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VOLKSGEZONDHEID 

 

1. Wat zullen volgens u in de komende vijf jaar de grootste uitdagingen van het EU-
gezondheidsbeleid zijn? Wat zou u als Commissaris doen, om deze problemen aan te 
pakken, rekening houdend met de verdeling van de bevoegdheden tussen de EU en de 
lidstaten?  

 
2. De directe bevoegdheden van de Europese Unie op het gebied van volksgezondheid 

zijn vrij beperkt. De EU kan het nationaal beleid aanvullen en samenwerking tussen de 
lidstaten aanmoedigen, maar de basiselementen van het gezondheidsbeleid, zoals de 
organisatie en het verstrekken van gezondheidsdiensten zijn een exclusieve 
bevoegdheid van de lidstaten. Toch kennen vele lidstaten dezelfde problemen en 
verschillende aspecten van de verstrekking van gezondheidsdiensten houden verband 
met het communautair beleid. Zou volgens u bij ontstentenis van meer wetgevende 
bevoegdheden, de methode van open coördinatie moeten worden geïntroduceerd op 
het gebied van volksgezondheid?  

3. De directe bevoegdheden van de Europese Unie zijn vrij beperkt op het gebied van 
volksgezondheid. De EU heeft echter wel bevoegdheden op het gebied van 
volksgezondheid en gezondheidsbevordering. De EU kan het nationaal beleid 
aanvullen en samenwerking tussen de lidstaten aanmoedigen maar de organisatie en 
het verstrekken van gezondheidsdiensten zijn een exclusieve bevoegdheid van de 
lidstaten. Toch kennen vele lidstaten dezelfde problemen en verschillende aspecten 
van de verstrekking van gezondheidsdiensten houden verband met het communautair 
beleid. Zou volgens u bij ontstentenis van meer wetgevende bevoegdheden, de 
methode van open coördinatie moeten worden geïntroduceerd op het gebied van 
volksgezondheid? 

(Voorstel van John Bowis ter vervanging van vraag 2) 

4. Acht u het nuttig een vergelijkende analyse te maken van de nationale 
gezondheidssystemen van de lidstaten ten einde de belangrijkste elementen van het 
volksgezondheidsbeleid van de afzonderlijke lidstaten in kaart te brengen en hun 
integratie te bevorderen en daarmee tevens in de hand te werken dat er tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten permanent contact wordt gehouden en "best 
practices" worden verspreid? 

(Voorstel van Amalia Sartori) 

5. Hoe spoedig komt u met richtsnoeren voor de mobiliteit van patiënten? 

(Voorstel van John Bowis) 

6. Volgens het Verdrag wordt "bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk 
optreden van de Gemeenschap een hoog niveau van bescherming van de menselijke 
gezondheid verzekerd". Hoe zou u ervoor zorgen dat dit beginsel naar behoren in 
praktijk wordt omgezet, met name binnen de wetgeving inzake de interne markt? 
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7. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de Commissie aandacht aan de geestelijke 
gezondheidsproblemen zal schenken, wetende dat deze steeds meer bijdragen aan 
algemene gezondheidslasten? Welke vooruitgang denkt u te boeken met de invoering 
van gezondheidseffectrapportages? 

(Voorstel van John Bowis ter aanvulling van vraag 6) 

Begroting  

8. Denkt u dat voor het optreden van de Unie op het gebied van volksgezondheid 
voldoende geld en personeel ter beschikking worden gesteld? Worden de 
communautaire maatregelen volgens u naar behoren geïmplementeerd en 
geëvalueerd? 

9. Hoe denkt u ervoor te zorgen dat het Europees Centrum voor ziektepreventie en 
controle en het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling genoeg 
subsidies krijgen? 

(Voorstel van John Bowis) 

Onafhankelijkheid van de leden van wetenschappelijke comités 

10. De recente benoeming van prof. Ragnar Rylander op een post bij het nieuwe 
wetenschappelijk comité inzake gezondheids- en milieurisico's - ondanks het feit hij in 
hoger beroep door de Zwitserse strafrechtbank in december 2003 schuldig is bevonden 
aan het achterhouden van de waarheid over geheime banden met de tabaksindustrie en 
persoonlijk financieel gewin boven de belangen van volksgezondheid en de 
wetenschap heeft geplaatst - heeft vragen opgeroepen over de integriteit van het 
gehele systeem van benoemingen in de wetenschappelijke comités voor 
volksgezondheid, milieu- en consumentenzaken van de EU, met name met betrekking 
tot hun onafhankelijkheid en de kwaliteit van de adviezen. Welke stappen zult u 
ondernemen om het vertrouwen van het grote publiek en de wetenschapswereld in de 
onafhankelijkheid en wetenschappelijke deskundigheid van deze comités te 
herstellen? Zou u ermee instemmen om de benoeming van prof. Ragnar Rylander aan 
een nieuw onderzoek te onderwerpen? Hoe wilt u voorkomen dat deze situatie zich 
herhaalt? 

