tijdig beschikbaar en verkrijgbaar moeten 
zijn om hun voldoende toegang evenals 
passende gezondheidszorg, die zij nodig 
hebben, te bieden;

Or. en

Amendement 98
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat burgers in 
plattelandsgebieden en ultraperifere 

10. benadrukt dat mensen in 
plattelandsgebieden en ultraperifere 
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gebieden vaak te maken krijgen met 
belemmeringen voor gelijke toegang tot 
gezondheidszorg die hun mogelijkheden 
beperken om de zorg te verkrijgen die zij 
nodig hebben, met name in de vorm van 
basisinfrastructuur voor gezondheidszorg; 
benadrukt dat de diensten tijdig 
beschikbaar en verkrijgbaar moeten zijn 
om hun voldoende toegang evenals 
passende gezondheidszorg, die zij nodig 
hebben, te bieden;

gebieden vaak te maken krijgen met 
belemmeringen voor gelijke toegang tot 
gezondheidszorg die hun mogelijkheden 
beperken om de zorg te verkrijgen die zij 
nodig hebben, met name in de vorm van 
basisinfrastructuur voor gezondheidszorg 
en een toereikend personeelsbestand in de 
gezondheidszorg; benadrukt dat de 
diensten tijdig beschikbaar en verkrijgbaar 
moeten zijn om hun voldoende toegang 
evenals passende gezondheidszorg, die zij 
nodig hebben, te bieden;

Or. en

Amendement 99
Alessandro Panza, Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat burgers in 
plattelandsgebieden en ultraperifere 
gebieden vaak te maken krijgen met 
belemmeringen voor gelijke toegang tot 
gezondheidszorg die hun mogelijkheden 
beperken om de zorg te verkrijgen die zij 
nodig hebben, met name in de vorm van 
basisinfrastructuur voor gezondheidszorg; 
benadrukt dat de diensten tijdig 
beschikbaar en verkrijgbaar moeten zijn 
om hun voldoende toegang evenals 
passende gezondheidszorg, die zij nodig 
hebben, te bieden;

10. benadrukt dat burgers in 
berggebieden, plattelandsgebieden, 
afgelegen gebieden en ultraperifere 
gebieden vaak te maken krijgen met 
belemmeringen voor gelijke toegang tot 
gezondheidszorg die hun mogelijkheden 
beperken om de zorg te verkrijgen die zij 
nodig hebben, met name in de vorm van 
basisinfrastructuur voor gezondheidszorg; 
benadrukt dat de diensten tijdig 
beschikbaar en verkrijgbaar moeten zijn 
om hun voldoende toegang evenals 
passende gezondheidszorg, die zij nodig 
hebben, te bieden;

Or. it

Amendement 100
Tsvetelina Penkova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat burgers in 
plattelandsgebieden en ultraperifere 
gebieden vaak te maken krijgen met 
belemmeringen voor gelijke toegang tot 
gezondheidszorg die hun mogelijkheden 
beperken om de zorg te verkrijgen die zij 
nodig hebben, met name in de vorm van 
basisinfrastructuur voor gezondheidszorg; 
benadrukt dat de diensten tijdig 
beschikbaar en verkrijgbaar moeten zijn 
om hun voldoende toegang evenals 
passende gezondheidszorg, die zij nodig 
hebben, te bieden;

10. benadrukt dat EU-burgers in 
plattelandsgebieden en ultraperifere 
gebieden vaak te maken krijgen met 
belemmeringen voor gelijke toegang tot 
gezondheidszorg die hun mogelijkheden 
beperken om de zorg te verkrijgen die zij 
nodig hebben, met name in de vorm van 
basisinfrastructuur voor gezondheidszorg; 
benadrukt dat de hoogwaardige diensten 
tijdig beschikbaar en verkrijgbaar moeten 
zijn om hun voldoende toegang evenals 
passende gezondheidszorg, die zij nodig 
hebben, te bieden;

Or. en

Amendement 101
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. merkt op dat vervoerskosten een 
van de redenen zijn voor de stijgende prijs 
van geneesmiddelen en klinische 
apparatuur voor ziekenhuizen en 
gezondheidscentra in de ultraperifere 
gebieden, afgelegen gebieden en gebieden 
met een lage bevolkingsdichtheid, die ook 
te kampen hebben met lange levertijden, 
hetgeen betekent dat regionale 
gezondheidsdiensten meer capaciteit 
moeten hebben om grote voorraden op te 
slaan en tekorten te voorkomen; is 
derhalve van mening dat Europa een 
antwoord op deze kwesties moet vinden;

Or. pt

Amendement 102
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Peter Pollák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst erop dat gelijke toegang tot 
gezondheidszorg ook de inclusie van 
mensen, met inbegrip van personen met 
een handicap of anderszins benadeelde 
personen, zal vergroten en het niveau van 
hun sociale bescherming zal verhogen; 
merkt op dat het bevorderen van de 
toegankelijkheid van geestelijke 
gezondheidszorg ook kan helpen de 
werkgelegenheid te vergroten en armoede 
in de minder ontwikkelde gebieden uit te 
bannen;

Or. sk

Amendement 103
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst op de specifieke situatie met 
betrekking tot de toegang tot 
gezondheidszorg in grensregio’s aan de 
externe grenzen van de EU en de 
periferie, waar EU-burgers reeds te 
maken hebben met talrijke uitdagingen;

Or. en

Amendement 104
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)



AM\1241851NL.docx 53/96 PE699.164v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat de EU de 
ontwikkeling van e-geneeskunde, de 
oprichting van een grensoverschrijdende 
structuur van noodhulpdiensten en de 
verlening van gemeenschappelijke 
openbare diensten moet ondersteunen;

Or. ro

Amendement 105
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. benadrukt het belang van het 
mobiliseren van Europese middelen om 
meer te investeren in ziektepreventie, 
bevordering van een gezonde levensstijl 
en actief ouder worden teneinde 
vroegtijdige druk op 
gezondheidszorgstelsels te voorkomen; 
wijst op het belang van ondersteuning van 
campagnes om met name jongeren bewust 
te maken van de voordelen van een 
gezonde levensstijl, en het belang van 
ondersteuning van de ontwikkeling van 
screeningprogramma’s voor de 
vroegtijdige opsporing van ernstige 
ziekten;

Or. pt

Amendement 106
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement
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11. is van mening dat er, om de 
belangrijkste belemmeringen voor gelijke 
toegang tot gezondheidszorg in 
plattelandsgebieden weg te nemen, breed 
gebruik moet worden gemaakt van 
geavanceerde technologieën zoals e-
gezondheid als integraal onderdeel van het 
concept “slimme dorpen”11, met als doel de 
toegang tot gezondheidszorg te verbeteren 
en de efficiëntie en kwaliteit te verhogen;

11. is van mening dat er, om de 
belangrijkste belemmeringen voor gelijke 
toegang tot gezondheidszorg in 
plattelandsgebieden weg te nemen, breed 
gebruik moet worden gemaakt van 
geavanceerde technologieën zoals e-
gezondheid als integraal onderdeel van het 
concept “slimme dorpen”11, met als doel de 
toegang tot gezondheidszorg te verbeteren 
en de efficiëntie en kwaliteit te verhogen; 
benadrukt in dit verband dat snelle 
internettoegang in plattelands- en 
afgelegen gebieden moet worden 
gewaarborgd, digitale geletterdheid bij 
alle leeftijdsgroepen in die gebieden moet 
worden bevorderd en hun 
gezondheidsdiensten moeten worden 
uitgerust met de middelen die nodig zijn 
om doeltreffende onlinegezondheidszorg 
te waarborgen en klinische gegevens op 
een beveiligde en geharmoniseerde 
manier op te slaan;

