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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over cohesiebeleid als een instrument om verschillen in de gezondheidszorg te verkleinen 
en grensoverschrijdende samenwerking op gezondheidsgebied te verbeteren
(2021/2100(INI))

Het Europees Parlement,

– 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 174 VWEU betreffende de versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang,

– gezien Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2004 betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels1,

– 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 Verordening nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1081/2006 van de Raad3,

– gezien het advies van het Europees Comité van de Regio’s van 14 oktober 2020 over 
implementatie van en perspectieven voor grensoverschrijdende gezondheidszorg,

– gezien zijn in eerste lezing vastgestelde standpunt van 9 maart 2021 over het voorstel 
voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een 
actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 
en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 (“EU4Health-programma”)4,

– gezien Verordening (EU) 2021/522 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 maart 2021 tot vaststelling van een actieprogramma voor de Unie op het gebied van 
gezondheid (“EU4Health-programma”) voor de periode 2021-2027 en tot intrekking 
van Verordening (EU) nr. 282/20145,

– gezien Verordening (EU) 2021/695 van het Europees Parlement en de Raad van 28 april 
2021 tot vaststelling van Horizon Europa — het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie, tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding en tot intrekking 

1 PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1.
2 PB L 88 van 4.4.2011, blz. 45.
3 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 470.
4 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0069.
5 PB L 107 van 26.3.2021, blz. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2004.166.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.088.01.0045.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0470.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.107.01.0001.01.ENG
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van Verordeningen (EU) nr. 1290/2013 en (EU) nr. 1291/20136,

– gezien Verordening (EU) 2021/1058 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 juni 2021 inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het 
Cohesiefonds7,

– gezien Verordening (EU) 2021/1059 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 juni 2021 betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling “Europese 
territoriale samenwerking” (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en door externe financieringsinstrumenten8,

– gezien de studie van de Commissie over grensoverschrijdende samenwerking getiteld 
“Capitalising on existing initiatives for cooperation in cross-border regions” 
(Voortbouwen op bestaande initiatieven voor samenwerking in grensgebieden), die in 
maart 2018 werd gepubliceerd9,

– gezien de richtsnoeren van de Commissie over de Europese structuur- en 
investeringsfondsen 2014-202010,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie regionale ontwikkeling (A9-0000/2021),

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;

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;

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

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;

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;

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 

6 PB L 170 van 12.5.2021, blz. 1.
7 PB L 231 van 30.6.2021, blz. 60.
8 PB L 231 van 30.6.2021, blz. 94.
9 https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/cross_border_care/docs/2018_crossbordercooperation_frep_en.pdf
10 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.170.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.231.01.0060.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.231.01.0094.01.ENG
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/cross_border_care/docs/2018_crossbordercooperation_frep_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/
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gezondheidsgerelateerd gebied;

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;

Verkleining van de verschillen in gezondheidszorg via het cohesiebeleid

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;
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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;

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 ondersteunen, dat op billijke wijze over het hele grondgebied van de EU is 
verdeeld;

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;

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;

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;

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;

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;

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, duurzaamheid en 

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

https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en
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rechtvaardigheid daarom essentieel zijn om deze crisis en de verwoestende 
sociaaleconomische gevolgen ervan te boven te komen;

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

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

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;

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;

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

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;

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;

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;

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;

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;

12 https://eurohealthnet.eu/publication/joint-statement-use-next-european-and-structural-investment-funds-
strategic-investments
13 https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/6157/innovation-in-healthcare-showcasing-interreg-
europe-good-practices/?no_cache=1&cHash=44676ec10795d5bda5628029f930f60a

https://eurohealthnet.eu/publication/joint-statement-use-next-european-and-structural-investment-funds-strategic-investments
https://eurohealthnet.eu/publication/joint-statement-use-next-european-and-structural-investment-funds-strategic-investments
https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/6157/innovation-in-healthcare-showcasing-interreg-europe-good-practices/?no_cache=1&cHash=44676ec10795d5bda5628029f930f60a
https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/6157/innovation-in-healthcare-showcasing-interreg-europe-good-practices/?no_cache=1&cHash=44676ec10795d5bda5628029f930f60a
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25. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Het cohesiebeleid is een van de belangrijkste beleidsterreinen van de EU en draagt met zijn 
fondsen bij tot de versterking van de economische, sociale en territoriale samenhang van de 
Unie en de bevordering van groei en werkgelegenheid in regio’s in de hele EU, maar met 
name in regio’s met een ontwikkelingsachterstand. Ongeveer een derde van de EU-begroting 
wordt hiervoor gebruikt. Dit maakt het cohesiebeleid niet alleen het belangrijkste 
investeringsbeleid van de EU, maar ook een uiting van solidariteit tussen de Unie en haar 
lidstaten.