(Voorstel van de Verts/ALE-Fractie) 

Verkeersslachtoffers 

11. Binnen de volksgezondheid vormen verkeersdoden en -gewonden op de wegen van de 
EU een belangrijk probleem. Verkeersongevallen zijn namelijk de belangrijkste 
oorzaak van een vroegtijdige dood bij kinderen en volwassen onder 35 jaar. 
Desalniettemin wordt dit probleem nauwelijks als een volksgezondheidsprobleem 
beschouwd. Een verkeersongeval wordt nog steeds als een speling van het lot 
beschouwd, alsof beleidsmakers volledig machteloos staan om iets aan dit probleem te 
doen. Dit is echter niet het geval omdat zij veel maatregelen kunnen en moeten treffen 
om de veiligheid op de weg te verbeteren. Het gebrek aan actie op dit gebied heeft de 
Wereldgezondheidsorganisatie ertoe gebracht de wereldgezondheidsdag het thema 
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"preventie van verkeersongevallen" mee te geven. 

 Zou u in uw hoedanigheid van lid van de Commissie voor volksgezondheid het advies 
van de Wereldgezondheidsorganisatie opvolgen en een "kampioen" op het gebied van 
de verkeersveiligheid in de Commissie willen worden? 

 Zou u in het kader van het vervoersbeleid van de Commissie een belangrijke plaats 
willen inruimen voor het gezondheidsbeleid, met name nu in de komende jaren het 
derde actieprogramma inzake verkeersveiligheid wordt herzien? 

 Zal u er bij uw collega's op aandringen om de aanbevelingen van het Europese rapport 
inzake preventie van verkeersslachtoffers van de WHO zoveel mogelijk ten uitvoer te 
leggen? 

Voorstel van Anders Wijkman) 

12. Binnen de volksgezondheid vormen verkeersdoden en -gewonden op de wegen van de 
EU een belangrijk probleem. Verkeersongevallen vormen namelijk de belangrijkste 
oorzaak van een vroegtijdige dood bij kinderen en volwassen onder 35 jaar. 
Desalniettemin wordt dit probleem nauwelijks als een volksgezondheidsprobleem 
aangepakt. Het vinden van oplossingen wordt overgelaten aan vervoersbeleidsmakers 
wier prioriteiten vaak vele andere zaken dan de verkeersveiligheid omvatten. Het 
gebrek aan actie op dit gebied heeft de Wereldgezondheidsorganisatie ertoe gebracht 
de wereldgezondheidsdag het thema "preventie van verkeersongevallen" mee te geven 
en een Europees rapport over het voorkomen van verkeersslachtoffers op te stellen. 

 Zou u in uw hoedanigheid van lid van de Commissie inzake volksgezondheid het 
advies van de Wereldgezondheidsorganisatie opvolgen en een "kampioen" op het 
gebied van verkeersveiligheid in de Commissie willen worden? 

 Zal u erop aandringen dat de verkeersveiligheid in het middelpunt van een duurzaam 
vervoers- en volksgezondheidsbeleid komt te staan? 

 Zal u erop aandringen dat de WHO-aanbevelingen inzake verkeersveiligheid ten 
uitvoer wordt gelegd, met name in het kader van de herziening van het derde 
actieprogramma inzake verkeersveiligheid? 

(Voorstel van Ewa Hedkvist Petersen) 

Tabak 

13. In de afgelopen vijftien jaar is een aantal Europese aanbevelingen om het roken te 
bestrijden goedgekeurd. Meer recentelijk zijn een verbod op advertenties en het 
sponsoren door de tabaksindustrie, alsmede wetgeving inzake het produceren en 
etiketteren van tabaksproducten succesvol doorgevoerd. Bent u nu in uw hoedanigheid 
van lid van de Commissie van plan een begin te maken met de volgende fase van de 
strijd tegen het roken: wetgeving om het roken in openbare gelegenheden en/of op de 
werkplek (met inbegrip van restaurants en bars) aan banden te leggen? 