_________________ _________________
11 https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-
work/smart-and-competitive-rural-
areas/smart-villages_en

11 https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-
work/smart-and-competitive-rural-
areas/smart-villages_en

Or. pt

Amendement 107
Alessandro Panza, Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat er, om de 
belangrijkste belemmeringen voor gelijke 
toegang tot gezondheidszorg in 
plattelandsgebieden weg te nemen, breed 
gebruik moet worden gemaakt van 
geavanceerde technologieën zoals e-
gezondheid als integraal onderdeel van het 
concept “slimme dorpen”11, met als doel de 
toegang tot gezondheidszorg te verbeteren 

11. is van mening dat er, om de 
belangrijkste belemmeringen voor gelijke 
toegang tot gezondheidszorg in 
berggebieden, plattelandsgebieden en 
afgelegen gebieden weg te nemen, breed 
gebruik moet worden gemaakt van 
geavanceerde technologieën zoals e-
gezondheid als integraal onderdeel van het 
concept “slimme dorpen”11, met als doel de 
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en de efficiëntie en kwaliteit te verhogen; toegang tot gezondheidszorg te verbeteren 
en de efficiëntie en kwaliteit te verhogen, 
en zo echte ultramoderne 
gezondheidscentra van uitmuntend niveau 
te creëren die ook economische en sociale 
activiteiten bevorderen;

_________________ _________________
11 https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-
work/smart-and-competitive-rural-
areas/smart-villages_en

11 https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-
work/smart-and-competitive-rural-
areas/smart-villages_en

Or. it

Amendement 108
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat er, om de 
belangrijkste belemmeringen voor gelijke 
toegang tot gezondheidszorg in 
plattelandsgebieden weg te nemen, breed 
gebruik moet worden gemaakt van 
geavanceerde technologieën zoals e-
gezondheid als integraal onderdeel van het 
concept “slimme dorpen”11, met als doel de 
toegang tot gezondheidszorg te verbeteren 
en de efficiëntie en kwaliteit te verhogen;

11. is van mening dat er, om de 
belangrijkste belemmeringen voor gelijke 
toegang tot gezondheidszorg in 
plattelandsgebieden weg te nemen, breed 
gebruik moet worden gemaakt van 
geavanceerde technologieën zoals e-
gezondheid, robotchirurgie of 3D-printen, 
als integraal onderdeel van het concept 
“slimme dorpen”11, met als doel de toegang 
tot gezondheidszorg te verbeteren en de 
efficiëntie en kwaliteit te verhogen;

_________________ _________________
11 https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-
work/smart-and-competitive-rural-
areas/smart-villages_en

11 https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-
work/smart-and-competitive-rural-
areas/smart-villages_en

Or. en

Amendement 109
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst op de voordelen van een 
Europese benadering van de aanpak van 
de COVID-19-pandemie, door middel van 
gezamenlijke aankopen, voorraden en 
andere maatregelen; verzoekt om de 
voortzetting en ontwikkeling van deze 
benadering, met gebruikmaking van de 
instrumenten van het cohesiebeleid, voor 
andere gezamenlijke EU-aankopen van 
medische apparatuur en behandelingen, 
zoals vaccins voor het voorkomen van 
kanker (waaronder vaccins tegen HPV), 
vaccins tegen hepatitis B, en 
noodapparatuur, teneinde de 
betaalbaarheid van en toegang tot 
behandelingen te verbeteren;

Or. en

Amendement 110
Alessandro Panza, Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst erop dat de ontvolking van 
achtergestelde gebieden, vanuit een 
territoriaal oogpunt ook wordt 
veroorzaakt door het ontbreken van 
gezondheidsvoorzieningen; is van mening 
dat het stimuleren van de oprichting van 
gezondheidscentra, slimme 
gezondheidsdorpen en 
telegeneeskundecentra niet alleen het 
gebrek aan gezondheidszorg kan 
compenseren, maar ook een echte motor 
kan zijn voor economische en sociale 
ontwikkeling;
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Or. it

Amendement 111
Tsvetelina Penkova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst op het belang van het gebruik 
van de cohesieprogramma’s van de EU 
ter verbetering van de ontwikkeling van 
digitale oplossingen voor het verzamelen 
en verwerken van gegevens om de 
behoeften van burgers in kaart te brengen 
en technische steun te verlenen aan 
overheden, verzekeraars en andere 
actoren op gezondheidsgebied die te 
maken hebben met problemen bij de 
grensoverschrijdende samenwerking;

Or. en

Amendement 112
Tsvetelina Penkova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. merkt op dat het ontbreken van 
een operationele regeling voor de 
grensoverschrijdende uitwisseling van 
essentiële gegevens voor 
grensoverschrijdende patiënten in de EU 
het gezamenlijke epidemiologische 
antwoord op de COVID-19-pandemie 
verder heeft vertraagd en heeft geleid tot 
verwarring, wantrouwen en een 
belemmering van de regionale 
samenwerking tussen de zwaarst getroffen 
regio’s;
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Or. en

Amendement 113
Tsvetelina Penkova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. benadrukt dat het 
belangrijk is dat nationale en 
EU-autoriteiten zorgen voor een 
efficiëntere betrokkenheid van een breed 
scala aan gezondheidszorginstellingen, 
zoals ziekenhuizen, nationale of regionale 
administratieve stelsels en verzekeraars, 
aangezien zij een onderling verbonden 
kader vormen dat de 
gezondheidszorgdiensten aan EU-burgers 
levert;

Or. en

Amendement 114
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt aan op doortastende 
maatregelen in het kader van het 
cohesiebeleid, in overeenstemming met de 
in de EU geldende wettelijke bepalingen, 
om te proberen het tekort aan 
gezondheidswerkers in plattelandsgebieden 
te verminderen en hen te motiveren om 
daar hun praktijk te beginnen of te 
hervatten;

12. dringt aan op doortastende 
maatregelen in het kader van het 
cohesiebeleid, in overeenstemming met de 
in de EU geldende wettelijke bepalingen, 
om te proberen het tekort aan 
gezondheidswerkers in plattelandsgebieden 
te verminderen, met name door 
gezondheidswerkers en hun gezin te 
helpen zich te vestigen, mogelijkheden te 
bieden voor bij- en nascholing en 
specialisatie, goede 
arbeidsomstandigheden te waarborgen en 
hen te motiveren om daar hun praktijk te 
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beginnen of te hervatten;

Or. pt

Amendement 115
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt aan op doortastende 
maatregelen in het kader van het 
cohesiebeleid, in overeenstemming met de 
in de EU geldende wettelijke bepalingen, 
om te proberen het tekort aan 
gezondheidswerkers in plattelandsgebieden 
te verminderen en hen te motiveren om 
daar hun praktijk te beginnen of te 
hervatten;

12. dringt aan op doortastende 
maatregelen in het kader van het 
cohesiebeleid, in overeenstemming met de 
in de EU geldende wettelijke bepalingen, 
om het fenomeen van zorgwoestijnen te 
bestrijden, te proberen het tekort aan 
gezondheidswerkers in plattelandsgebieden 
te verminderen en hen te motiveren om 
daar hun praktijk te beginnen of te 
hervatten;

Or. fr

Amendement 116
Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt aan op doortastende 
maatregelen in het kader van het 
cohesiebeleid, in overeenstemming met de 
in de EU geldende wettelijke bepalingen, 
om te proberen het tekort aan 
gezondheidswerkers in plattelandsgebieden 
te verminderen en hen te motiveren om 
daar hun praktijk te beginnen of te 
hervatten;

