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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het Witboek ‘Samen werken aan gezondheid: een EU-strategie voor 2008-2013’
(2008/0000(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 152 en de artikelen 163 t/m 173 van het Verdrag,

– gezien het Witboek van de Commissie ‘Samen werken aan gezondheid: een EU-strategie 
voor 2008-2013’ (COM(2007)0630),

– gezien de conclusies van de Raad over het Witboek ‘Samen werken aan gezondheid: een 
EU-strategie voor 2008-2013’,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s over het Witboek ‘Samen werken aan 
gezondheid: een EU-strategie voor 2008-2013’,

– gezien het tweede communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2008-
2013)1,

– gezien de conclusies van de Raad betreffende de gemeenschappelijke waarden en 
beginselen van de gezondheidsstelsels van de Europese Unie2,

– gezien Besluit 2004/513/EG van de Raad van 2 juni 2004 betreffende de sluiting van de 
kaderovereenkomst van de WHO voor de bestrijding van tabaksgebruik 3,

– gezien de conclusies van de Raad inzake de gezondheid van vrouwen4,

– gezien het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op 
het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013),

– gezien het Witboek over ‘Een EU-strategie voor aan voeding, overgewicht en obesitas 
gerelateerde gezondheidskwesties’ (COM(2007)0279),

– gezien de richtsnoeren van de Wereldgezondheidsorganisatie in de strategie over
‘Gezondheid voor allen in de eenentwintigste eeuw’,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 22 april 2008 over orgaandonatie en -
transplantatie: beleidsmaatregelen op EU-niveau5,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 april 2008 over kankerbestrijding in de 

                                               
1 PB L 301 van 20.11.2007.
2 PB C 146 van 22.6.2006, blz. 1.
3 PB L 213 van 15.6.2004, blz. 8. 
4 PB C 146 van 22.6.2006, blz. 4.
5 Aangenomen teksten, P6_TA-PROV(2008)0130.
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uitgebreide Europese Unie1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 januari 2008 over de communautaire strategie 
2007-2012 voor gezondheid en veiligheid op het werk2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 juli 2007 over acties ter bestrijding van hart-
en vaatziekten3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 september 2006 ‘De geestelijke gezondheid van 
de bevolking verbeteren. Naar een strategie inzake geestelijke gezondheid voor de 
Europese Unie’4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 februari 2005 over het Europees actieplan voor 
milieu en gezondheid 2004-20105,

– gezien zijn verklaring van 27 april 2006 over diabetes6,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

A. overwegende dat gezondheid een zeer kostbaar goed is en dat onze doelstelling 
gezondheid voor allen is,

B. overwegende dat het groeiend aantal gevallen van kanker, diabetes, hart- en vaatziekten, 
psychische aandoeningen, overgewicht, obesitas en hiv/aids, evenals nieuwe uitdagingen, 
een toenemende bedreiging vormen voor de gezondheid in de Europese Unie en 
daarbuiten,

C. gezien de mogelijke nieuwe bedreigingen voor de gezondheid die een grensoverschrijdend
karakter hebben, zoals pandemieën, nieuwe patronen van overdraagbare ziekten,
bioterrorisme, en de gevolgen van klimaatverandering en globalisering, met name op het 
gebied van voedsel en migratie,

D. overwegende dat als gevolg van de vergrijzing ziektepatronen veranderen en de 
duurzaamheid van gezondheidsstelsels onder druk komt te staan,

E. overwegende dat er tussen en binnen lidstaten met betrekking tot de gezondheidszorg 
grote ongelijkheden bestaan,

F. overwegende dat burgers een toenemende gemeenschappelijke actie inzake gezondheid 
verwachten,

G. overwegende dat de lidstaten op bepaalde terreinen niet op effectieve wijze zelfstandig 
kunnen werken en dat de Europese Unie betrokken is bij een gemeenschappelijk 
gezondheidsbeleid waarmee het een toegevoegde waarde kan bieden (bijvoorbeeld wat 