 (Voorstel van Jules Maaten) 
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14. Uit een binnenkort te publiceren verslag dat deskundigen namens de Commissie 
hebben opgesteld, blijkt dat tabak in de EU thans verantwoordelijk is voor 660.000 
doden per jaar en dat de economische verliezen voor de Gemeenschap hierdoor 100 
miljard euro ofwel 1% van haar BBP bedragen. Bent u van mening dat de 
Gemeenschap momenteel genoeg onderneemt om deze plaag aan te pakken? Welke 
stappen zult u ondernemen om deze verliezen te verminderen? 

(Voorstel van deVerts/ALE-Fractie) 

Chemische producten 

15. Het nieuwe beleid inzake chemische producten, REACH genaamd, wordt over het 
algemeen beschouwd als de grootste uitdaging die de Commissie ooit heeft gekend als 
het om de verwezenlijking van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen gaat. Dit beleid 
zal hoogstwaarschijnlijk ook belangrijke gevolgen voor de volksgezondheid hebben. 
Margot Wallstroem, het voormalige Commissielid voor milieu, beschouwde REACH 
als een "baanbrekend voorstel" dat "voor de industrie, werknemers en burgers en ons 
ecosysteem een win-winsituatie zal scheppen". Desalniettemin heeft David Byrne, 
voormalig lid van de Commissie voor volksgezondheid, nauwelijks met een woord 
over REACH gerept. Deelt u de mening van Margot Wallstroem over REACH? Hoe 
sterk bent u erop gebeten dat REACH werkelijkheid wordt? Bent u ook bereid om DG 
SANCO meer bij deze kwestie te betrekken omdat REACH van belang is voor een 
betere bescherming van de volksgezondheid? 

(Voorstel van de Verts/ALE-Fractie) 

Milieu en volksgezondheid  

16. In juni heeft de Wereldgezondheidsorganisatie een belangrijk onderzoek gepubliceerd 
waaruit blijkt dat het milieu voor de gezondheid van kinderen in Europa in hoge mate 
schadelijk is. De Europese ministers van Volksgezondheid en Milieu hebben een 
actieplan goedgekeurd om deze risico's in te dammen. In plaats van het voorstellen 
voor duidelijke wetgevende maatregelen in te dienen heeft de Commissie in een 
vergadering van de WHO een actieplan ingediend dat volledig geconcentreerd is op 
onderzoek. Het schijnt dat het gebrek aan acties voornamelijk te wijten is aan het 
gebrek aan politieke wil in de Commissie en gebrekkige coördinatie tussen de 
verschillende DG's. Zult u voorrang verlenen aan de herziening van de huidige EU-
wetgeving en haar tenuitvoerlegging om voor gepaste normen te zorgen om de 
gezondheid van kinderen en andere kwetsbare groepen te beschermen? Zou u bereid 
zijn om binnen de Commissie een speciale task force op te richten die de activiteiten 
van de Commissie op het gebied van volksgezondheid en milieu moet coördineren om 
kinderen en kwetsbare groepen beter tegen milieurisico's te beschermen? 

(Voorstel van de Verts/ALE-Fractie) 

Financiering van de gezondheidszorg  

17. Er gaat een wijde en zeer goed gedocumenteerde kloof tussen de landen van Oost- en 
West-Europa als het om de financiering van de gezondheidszorg gaat. Het is nu tijd 
om een programma "Cohesiefonds voor volksgezondheid" te lanceren. Bent u van 
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mening dat de schikking in de Philip Morris-zaak (Philip Morris stemde ermee in de 
Commissie 1,2 miljard euro terug te betalen die onrechtmatig aan de EU-begroting 
was ontfutseld) gebruikt wordt als een startsubsidie om dit fonds op weg te helpen en 
aldus het beginsel van "juste retour" te vermijden op grond waarvan dit soort subsidies 
aan de lidstaten wordt teruggestort? 

(Voorstel van Jules Maaten) 

Gezondheidsvoorlichting 

18. Hoe gaat u er als lid van de Commissie voor zorgen dat patiënten en consumenten 
gezondheidsinformatie van de beste kwaliteit krijgen? 