12. dringt aan op de nodige aandacht 
voor en daaropvolgende goedkeuring van 
maatregelen in het kader van het 
cohesiebeleid, in overeenstemming met de 
in de EU geldende wettelijke bepalingen, 
om te proberen het tekort aan 
gezondheidswerkers in plattelandsgebieden 
te verminderen en hen te motiveren om 
daar hun praktijk te beginnen of te 
hervatten;

Or. pl
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Amendement 117
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt aan op doortastende 
maatregelen in het kader van het 
cohesiebeleid, in overeenstemming met de 
in de EU geldende wettelijke bepalingen, 
om te proberen het tekort aan 
gezondheidswerkers in plattelandsgebieden 
te verminderen en hen te motiveren om 
daar hun praktijk te beginnen of te 
hervatten;

12. dringt aan op doortastende 
maatregelen in het kader van het 
cohesiebeleid, in overeenstemming met de 
in de EU geldende wettelijke bepalingen, 
om het aanzienlijke tekort aan een 
toereikend aantal gezondheidswerkers, 
met name in plattelandsgebieden, te 
verminderen en hen te motiveren om daar 
hun praktijk te beginnen of te hervatten;

Or. en

Amendement 118
Alessandro Panza, Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt aan op doortastende 
maatregelen in het kader van het 
cohesiebeleid, in overeenstemming met de 
in de EU geldende wettelijke bepalingen, 
om te proberen het tekort aan 
gezondheidswerkers in plattelandsgebieden 
te verminderen en hen te motiveren om 
daar hun praktijk te beginnen of te 
hervatten;

12. dringt aan op doortastende 
maatregelen in het kader van het 
cohesiebeleid, in overeenstemming met de 
in de EU geldende wettelijke bepalingen, 
om te proberen het tekort aan 
gezondheidswerkers in berggebieden, 
plattelandsgebieden en afgelegen gebieden 
te verminderen en hen te motiveren om 
daar hun praktijk te beginnen of te 
hervatten;

Or. it

Amendement 119
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Tsvetelina Penkova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt aan op doortastende 
maatregelen in het kader van het 
cohesiebeleid, in overeenstemming met de 
in de EU geldende wettelijke bepalingen, 
om te proberen het tekort aan 
gezondheidswerkers in plattelandsgebieden 
te verminderen en hen te motiveren om 
daar hun praktijk te beginnen of te 
hervatten;

12. dringt aan op ambitieuzere 
maatregelen in het kader van het 
cohesiebeleid, in overeenstemming met de 
in de EU geldende wettelijke bepalingen, 
om te proberen het tekort aan 
gezondheidswerkers in plattelandsgebieden 
te verminderen en hen te motiveren om 
daar hun praktijk te beginnen of te 
hervatten;

Or. en

Amendement 120
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat duurzame 
langetermijninvesteringen in 
gezondheidspersoneel dringender zijn dan 
ooit, gezien de economische en 
gezondheidseffecten van de COVID-19-
crisis, met name investeringen in hoger 
onderwijs uit het ESF+, waarbij 
specialisaties en subspecialisaties van 
gezondheidspersoneel in landen en regio’s 
die met een braindrain te kampen hebben, 
worden gefinancierd;

13. wijst erop dat duurzame 
langetermijninvesteringen in 
gezondheidspersoneel dringender zijn dan 
ooit, gezien de economische en 
gezondheidseffecten van de COVID-19-
crisis, met name investeringen in hoger 
onderwijs uit het ESF+, waarbij 
specialisaties en subspecialisaties van 
gezondheidspersoneel in landen en regio’s 
die met een braindrain te kampen hebben, 
worden gefinancierd; roept de lidstaten die 
geconfronteerd worden met een 
braindrain in de gezondheidszorg op om 
de investeringen uit hoofde van het 
cohesiebeleid prioritair te gebruiken voor 
de verbetering van de 
arbeidsomstandigheden van medisch 
personeel;
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Or. en

Amendement 121
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat duurzame 
langetermijninvesteringen in 
gezondheidspersoneel dringender zijn dan 
ooit, gezien de economische en 
gezondheidseffecten van de COVID-19-
crisis, met name investeringen in hoger 
onderwijs uit het ESF+, waarbij 
specialisaties en subspecialisaties van 
gezondheidspersoneel in landen en regio’s 
die met een braindrain te kampen hebben, 
worden gefinancierd;

13. wijst erop dat duurzame 
langetermijninvesteringen in 
gezondheidspersoneel dringender zijn dan 
ooit, gezien de ernstige economische, 
sociale en gezondheidseffecten van de 
COVID-19-crisis, met name investeringen 
in een toereikend personeelsbestand in de 
gezondheidszorg en in hoger onderwijs uit 
het ESF+, waarbij specialisaties en 
subspecialisaties van gezondheidspersoneel 
in landen en regio’s die met een braindrain 
te kampen hebben, worden gefinancierd;

Or. en

Amendement 122
Tsvetelina Penkova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat het noodzakelijk is 
om een operationeel netwerk voor 
grensoverschrijdende samenwerking 
tussen de lidstaten en hun regio’s op te 
zetten dat zou kunnen reageren op andere 
gezondheidscrises of toekomstige 
pandemieën;

Or. en
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Amendement 123
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op het gebruik van 
fondsen in het kader van het cohesiebeleid 
om de arbeidsomstandigheden van 
gezondheidspersoneel te verbeteren, 
teneinde strategieën voor het behoud van 
gezondheidspersoneel in minder 
ontwikkelde regio’s te vergemakkelijken;

14. dringt aan op het gebruik van 
fondsen in het kader van het cohesiebeleid 
om de arbeidsomstandigheden van 
gezondheidspersoneel te verbeteren, 
teneinde strategieën voor het behoud van 
gezondheidspersoneel in minder 
ontwikkelde regio’s en gebieden met een 
lage bevolkingsdichtheid en minder 
economische welvaart te 
vergemakkelijken;

Or. pt

Amendement 124
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op het gebruik van 
fondsen in het kader van het cohesiebeleid 
om de arbeidsomstandigheden van 
gezondheidspersoneel te verbeteren, 
teneinde strategieën voor het behoud van 
gezondheidspersoneel in minder 
ontwikkelde regio’s te vergemakkelijken;

14. dringt aan op het gebruik van 
fondsen in het kader van het cohesiebeleid 
om het vermogen tot het aantrekken van 
personeel uit de EU en derde landen te 
verbeteren, teneinde strategieën voor het 
stimuleren van de interesse van 
gezondheidspersoneel voor werk in minder 
ontwikkelde regio’s te vergemakkelijken;

Or. es

Amendement 125
Tsvetelina Penkova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op het gebruik van 
fondsen in het kader van het cohesiebeleid 
om de arbeidsomstandigheden van 
gezondheidspersoneel te verbeteren, 
teneinde strategieën voor het behoud van 
gezondheidspersoneel in minder 
ontwikkelde regio’s te vergemakkelijken;

14. dringt aan op het gebruik van 
fondsen in het kader van het cohesiebeleid 
om de werkomgeving van 
gezondheidspersoneel te verbeteren, 
teneinde nationaal en regionaal beleid 
aan te vullen dat gericht is op het zorgen 
voor een toereikend personeelsbestand in 
de gezondheidszorg in de gehele EU;

Or. en

Amendement 126
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) dringt aan op een grotere rol voor 
lokale en regionale overheden, met name 
in grensregio’s, bij de uitvoering van 
programma’s en projecten in het kader 
van het cohesiebeleid die een aanzienlijke 
impact hebben op het verkleinen van 
verschillen op gezondheidsgebied;