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA-PROV(2008)0121.
2 Aangenomen teksten, P6_TA-PROV(2008)0009.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0346.
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0341.
5 PB C 304 E van 1.12.2005, blz. 264.
6 PB C 296 E van 6.12.2006, blz. 273.
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betreft de informatievoorziening en de uitwisseling van goede praktijken),

H. overwegende dat er een stijgende vraag is van patiënten, gezondheidswerkers en 
gezondheidsdiensten naar mobiliteit,

I. overwegende dat investeringen op gezondheidsgebied essentieel zijn voor de ontwikkeling 
van menselijk kapitaal en indirect van invloed zijn op een geslaagde economie,

J. overwegende dat de mogelijkheden voor ziektepreventie nog niet benut worden,

K. overwegende dat veertig procent van de kosten voor de gezondheidszorg gerelateerd is 
aan een ongezonde levensstijl (alcohol, roken, een gebrek aan beweging en diëten),

1. verwelkomt het Witboek van de Commissie over een EU-gezondheidsstrategie voor 2008-
2013 en ondersteunt de daarin opgenomen waarden, beginselen, strategische 
doelstellingen en specifieke actieplannen;

2. is van mening dat, gezien het bestaan van nieuwe bedreigingen voor de gezondheid, het 
noodzakelijk is om gezondheid te behandelen als een belangrijk beleidsvraagstuk in de 
geest van het Verdrag van Lissabon en de Lissabonstrategie;

3. benadrukt dat de gezondheidszorg behoefte heeft aan steun middels een doeltreffend
beleid op alle gebieden en alle niveaus in de lidstaten, de Europese Unie (‘Gezondheid op 
alle beleidsgebieden’) en op mondiaal niveau; 

4. benadrukt dat de actieplannen met name gericht moeten zijn op de noodzakelijke 
vermindering van overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten;

5. stelt voor dat de Commissie als prioritaire doelstelling vaststelt dat de ongelijkheden op 
gezondheidsgebied tussen en binnen de lidstaten, en tussen verschillende sociale groepen, 
moeten worden bestreden;

6. benadrukt dat de acties die gericht zijn op het terugdringen van de ongelijkheden op 
gezondheidsgebied ook gerichte promotiecampagnes en voorlichting aan het publiek 
moeten omvatten;

7. is van mening dat de inspanningen op het gebied van ziektepreventie aanzienlijk moeten 
worden opgevoerd, en is het ermee eens dat de uitgaven op gezondheidsgebied niet alleen 
als een kostenpost, maar ook als een investering moeten worden gezien;

8. is van mening dat de rechten die burgers hebben en de verantwoordelijkheid die ze dragen 
voor hun eigen gezondheid van essentieel belang zijn; benadrukt het belang van 
programma’s voor ‘gezondheidsgeletterdheid’ en moedigt alle sectoren binnen de 
maatschappij aan om een gezonde levensstijl te hanteren;

9. verwacht dat de Commissie speciale aandacht schenkt aan het vraagstuk van de 
duurzaamheid van gezondheidsstelsels en, in die context, tevens aan de rol van de 
farmaceutische industrie; 

10. verwelkomt het voornemen om fundamentele gezondheidswaarden te definiëren en een 
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systeem van gezondheidsindicatoren (op nationaal en regionaal niveau) op te stellen en 
programma’s voor gezondheidsgeletterdheid te stimuleren;

11. verwelkomt het voornemen om, in de geest van ‘gezondheid voor allen’, gezondheid en 
ziektepreventie onder alle leeftijdsgroepen te stimuleren; benadrukt de noodzaak om 
belangrijke aan gezondheid gerelateerde zaken, zoals voeding, obesitas, fysieke activiteit, 
alcoholgebruik, drugs, roken en milieurisico’s, naar voren te brengen en tegelijkertijd 
rekening te houden met de verschillen tussen mannen en vrouwen, hulp te bieden bij het 
gezond oud worden en de last van chronische ziekten te verminderen;

12. is van mening dat een plan van aanpak voor de bevordering van een gezonde levensstijl in 
gezinnen, op school, op het werk en bij de vrijetijdsbesteding, essentieel is voor een 
geslaagde ziektepreventie;