(Voorstel van Jules Maaten) 

Laag geprijsde levensreddende geneesmiddelen 

19. Welke stappen gaat u ondernemen om te voorkomen dat laag geprijsde 
levensreddende geneesmiddelen die gebruikt worden om ziektes zoals Aids te 
genezen, in groten getale uit Oost-Europa worden gehaald om in de rest van Europa te 
worden aangewend? Bent u niet van mening dat u er verantwoordelijk voor bent dat 
geneesmiddelen niet naar elders mogen worden uitgevoerd, alleen vanwege het 
financieel profijt voor de tussenpersoon? 

(Voorstel van Jules Maaten) 

Europese patiëntengroepen 

20. Bent u van plan Europese patiëntenverenigingen te subsidiëren?  

(Voorstel van Jules Maaten) 

 

VOEDSELVEILIGHEID 

21. Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen waarmee het Europees beleid inzake 
voedselveiligheid in de komende vijf jaar in de Europese Unie zal worden 
geconfronteerd? Wat zou u als lid van de Commissie ondernemen om er op toe te zien 
dat er aan het eind van uw ambtstermijn zichtbare resultaten zijn geboekt? 

22. Het wetgevingsprogramma dat voortvloeit uit het Witboek inzake voedselveiligheid is 
thans nagenoeg voltooid. Wat zou u als lid van de Commissie doen om ervoor te 
zorgen dat deze wetgeving gehandhaafd wordt? 

23. Bent u het ermee eens dat de EU, afgezien van de verbetering van de 
voedselveiligheid, de kwaliteit van voedsel en gezonde voeding moet bevorderen? 
Welke maatregelen stelt u voor om deze doelstellingen te bereiken? 

(Voorstel van de Verts/ALE-Fractie ter aanvulling van vraag 22) 
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24. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de Europese autoriteit voor voedselveiligheid voldoende 
middelen krijgt om haar uitgebreide taken te volbrengen? 

(Voorstel van John Bowis ter aanvulling van vraag 22) 

25. Welke maatregelen zult u treffen om erop toe te zien dat er aan de nieuwe 
buitengrenzen van de EU met het oog op de bescherming van de volksgezondheid 
strenger gecontroleerd wordt? Heeft u daarvoor voldoende personeel?  

26. Wat gaat u ondernemen om de capaciteit en de doeltreffendheid van het Voedsel- en 
Veterinair Bureau te verbeteren? 

(Voorstel van John Bowis ter aanvulling van vraag 25) 

27. Volgens het Verdrag wordt "bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk 
optreden van de Gemeenschap een hoog niveau van bescherming van de menselijke 
gezondheid verzekerd". Hoe zou u ervoor zorgen dat dit beginsel naar behoren in 
praktijk wordt omgezet, met name binnen de wetgeving inzake de interne markt? 

Voedseletikettering 

28. De consument moet een weloverwogen keuze kunnen maken wanneer hij 
voedingsmiddelen koopt. Bij deze keuze vormt de EU-wetgeving inzake 
voedseletikettering een doorslaggevende rol, met name bij het etiketteren van 
voedingsmiddelen, gezondheidsclaims, etikettering van voedselkwaliteit en 
productieprocessen, zoals het gebruik van GMO's. Welke maatregelen zou u treffen 
om de consument op de juiste wijze voor te lichten en misleidende reclame, met name 
jegens kinderen, tegen te gaan? 

(Voorstel van de Verts/ALE-Fractie) 

GEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID  

Implementatie 

29. Op het milieugebied is het thans gewoonte "implementatiesessies" te organiseren, 
waarbij een vertegenwoordiger van de Commissie vragen van de lidstaten 
beantwoordt over de tenuitvoerlegging van bepaalde onderdelen van de wetgeving. 
Zou u het nuttig vinden deze praktijk uit te breiden naar het gebied van de gezondheid 
en voedselveiligheid? 

Betrekkingen met gespecialiseerde agentschappen 

30. In de afgelopen jaren worden steeds meer gespecialiseerde agentschappen opgericht, 
met name in de sectoren van voedselveiligheid en gezondheid. Wat is uw oordeel over 
deze ontwikkeling en wat moet de aard zijn van de relatie tussen de Commissie en 
deze agentschappen? 
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Rol van het gemeenschappelijk onderzoekcentrum 

31. Welke rol is weggelegd voor het gemeenschappelijke onderzoekcentrum in Ispra in 
het kader van de volksgezondheid en voedselveiligheid in de Europese Unie? 

(Voorstel van Erna Hennicot-Schoepges) 
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