Or. ro

Amendement 127
Alessandro Panza, Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat de bestaande 
inspanningen om de kwaliteitsnormen in 
de gezondheidszorg in de hele EU te 
harmoniseren, moeten worden opgevoerd 
(bijv. Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
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erkenning van beroepskwalificaties) en 
roept de lidstaten en de regio’s op stappen 
te ondernemen om de 
gezondheidswijsheid op hun grondgebied 
te verbeteren;

Or. it

Amendement 128
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. spoort de lidstaten aan voor 
werkelijke samenwerking op het gebied 
van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg te zorgen, zodat de 
rechten van de patiënt worden 
geëerbiedigd overeenkomstig de richtlijn 
inzake grensoverschrijdende 
gezondheidszorg alsook de 
beschikbaarheid en kwaliteit van diensten 
toenemen;

Or. en

Amendement 129
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst erop dat de COVID-19-crisis 
heeft aangetoond dat er meer moet worden 
geïnvesteerd om de paraatheid, het 
reactievermogen en de veerkracht van 
gezondheidszorgstelsels te versterken en 
tegelijkertijd grensoverschrijdende 
samenwerking in de hele EU te 
waarborgen, en dat solidariteit, 

15. wijst erop dat de COVID-19-crisis 
heeft aangetoond dat er meer moet worden 
geïnvesteerd om de paraatheid, het 
reactievermogen en de veerkracht van 
gezondheidszorgstelsels te versterken en 
tegelijkertijd internationale samenwerking 
te waarborgen, en dat nationale vormen 
van solidariteit daarom essentieel zijn om 
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duurzaamheid en rechtvaardigheid 
daarom essentieel zijn om deze crisis en de 
verwoestende sociaaleconomische 
gevolgen ervan te boven te komen;

deze crisis en de verwoestende 
sociaaleconomische gevolgen ervan te 
boven te komen;

Or. fr

Amendement 130
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat de COVID-19-crisis 
het belang duidelijk heeft gemaakt van 
publiek-private samenwerking bij de 
behandeling van patiënten, het onderzoek 
naar geneesmiddelen en vaccins, en de 
distributie van vaccins; is van mening dat 
rekening moet worden gehouden met de 
kosten-baten waarvan sprake is wanneer 
Europese fondsen worden gebruikt voor 
publiek-private onderzoeks- en 
ontwikkelingsprojecten voor de 
gezondheidszorg;

Or. es

Amendement 131
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst erop dat het Europees 
herstelfonds gericht is op economische 
stimulansen voor sectoren waarin veel 
mannen werkzaam zijn, terwijl veel van de 
sectoren die ernstig werden getroffen door 
de COVID-19-crisis een hoog aandeel 
vrouwelijke werknemers heeft, hetgeen 
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dreigt bij te dragen tot een vergroting van 
de genderongelijkheden op 
werkgelegenheidsgebied in de EU, ook in 
de gezondheidssector, waar een groter 
aandeel vrouwen werkzaam is;

Or. en

Amendement 132
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst op de noodzaak van een 
onlineplatform met relevante 
belanghebbenden teneinde de uitwisseling 
van beste praktijken en discussies over 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
aan te moedigen;

Or. ro

Amendement 133
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat de COVID-19-
pandemie een historisch omslagpunt vormt 
voor investeringen in 
gezondheidszorgstelsels en toekomstige 
arbeidscapaciteit;

16. is van mening dat de COVID-19-
pandemie een historisch omslagpunt vormt 
voor investeringen in 
gezondheidszorgstelsels en toekomstige 
arbeidscapaciteit; verzoekt om de 
oprichting van een sterke en toereikend 
gefinancierde Europese gezondheidsunie 
om de samenwerking en coördinatie 
tussen de lidstaten te verbeteren, openbare 
gezondheidsstelsels te versterken, de 
gezondheid van mensen beter te 
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beschermen en de lang bestaande 
ongelijkheden op het gebied van de 
gezondheidszorg aan te pakken;

Or. en

Amendement 134
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. moedigt het gebruik van de 
middelen van NextGenerationEU en de 
cohesiefondsen aan om de digitale 
capaciteiten van gezondheidszorgstelsels 
radicaal te verbeteren; wijst op de 
noodzaak van een verbeterde 
interoperabiliteit van IT-systemen, 
aangezien dit de belangrijkste pijler is 
voor het vergemakkelijken van de 
grensoverschrijdende verlening van e-
gezondheidsdiensten en met name 
telegeneeskundediensten;

Or. en

Amendement 135
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de instrumenten van het 
cohesiebeleid te gebruiken om de 
digitalisering van medicatie in Europese 
ziekenhuizen te bevorderen, met inbegrip 
van systemen voor de traceerbaarheid, om 
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fouten in verband met medicatie te 
beperken, de communicatie tussen 
zorgafdelingen te verbeteren en de 
administratieve lasten te vereenvoudigen; 
verzoekt om de uitvoering en ontwikkeling 
van de digitale diensteninfrastructuur 
voor e-gezondheid (eHDSI), met inbegrip 
van een enkel Europees digitaal 
patiëntendossier, dat waarborgt dat 
burgers overal in de Europese Unie snel 
toegang hebben tot adequate medische 
diensten;

Or. en

Amendement 136
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. verzoekt de Commissie een 
Europese lijst van essentiële 
geneesmiddelen op te stellen en de 
beschikbaarheid en betaalbaarheid ervan 
te waarborgen door middel van 
permanente voorraden, gezamenlijke 
onderhandelingen over de prijs en 
gezamenlijke aanbestedingen, met 
gebruikmaking van EU-instrumenten, 
waaronder de instrumenten van het 
cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 137
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Kopje 2
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Ontwerpresolutie Amendement

Grensoverschrijdende samenwerking op 
het gebied van gezondheid — bijdrage van 
Interreg-programma’s en andere 
mogelijkheden

Internationale samenwerking op het 
gebied van gezondheid – bijdrage van 
Interreg-programma’s en andere 
mogelijkheden

Or. fr

Amendement 138
Tomislav Sokol

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst erop dat veel grensregio’s 
reeds een geschiedenis van samenwerking 
op gezondheidsgebied hebben en over de 
nodige structuren beschikken, die zij in de 
geest van Europese solidariteit ten volle 
zouden moeten benutten;

Or. en

Amendement 139
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat verbeteringen in 
grensoverschrijdende gezondheidszorg ten 
goede kunnen komen aan patiënten door 
billijke toegang tot gezondheidsdiensten en 
-infrastructuur in andere lidstaten mogelijk 
te maken, met inbegrip van diagnose en 
klinische proeven, op basis van het 
beginsel van “gemakkelijkste, 
dichtstbijzijnde, beste en snelste 
toegang”12;

17. wijst op het belang van de 
mobiliteit van patiënten en de 
grensoverschrijdende toegang tot veilige 
en hoogwaardige gezondheidszorg in de 
EU; benadrukt dat verbeteringen in 
grensoverschrijdende gezondheidszorg ten 
goede kunnen komen aan patiënten door 
billijke toegang tot gezondheidsdiensten en 
-infrastructuur in andere lidstaten mogelijk 
te maken, met inbegrip van diagnose en 
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klinische proeven, op basis van het 
beginsel van “gemakkelijkste, 
dichtstbijzijnde, beste en snelste 
toegang”12; onderstreept dat er in dit 
opzicht nog steeds veel ruimte voor 
verbetering bestaat;

_________________ _________________
12 
https://eurohealthnet.eu/publication/joint-
statement-use-next-european-and-
structural-investment-funds-strategic-
investments