Ongelijke toegang tot gezondheidszorg en de trieste gevolgen daarvan staan haaks op 
solidariteit. Toegang en rechtvaardigheid, kwaliteit en prestaties, en efficiëntie zijn de 
kernbeginselen van de Europese gezondheidsstelsels. Er zijn echter aanzienlijke verschillen in 
de werking van deze systemen en de kwaliteit van de resultaten ervan in de EU. De druk en 
eisen waaraan de gezondheidsstelsels worden blootgesteld, en de verplichting om te betalen 
voor bepaalde soorten zorg vormen een ongelukkige realiteit voor miljoenen Europese 
burgers, wat ook het geval was voordat COVID-19 zich in Europa verspreidde.

Aangezien het aandeel ouderen in de bevolking van minder ontwikkelde regio’s en 
plattelandsgebieden groter is en gezondheidsdiensten minder gemakkelijk beschikbaar zijn, is 
er sprake van ongelijke toegang tot gezondheidszorg, wat aanzienlijke sociaaleconomische 
gevolgen kan hebben. De steeds slechtere gezondheid van de bevolking als gevolg van het 
gebrek aan toegang tot gezondheidszorg kan aanzienlijke economische verliezen tot gevolg 
hebben, aangezien minder mensen economisch actief kunnen blijven. De geïntegreerde 
verlening van gezondheidsdiensten in deze regio’s en gebieden is dus een fundamentele en 
alomtegenwoordige uitdaging.

Verschillen in de kwaliteit van de gezondheidsinfrastructuur en de beschikbaarheid van 
medische apparatuur zijn rechtstreeks van invloed op het succes van medische behandelingen 
in minder begunstigde regio’s. Er blijven verschillen bestaan tussen minder ontwikkelde 
regio’s en hun meer ontwikkelde tegenhangers op het gebied van belangrijke 
gezondheidsindicatoren, en alle EU-instrumenten die bedoeld zijn om dit te compenseren, 
moeten maximaal worden ingezet om zinvolle oplossingen te bieden.

Dit initiatiefverslag richt zich daarom op twee doelstellingen. Ten eerste moet worden 
gekeken naar de mogelijkheden om het effect van de fondsen van het cohesiebeleid te 
maximaliseren teneinde de verschillen in kwaliteit van de gezondheidszorgstelsels in de 
Europese Unie te verkleinen, als aanvulling op de investeringen in het kader van het nieuwe 
EU4Health-programma. Ten tweede moeten de bestaande ervaringen met projecten op het 
gebied van grensoverschrijdende gezondheidssamenwerking die door de Interreg-
programma’s worden ondersteund, worden geanalyseerd, en moeten er 
langetermijnaanbevelingen worden vastgesteld voor innovatieve oplossingen in het kader van 
territoriale samenwerking, teneinde grenzen te veranderen van een beperking in een kans, 
zodat de toegang voor EU-burgers wordt verbeterd.

Investeringen in gezondheidszorgstelsels in het kader van het cohesiebeleid verlopen via het 
meerjarig financieel kader (MFK) 2007-2013 en het MFK 2014-2020, met financiering uit het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), voornamelijk in het kader van code 
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053 (Gezondheidsinfrastructuur) en code 081 (ICT-oplossingen om de uitdaging in verband 
met actief en gezond ouder worden aan te pakken en diensten en toepassingen op het gebied 
van e-gezondheidszorg (met inbegrip van e-zorg en “ambient assisted living”)), alsook 
onderzoek en ondersteuning voor kmo’s.

Concluderend moeten de lidstaten en de regio’s er in de programmeringsperiode 2021-2027 
naar streven om via de structuurfondsen betere middelen toe te wijzen die overeenkomen met 
hun behoeften, onder meer te zorgen voor doeltreffende gezondheidszorg; investeringen in 
infrastructuur, met name in minder ontwikkelde en plattelandsgebieden; 
gezondheidsbevordering en ziektepreventie; e-gezondheid; en gezondheidsbevorderende 
diensten.