13. ondersteunt acties die gericht zijn op speciale soorten ziekten en is van mening dat er, om 
de doelmatigheid te vergroten, gezocht moet worden naar gepaste werkmethoden en een 
adequate planning om de interinstitutionele samenwerking te bevorderen;

14. wijst erop dat regionale en lokale gezondheidsinstanties in veel lidstaten vaak 
verantwoordelijk zijn voor de planning, de leiding, de werking en de ontwikkeling van de 
gezondheidssector en vaak ook de financiële verantwoordelijkheid dragen voor de sector, 
een grondige kennis en een diepgaand begrip hebben van de gezondheidssector en 
wezenlijke partners zijn bij de formulering en uitvoering van het gezondheidsbeleid;

15. roept de Commissie op om de ontwikkeling van e-gezondheidszorg te ondersteunen;

16. verwelkomt het voorstel van de Commissie om een gestructureerd 
samenwerkingsmechanisme op EG-niveau op te zetten en een nauwere samenwerking aan 
te gaan met belanghebbenden, met medewerking van de civiele samenleving; onderstreept 
de noodzaak om werkgevers- en werknemersorganisaties op te nemen in het partnerschap;

17. stemt ermee in dat acties die deel uitmaken van de strategie gefinancierd moeten worden 
door middel van bestaande financiële instrumenten tot het einde van het huidige financiële 
kader (2013), zonder dat dit extra budgettaire gevolgen heeft;

18. geeft zijn voorzitter opdracht deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie, en aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Eind 2007 nam de Commissie een EU-gezondheidsstrategie aan met de titel ‘Samen werken 
aan gezondheid: een EU-strategie voor 2008-2013’, die gebaseerd is op de belofte van de 
lidstaten en de Gemeenschap om de gemeenschappelijke waarden en beginselen van het 
gezondheidsbeleid te respecteren, de juiste voorwaarden te scheppen voor burgers, zodat zij 
gedurende hun leven hun rechten en verantwoordelijkheden kunnen uitoefenen met 
betrekking tot hun eigen gezondheid en actief betrokken zijn bij het besluitvormingsproces en
de aanpassing van de gezondheidszorg aan de wensen van patiënten, ongelijkheden op 
gezondheidsgebied tussen sociale groepen, lidstaten en regio’s te verminderen, investeringen 
op gezondheidsgebied te zien als een voorwaarde voor economische ontwikkeling en 
gezondheid consequent op alle niveaus in het beleid op te nemen.

Gezondheid is een van de belangrijkste waarden in het leven van mensen. Zorgwekkende 
trends op het gebied van de gezondheid, met name het ondanks de verbeterde 
behandelmethoden groeiende aantal gevallen van kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en 
obesitas, betekenen dat deze waarde steeds meer in gevaar komt.

Daarnaast zorgen de vergrijzing, klimaatverandering en de mondialisering voor nieuwe 
uitdagingen. Er wordt gesproken over mogelijke pandemieën en bioterrorisme. De 
Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt een kankerepidemie in de komende jaren. In de 
tussentijd stijgt de vraag naar mobiliteit van patiënten en gezondheidswerkers.
Gezondheidsstelsels, evenals de financiering daarvan, komen steeds meer onder druk te staan. 
In de afgelopen jaren zijn de kosten van medicijnen sterker gestegen dan de algemene kosten 
op het gebied van gezondheid, wat aanleiding gaf tot publieke bezorgdheid over de gelijkheid 
van de gezondheidszorg en de duurzaamheid van gezondheidsstelsels. Een aantal lidstaten 
doet pogingen om hun gezondheidsstelsels te hervormen.