12 
https://eurohealthnet.eu/publication/joint-
statement-use-next-european-and-
structural-investment-funds-strategic-
investments

Or. en

Amendement 140
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat verbeteringen in 
grensoverschrijdende gezondheidszorg ten 
goede kunnen komen aan patiënten door 
billijke toegang tot gezondheidsdiensten en 
-infrastructuur in andere lidstaten mogelijk 
te maken, met inbegrip van diagnose en 
klinische proeven, op basis van het 
beginsel van “gemakkelijkste, 
dichtstbijzijnde, beste en snelste 
toegang”12;

17. benadrukt dat verbeteringen in 
grensoverschrijdende gezondheidszorg ten 
goede kunnen komen aan patiënten door 
billijke toegang tot gezondheidsdiensten en 
-infrastructuur in andere lidstaten mogelijk 
te maken, met inbegrip van diagnose en 
klinische proeven, op basis van het 
beginsel van “gemakkelijkste, 
dichtstbijzijnde, beste en snelste 
toegang”12; verzoekt om een efficiënter 
vervoer van patiënten naar de 
dichtstbijzijnde grensoverschrijdende 
faciliteiten, waarbij het aanpakken van 
alle wettelijke en administratieve 
belemmeringen nog steeds een last is, die 
zou kunnen worden opgelost door de 
ECBM-verordening;

_________________ _________________
12 
https://eurohealthnet.eu/publication/joint-
statement-use-next-european-and-
structural-investment-funds-strategic-

12 
https://eurohealthnet.eu/publication/joint-
statement-use-next-european-and-
structural-investment-funds-strategic-
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investments investments

Or. en

Amendement 141
Tsvetelina Penkova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat verbeteringen in 
grensoverschrijdende gezondheidszorg ten 
goede kunnen komen aan patiënten door 
billijke toegang tot gezondheidsdiensten en 
-infrastructuur in andere lidstaten mogelijk 
te maken, met inbegrip van diagnose en 
klinische proeven, op basis van het 
beginsel van “gemakkelijkste, 
dichtstbijzijnde, beste en snelste 
toegang”12;

17. benadrukt dat verbeteringen in 
grensoverschrijdende gezondheidszorg ten 
goede kunnen komen aan patiënten door 
billijke toegang tot gezondheidsdiensten en 
-infrastructuur in andere lidstaten of hun 
aangrenzende regio’s mogelijk te maken, 
met inbegrip van diagnose en klinische 
proeven, op basis van het beginsel van 
“gemakkelijkste, dichtstbijzijnde, beste en 
snelste toegang”12;

_________________ _________________
12 
https://eurohealthnet.eu/publication/joint-
statement-use-next-european-and-
structural-investment-funds-strategic-
investments

12 
https://eurohealthnet.eu/publication/joint-
statement-use-next-european-and-
structural-investment-funds-strategic-
investments

Or. en

Amendement 142
Tsvetelina Penkova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst op het belang van de recente 
maatregelen in het kader van het 
cohesiebeleid om de COVID-19-pandemie 
aan te pakken, namelijk het 
investeringsinitiatief coronavirusrespons 
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(CRII), het investeringsinitiatief 
coronavirusrespons plus (CRII+) en de 
herstelbijstand voor cohesie en de regio’s 
van Europa (React-EU); benadrukt 
bovendien dat vergelijkbare maatregelen 
werden opgenomen in Verordening (EU) 
2021/1060;

Or. en

Amendement 143
Pascal Arimont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. herinnert eraan dat patiënten vaak 
niet kunnen profiteren van 
gezondheidszorgdiensten in buurlanden 
vanwege de verschillende systemen voor 
kostenvergoeding, terwijl grensarbeiders 
te maken krijgen met verwarrende 
regelingen voor belastingen en sociale 
uitkeringen omdat de lidstaten 
verschillende socialezekerheidsstelsels 
hanteren;

Or. en

Amendement 144
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. beveelt sterk aan de 
informatievoorziening te verbeteren en 
vereenvoudigde informatie te verstrekken 
aan grensoverschrijdende patiënten en 
gezondheidspersoneel via een handleiding 
voor patiënten of via 
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grensoverschrijdende regionale 
contactpunten;

Or. en

Amendement 145
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. erkent het bestaan van talrijke 
geslaagde grensoverschrijdende 
gezondheidsprojecten13 in heel Europa en 
wijst erop dat de ervaring die met deze 
projecten is opgedaan, kan worden benut 
om de grensoverschrijdende samenwerking 
op dit gebied te verbeteren ten voordele 
van de EU-burgers;

18. erkent het bestaan van talrijke 
geslaagde grensoverschrijdende 
gezondheidsprojecten13 in heel Europa en 
wijst erop dat de ervaring die met deze 
projecten is opgedaan, kan worden benut 
om de grensoverschrijdende samenwerking 
op dit gebied te verbeteren ten voordele 
van de EU-burgers; benadrukt daarnaast 
hoe belangrijk het is te leren van de 
succesverhalen van een aantal 
grensregio’s en verder gebruik te maken 
van hun potentieel;

_________________ _________________
13 
https://www.interregeurope.eu/policylearni
ng/news/6157/innovation-in-healthcare-
showcasing-interreg-europe-good-
practices/?no_cache=1&cHash=44676ec10
795d5bda5628029f930f60a

13 
https://www.interregeurope.eu/policylearni
ng/news/6157/innovation-in-healthcare-
showcasing-interreg-europe-good-
practices/?no_cache=1&cHash=44676ec10
795d5bda5628029f930f60a

Or. en

Amendement 146
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement
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18. erkent het bestaan van talrijke 
geslaagde grensoverschrijdende 
gezondheidsprojecten13 in heel Europa en 
wijst erop dat de ervaring die met deze 
projecten is opgedaan, kan worden benut 
om de grensoverschrijdende samenwerking 
op dit gebied te verbeteren ten voordele 
van de EU-burgers;

18. erkent het bestaan van talrijke 
geslaagde grensoverschrijdende 
gezondheidsprojecten13 in heel Europa en 
wijst erop dat de ervaring die met deze 
projecten is opgedaan, moet worden benut 
om de grensoverschrijdende samenwerking 
op dit gebied verder te verbeteren en te 
vergemakkelijken, ten voordele van alle 
mensen in de EU;

_________________ _________________
13 
https://www.interregeurope.eu/policylearni
ng/news/6157/innovation-in-healthcare-
showcasing-interreg-europe-good-
practices/?no_cache=1&cHash=44676ec10
795d5bda5628029f930f60a

13 
https://www.interregeurope.eu/policylearni
ng/news/6157/innovation-in-healthcare-
showcasing-interreg-europe-good-
practices/?no_cache=1&cHash=44676ec10
795d5bda5628029f930f60a

Or. en

Amendement 147
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van mening dat de financiële 
middelen die beschikbaar zijn in het kader 
van de doelstelling “Europese territoriale 
samenwerking” moeten worden 
aangewend om functionele 
grensoverschrijdende openbare 
gezondheidsdiensten tot stand te brengen 
en niet afzonderlijk dienen te worden 
gebruikt als instrument om niet-
verbonden gezondheidsfaciliteiten te 
creëren; benadrukt daarnaast dat 
projecten in het kader van Interreg een 
duidelijke grensoverschrijdende 
component moeten hebben; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten de ontwikkeling 
van een uitgebreide gezamenlijke 
territoriale planning voor grensgebieden 
in termen van gezondheidszorgdiensten te 



PE699.164v01-00 76/96 AM\1241851NL.docx

NL

bevorderen;

Or. en

Amendement 148
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst op het belang van 
grensoverschrijdende samenwerking op 
het gebied van gezondheid voor alle 
Europese regio’s en de noodzaak 
oplossingen te vinden voor 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
met name voor grensregio’s, waar burgers 
dagelijks de grens overgaan; wijst erop 
dat een hoog niveau van samenwerking 
tussen grensregio’s vereist is om de 
nodige diensten te verlenen;

Or. ro

Amendement 149
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. vraagt om meer aandacht voor 
patiënten binnen de projecten die in de 
nieuwe programmeringsperiode via 
Interreg-programma’s worden 
gefinancierd, en voor projecten die 
specifiek gericht zijn op kwetsbare en 
gemarginaliseerde groepen, alsook op 
gendergerelateerde 
gezondheidsprioriteiten van de 
EU-strategie voor gendergelijkheid 2020-
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2025, waaronder seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

Or. en

Amendement 150
Tomislav Sokol

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. erkent het belang van 
investeringen in gezondheid in 
grensoverschrijdende 
samenwerkingsprogramma’s die 
aansluiten op de behoeften en 
uitdagingen die in de grensregio’s zijn 
geïdentificeerd als grensoverschrijdend 
bestuur dat belangrijk is in noodsituaties, 
alsmede van gezondheids- en 
nooddiensten die regio’s aan weerszijden 
van de grens bestrijken;

Or. en

Amendement 151
Tsvetelina Penkova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt dat in zekere zin reeds 
sprake is van grensoverschrijdende 
solidariteit dankzij Interreg-programma’s, 
in de vorm van de initiële voorziening van 
medische apparatuur, de uitwisseling van 
medisch personeel, de overplaatsing van 
patiënten tussen ziekenhuizen en test- en 
vaccinatiecentra;

Or. en
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Amendement 152
Tsvetelina Penkova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. is van mening dat 
grensoverschrijdende samenwerking op 
gezondheidsgebied kan voortbouwen op 
een intelligent gebruik van bestaande 
projecten in het kader van het 
cohesiebeleid, zoals INTERSYC, Dolj-
Vratsa, TRISAN, en Cerdanya, om te 
zorgen voor meer succesvolle 
grensoverschrijdende projecten;

Or. en

Amendement 153
Tomislav Sokol

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. herinnert eraan dat Interreg-
programma’s een belangrijk instrument 
zijn geworden om problemen op te lossen 
die kenmerkend zijn voor grensgebieden, 
om de samenwerking tussen partners over 
grenzen heen te bevorderen en om het 
potentieel van Europese grensgebieden te 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 154
Tomislav Sokol

Ontwerpresolutie



AM\1241851NL.docx 79/96 PE699.164v01-00

NL

Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. benadrukt dat de 
grensoverschrijdende samenwerking op 
gezondheidsgebied in de laatste 
Interreg V-A-periode onder meer gericht 
was op het vergemakkelijken van de 
grensoverschrijdende mobiliteit van 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en patiënten, het 
verbeteren van de innovatie en het 
ontwikkelen van de toegang tot 
hoogwaardige gezondheidszorg door 
middel van het gebruik van 
gemeenschappelijke apparatuur, gedeelde 
diensten en gezamenlijke faciliteiten in 
grensgebieden; wijst erop dat de projecten 
acties besloegen zoals opleiding (38 %), 
behandeling en diagnose (22 %) en 
apparatuur (17 %)1 bis;
_________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2021/690904/IPOL_STU(20
21)690904_EN.pdf 

Or. en

Amendement 155
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op financiering van 
projecten ter vergemakkelijking van 
grensoverschrijdende 
gezondheidscontracten, waarbij patiënten 
reizen en worden behandeld in het kader 
van contractuele overeenkomsten;

19. benadrukt dat samenwerking op 
het gebied van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg de steun en 
betrokkenheid van een breed scala aan 
partners, medische en sociale instellingen, 
zorgverzekeraars en overheden vereist; 
dringt aan op financiering van projecten ter 
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vergemakkelijking van 
grensoverschrijdende 
gezondheidscontracten, waarbij patiënten 
reizen en worden behandeld in het kader 
van contractuele overeenkomsten; wijst op 
het belang van het waarborgen van een 
EU-brede verzekeringsdekking;

Or. en

Amendement 156
Isabel Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op financiering van 
projecten ter vergemakkelijking van 
grensoverschrijdende 
gezondheidscontracten, waarbij patiënten 
reizen en worden behandeld in het kader 
van contractuele overeenkomsten;

19. dringt aan op financiering van 
projecten ter vergemakkelijking van 
grensoverschrijdende 
gezondheidscontracten, waarbij patiënten 
reizen en worden behandeld in het kader 
van contractuele overeenkomsten, en die 
de vrije keuze van de behandelend arts 
mogelijk maken;

Or. es

Amendement 157
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de Commissie bestaande 
belemmeringen voor het zoeken naar en 
de toegang tot grensoverschrijdende 
gezondheidszorg doeltreffend aan te 
pakken, ook in termen van vrij verkeer, 
informatie, bewustzijn of waarneming van 
patiënten, verschillende belasting- en 
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socialezekerheidsstelsels en de erkenning 
van kwalificaties van personeel en 
instellingen in de gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 158
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. merkt op dat de Commissie en de 
lidstaten met het oog op succesvolle 
grensoverschrijdende 
gezondheidszorgdiensten een grote 
hoeveelheid gegevens moeten verzamelen 
over de aard van wettelijke en niet-
wettelijke belemmeringen per grensregio 
en een beleidsspecifieke analyse moeten 
ondersteunen over de manier waarop deze 
belemmeringen kunnen worden 
weggewerkt;

Or. en

Amendement 159
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. beveelt aan een duurzame 
vergelijkbare grensoverschrijdende 
databank op te zetten en de grens- en 
grensoverschrijdende zorgoperatoren in 
kaart te brengen om de 
grensoverschrijdende realiteit zichtbaar te 
maken en nieuwe mogelijkheden te 
creëren;
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Or. en

Amendement 160
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de bestaande coördinatie-
instanties grensoverschrijdende 
behandelingen mogelijk zullen maken, op 
basis van geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie, en ervoor te 
zorgen dat patiënten in heel Europa 
gelijke toegang hebben tot innovatieve 
therapieën; verzoekt de lidstaten deze 
innovatieve behandelingen in het 
buitenland op doeltreffende en tijdige 
wijze goed te keuren en de processen voor 
de vergoeding voor patiënten te 
versnellen;

Or. en

Amendement 161
Tsvetelina Penkova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat kenniscentra 
grensoverschrijdende contracten nog meer 
zouden kunnen stimuleren en dat dergelijke 
centra bijgevolg van groot belang kunnen 
zijn voor het verhogen van de 
levensverwachting van EU-burgers;

20. is van mening dat kenniscentra 
grensoverschrijdende contracten nog meer 
zouden kunnen stimuleren en het aantal 
contracten zouden kunnen laten 
toenemen en dat dergelijke centra 
bijgevolg van groot belang kunnen zijn en 
voordelen kunnen opleveren voor de 
verbetering van de algemene gezondheid, 
waardoor de levensverwachting van EU-
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burgers zou kunnen toenemen;

Or. en

Amendement 162
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat kenniscentra 
grensoverschrijdende contracten nog meer 
zouden kunnen stimuleren en dat dergelijke 
centra bijgevolg van groot belang kunnen 
zijn voor het verhogen van de 
levensverwachting van EU-burgers;

20. is van mening dat kenniscentra 
grensoverschrijdende contracten nog meer 
zouden kunnen stimuleren en dat dergelijke 
centra bijgevolg van groot belang kunnen 
zijn voor het verhogen van de 
levensverwachting van mensen;

Or. en

Amendement 163
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. dringt erop aan dat de oorzaken 
van verschillende ziekten worden 
onderzocht en geanalyseerd, met name die 
van COVID-19, overeenkomstig 
artikel 168 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, waarin 
wordt bepaald dat het optreden van de EU 
ook “de bestrijding van grote 
bedreigingen van de gezondheid, door het 
bevorderen van onderzoek naar de 
oorzaken” omvat;

Or. fr
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Amendement 164
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. beveelt aan de 
grensoverschrijdende verlening van 
gezondheidszorg te verbeteren door e-
geneeskunde en gezamenlijke openbare 
gezondheids- en sociale diensten op 
duurzame wijze te bevorderen, in het 
kader van een win-winsituatie;

Or. en

Amendement 165
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. moedigt de lidstaten aan 
grenscontroles aan te scherpen ter 
bestrijding van alle vormen van illegale 
handel, met name handel in drugs, 
overeenkomstig artikel 168 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, waarin het volgende 
wordt bepaald: “De Unie vult het 
optreden van de lidstaten aan ter 
vermindering van de schade aan de 
gezondheid door drugsgebruik, met 
inbegrip van voorlichting en preventie”;

Or. fr

Amendement 166
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie een beter 
beheer van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg aan te moedigen, 
aangezien patiënten in de EU nog steeds 
problemen ondervinden bij de toegang tot 
gezondheidszorg in andere lidstaten en 
slechts een minderheid van potentiële 
patiënten zich bewust is van hun recht om 
op zoek te gaan naar grensoverschrijdende 
gezondheidszorg;

21. verzoekt de Commissie een beter 
beheer van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg aan te moedigen, 
aangezien patiënten in de EU nog steeds 
ernstige problemen ondervinden en te 
maken krijgen met aanzienlijke 
belemmeringen bij de toegang tot 
gezondheidszorg in andere lidstaten en 
slechts een minderheid van potentiële 
patiënten zich bewust is van hun recht om 
op zoek te gaan naar grensoverschrijdende 
gezondheidszorg; is van mening dat 
passende pan-Europese campagnes 
moeten worden opgezet om het publiek 
voor te lichten over hun rechten in dit 
verband;

Or. en

Amendement 167
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie een beter 
beheer van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg aan te moedigen, 
aangezien patiënten in de EU nog steeds 
problemen ondervinden bij de toegang tot 
gezondheidszorg in andere lidstaten en 
slechts een minderheid van potentiële 
patiënten zich bewust is van hun recht om 
op zoek te gaan naar grensoverschrijdende 
gezondheidszorg;

21. verzoekt de Commissie een beter 
beheer van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg aan te moedigen, 
aangezien patiënten in de EU nog steeds 
problemen ondervinden bij de toegang tot 
gezondheidszorg in andere lidstaten en 
slechts een minderheid van potentiële 
patiënten zich bewust is van hun recht om 
op zoek te gaan naar grensoverschrijdende 
gezondheidszorg; is van mening dat het 
vaststellen van standaardprotocollen en 
regelmatige vergaderingen voor de 
ontwikkeling van geïntegreerde 
grensoverschrijdende nooddiensten 
derhalve zeer welkom zou zijn;
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Or. en

Amendement 168
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie een beter 
beheer van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg aan te moedigen, 
aangezien patiënten in de EU nog steeds 
problemen ondervinden bij de toegang tot 
gezondheidszorg in andere lidstaten en 
slechts een minderheid van potentiële 
patiënten zich bewust is van hun recht om 
op zoek te gaan naar grensoverschrijdende 
gezondheidszorg;

21. verzoekt de Commissie een beter 
beheer van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg aan te moedigen, 
aangezien patiënten in de EU nog steeds 
problemen ondervinden bij de toegang tot 
gezondheidszorg in andere lidstaten en 
slechts een minderheid van potentiële 
patiënten zich bewust is van hun recht om 
op zoek te gaan naar grensoverschrijdende 
gezondheidszorg; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten de informatievoorziening 
over de toegang tot grensoverschrijdende 
gezondheidszorg te verbeteren;

Or. en

Amendement 169
Alessandro Panza, Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie een beter 
beheer van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg aan te moedigen, 
aangezien patiënten in de EU nog steeds 
problemen ondervinden bij de toegang tot 
gezondheidszorg in andere lidstaten en 
slechts een minderheid van potentiële 
patiënten zich bewust is van hun recht om 
op zoek te gaan naar grensoverschrijdende 
gezondheidszorg;

21. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de regio’s een beter beheer 
van grensoverschrijdende gezondheidszorg 
aan te moedigen, aangezien patiënten in de 
EU nog steeds problemen ondervinden bij 
de toegang tot gezondheidszorg in andere 
lidstaten en slechts een minderheid van 
potentiële patiënten zich bewust is van hun 
recht om op zoek te gaan naar 
grensoverschrijdende gezondheidszorg;
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Or. it

Amendement 170
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie een beter 
beheer van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg aan te moedigen, 
aangezien patiënten in de EU nog steeds 
problemen ondervinden bij de toegang tot 
gezondheidszorg in andere lidstaten en 
slechts een minderheid van potentiële 
patiënten zich bewust is van hun recht om 
op zoek te gaan naar grensoverschrijdende 
gezondheidszorg;

21. verzoekt de lidstaten een beter 
beheer van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg aan te moedigen, 
aangezien patiënten in de EU nog steeds 
problemen ondervinden bij de toegang tot 
gezondheidszorg in andere lidstaten en 
slechts een minderheid van potentiële 
patiënten zich bewust is van hun recht om 
op zoek te gaan naar grensoverschrijdende 
gezondheidszorg;

Or. fr

Amendement 171
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie een beter 
beheer van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg aan te moedigen, 
aangezien patiënten in de EU nog steeds 
problemen ondervinden bij de toegang tot 
gezondheidszorg in andere lidstaten en 
slechts een minderheid van potentiële 
patiënten zich bewust is van hun recht om 
op zoek te gaan naar 
grensoverschrijdende gezondheidszorg; 
herinnert aan het belang van financiering 
voor digitalisering en de mogelijkheden 
om te investeren in de 
informatievoorziening aan burgers en de 
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integratie van informatiesystemen en 
gegevens om de toegang daartoe en het 
gebruik daarvan makkelijker te maken;

Or. es

Amendement 172
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie een 
uitgebreide studie uit te voeren naar het 
kader van samenwerking tussen 
verzekeringsstelsels in de EU en daarbij te 
kijken naar potentiële knelpunten en 
tekortkomingen waarmee patiënten te 
maken krijgen die op het grondgebied van 
een andere lidstaat medische diensten 
verlangen, alsook naar administratieve 
belemmeringen die burgers ervan 
weerhouden te profiteren van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, en 
erop te wijzen hoe de instrumenten van 
het cohesiebeleid kunnen worden gebruikt 
om deze potentiële problemen op te 
lossen;

Or. en

Amendement 173
Tomislav Sokol

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt dat het gebrek aan een 
gecoördineerd grensoverschrijdend stelsel 
voor zorgverzekeringen ertoe leidt dat 
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patiënten ervan afzien zich over de grens 
te laten behandelen wanneer zij de kosten 
van de zorg niet vooraf kunnen betalen, 
voordat hun verzekering de vergoeding 
betaalt;

Or. en

Amendement 174
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. pleit sterk voor de bevordering van 
specifieke intermediairs zoals ZOAST’s, 
EGTS’s, waarnemingscentra voor 
gezondheid of andere netwerken om de 
grensoverschrijdende samenwerking te 
helpen coördineren, in samenwerking met 
lokale en nationale autoriteiten;

Or. en

Amendement 175
Alessandro Panza, Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de lidstaten en de regio’s 
tevens de grensoverschrijdende 
samenwerking op gezondheidsgebied op 
een efficiënte en duurzame wijze te 
intensiveren, ook vanuit financieel 
oogpunt en zonder administratieve 
belemmeringen;

Or. it
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Amendement 176
Alessandro Panza, Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. beklemtoont de potentiële rol van 
macroregionale strategieën als 
sleutelelement van territoriale en 
grensoverschrijdende samenwerking, 
waarvan de meerwaarde erin bestaat dat 
zij een middel zijn om buurlanden bij een 
en ander te betrekken, territoriale 
synergieën tot stand te brengen en 
regionale ongelijkheden te verkleinen;

Or. it

Amendement 177
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de uitwisseling 
van kennis en opschalingspraktijken via 
Interreg zullen bijdragen tot de versterking 
van de paraatheids- en 
responsvoorzieningen over de grenzen 
heen, die tijdens de door de pandemie 
veroorzaakte crisis een belangrijke factor 
zijn geworden;

22. is van mening dat de uitwisseling 
van kennis en opschalingspraktijken via 
Interreg zullen bijdragen tot de versterking 
van de paraatheids- en 
responsvoorzieningen;

Or. fr

Amendement 178
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. is van mening dat in het kader van 
Interreg-programma’s gezamenlijke 
openbare gezondheidsdiensten kunnen 
worden verleend en andere 
grensoverschrijdende initiatieven kunnen 
worden gestart, aangezien de bevordering 
van een dergelijke proximiteit sterk 
verenigbaar is met de doelstelling van 
groene duurzaamheid;

Or. en

Amendement 179
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat verschillende 
Interreg-projecten hebben bijgedragen tot 
de bestrijding van COVID-19 door 
grensoverschrijdende regio’s in de hele 
EU, bijvoorbeeld door middel van de 
mobiliteit van ic-patiënten en 
gezondheidswerkers, en tot de 
ontwikkeling van medische apparatuur;

23. benadrukt dat verschillende 
Interreg-projecten hebben bijgedragen tot 
de bestrijding van COVID-19 door 
grensoverschrijdende regio’s in de hele 
EU, bijvoorbeeld door middel van de 
mobiliteit van ic-patiënten en 
gezondheidswerkers, en tot de 
ontwikkeling van medische apparatuur; 
merkt echter op dat de sluitingen van 
grenzen gevolgen hadden voor de 
mobiliteit van patiënten en werknemers in 
de gezondheidszorg, terwijl de informatie 
over infectiegegevens, vaccinaties of 
omstandigheden voor de overplaatsing 
van patiënten niet was geharmoniseerd;

Or. en

Amendement 180
Pascal Arimont

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat verschillende 
Interreg-projecten hebben bijgedragen tot 
de bestrijding van COVID-19 door 
grensoverschrijdende regio’s in de hele 
EU, bijvoorbeeld door middel van de 
mobiliteit van ic-patiënten en 
gezondheidswerkers, en tot de 
ontwikkeling van medische apparatuur;

23. benadrukt dat verschillende 
Interreg-projecten hebben bijgedragen tot 
de bestrijding van COVID-19 door 
grensoverschrijdende regio’s overal in de 
EU, bijvoorbeeld door middel van de 
mobiliteit van ic-patiënten en 
gezondheidswerkers, het verstrekken van 
medische apparatuur en persoonlijke 
beschermingsmiddelen en PCR-tests over 
de grenzen heen, door middel van de 
uitwisseling van informatie of het 
verlenen van juridisch advies;

Or. en

Amendement 181
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat verschillende 
Interreg-projecten hebben bijgedragen tot 
de bestrijding van COVID-19 door 
grensoverschrijdende regio’s in de hele 
EU, bijvoorbeeld door middel van de 
mobiliteit van ic-patiënten en 
gezondheidswerkers, en tot de 
ontwikkeling van medische apparatuur;

23. benadrukt dat verschillende uit de 
internationale samenwerking 
voortgekomen projecten hebben 
bijgedragen tot de bestrijding van 
COVID-19 door grensoverschrijdende 
regio’s in de hele EU, bijvoorbeeld door 
middel van de mobiliteit van ic-patiënten 
en gezondheidswerkers, en tot de 
ontwikkeling van medische apparatuur;

Or. fr

Amendement 182
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. benadrukt het belang van 
kleinschalige en grensoverschrijdende 
projecten om mensen samen te brengen 
en zo nieuwe mogelijkheden te creëren 
voor duurzame lokale ontwikkeling en 
grensoverschrijdende samenwerking op 
gezondheidsgebied;

Or. en

Amendement 183
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. is er vast van overtuigd dat 
oplossingen op maat en een lokale 
benadering nodig zijn, gezien de 
bestaande diversiteit tussen 
grensoverschrijdende regio’s, en een 
voorwaarde zijn voor duurzame lokale 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 184
Tsvetelina Penkova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de lidstaten en de 
regionale en lokale autoriteiten ten volle 
gebruik te maken van de flexibiliteit die de 
Interreg-programma’s bieden om de 
huidige COVID-19-crisis aan te pakken;

24. verzoekt de lidstaten en de 
regionale en lokale autoriteiten ten volle 
gebruik te maken van de flexibiliteit die de 
programma’s van het cohesiebeleid, zoals 
gedefinieerd in Verordening 
(EU) 2021/1060, en de Interreg-
programma’s bieden om de huidige 
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COVID-19-crisis aan te pakken;

Or. en

Amendement 185
Alessandro Panza, Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. onderstreept evenwel dat er 
behoefte is aan een Europees rechtskader 
voor grensoverschrijdende openbare 
diensten waarmee kan worden voldaan 
aan de behoeften van de Europese 
burgers die in grensgebieden wonen, met 
bijzondere aandacht voor de 
gezondheidszorg, aangezien 
grensoverschrijdende samenwerking op 
dit gebied zowel in gewone als in 
noodsituaties bijzonder relevant is;

Or. it

Amendement 186
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om, in het licht van de COVID-19-
pandemie, gezamenlijk via het 
cohesiebeleid en het EU4Health-
programma steun te verlenen aan de 
ontwikkeling van responsstrategieën, 
protocollen en procedures op nationaal en 
Europees niveau, teneinde in geval van 
toekomstige volksgezondheidscrises een 
betere samenwerking mogelijk te maken;
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Or. en

Amendement 187
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de lidstaten beter gebruik 
te maken van bilaterale overeenkomsten 
en samenwerkingsregelingen op te zetten 
om belemmeringen voor 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
weg te nemen;

Or. ro

Amendement 188
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. is van mening dat 
grensoverschrijdende samenwerking op 
gezondheidsgebied in het kader van het 
cohesiebeleid niet volledig mogelijk zou 
zijn zonder de erkenning van diploma’s 
en kwalificaties op het gebied van 
medische dienstverlening in alle lidstaten; 
verzoekt de Commissie een kader voor te 
stellen dat de automatische erkenning 
mogelijk maakt op het niveau van 
hogeronderwijsdiploma’s op Europees 
niveau, voortbouwend op het besluit dat in 
2015 door de Benelux-landen werd 
ondertekend;

Or. en
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Amendement 189
Tsvetelina Penkova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

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

25. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie en de nationale parlementen.

Or. en