Er bestaan grote ongelijkheden op gezondheidsgebied tussen en binnen de EU-lidstaten. 
Wanneer het gaat over kanker, zijn de verschillen in overlevingskans tussen de nieuwe en de 
oude lidstaten dusdanig groot dat we kunnen spreken van een ‘ijzeren gordijn op 
gezondheidsgebied’. Ondanks de algemene vergrijzing verschilt volgens Eurostat de 
levensverwachting bij de geboorte voor vrouwen met negen jaar en voor mannen met dertien 
jaar, terwijl de kindersterfte zesmaal hoger ligt. De EU moet op dit terrein krachtiger 
maatregelen nemen om deze ongelijkheden te verminderen, met name door middel van de 
uitwisseling van goede praktijken op diverse gebieden en door gerichte promotie en publieke 
voorlichting voor een betere gezondheidszorg.

Gezondheid werd al genoemd in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal, en heeft met ieder daaropvolgend verdrag aan belang gewonnen. Hoewel 
gezondheid volgens artikel 152 van het Verdrag van Amsterdam onder de bevoegdheid van de 
lidstaten valt, streeft de EU, gebruik makend van de communautaire en intergouvernementele 
methode, naar het tot stand brengen van een effectief beleid op die terreinen waar de lidstaten 
alleen niet adequaat kunnen handelen. De naleving van het subsidiariteitsbeginsel zou een van 
de uitgangspunten moeten zijn voor samenwerking, en niet als excuus moeten dienen om geen 
gezamenlijke actie te ondernemen.

Het is duidelijk dat de gezondheidssector behoefte heeft aan een strategische en 
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veelomvattende benadering voor de lange termijn, hetgeen vereist dat alle belangrijke partijen 
in de lidstaten en op EU-niveau samenwerken. Indien we deze samenwerking willen 
verbeteren, moeten we beoordelen welke vormen van interinstitutionele samenwerking de 
effectiviteit van onze gezamenlijke inspanningen kunnen verhogen.

Op het gebied van ziektepreventie is een belangrijke strategische doorbraak vereist. Hoewel 
het belang van het voorkomen van ziekten al sinds jaren onderstreept wordt, gaat nog steeds 
slechts drie procent van het gezondheidsbudget naar preventie. Tegelijkertijd weten we dat we 
met een preventief beleid veel betere resultaten kunnen boeken, aangezien veertig procent van 
de ziekten verbonden zijn aan een ongezonde levensstijl en we een derde van de 
kankergevallen zouden kunnen voorkomen.

Uit de Strategie van Lissabon blijkt duidelijk dat gezondheid een zeer belangrijke 
economische factor is. Het geld dat geïnvesteerd wordt in de gezondheidszorg moet niet 
alleen worden ervaren als een kostenpost, maar tevens worden gezien als een essentieel 
onderdeel van de kwaliteitsinvesteringen in menselijk kapitaal.

Gezondheid moet daarom worden gezien als een van de voornaamste sociale en politieke 
factoren waar de toekomst van de EU van afhangt. Indien we het algemene niveau van de 
gezondheid willen verbeteren, moeten we zo snel mogelijk een samenhangend 
gezondheidsbeleid invoeren dat meerdere sectoren bestrijkt en gecoördineerd wordt tussen de 
verschillende niveaus (‘Gezondheid op alle beleidsgebieden’). Dit betekent dat het 
gezondheidsbeleid zichtbaar aanwezig moet zijn in het hervormde gemeenschappelijke 
landbouwbeleid (met de nadruk op de productie van gezond voedsel), het 
milieubeschermingsbeleid, het industriebeleid, transportbeleid, ontwikkelingsbeleid, 
onderzoek en technische innovatie, onderwijs, sport en maatschappelijk welzijn.

Doel van dit beleid moet zijn het bereiken van gezondheid voor allen, waarbij burgers de 
mogelijkheid krijgen om zelf hun weg te bepalen naar een betere gezondheid. 

In dit verband bieden het Witboek van de Commissie en de conclusies van de Raad van 
december 2007 een basis voor meer gezamenlijke acties om een doeltreffende ontwikkeling 
van het gezondheidsbeleid tot stand te brengen. We moeten de fundamentele 
gezondheidswaarden, een systeem van EU-gezondheidsindicatoren en manieren voor de 
vermindering van ongelijkheden op gezondheidsgebied vaststellen; een analytisch 
onderzoeksprogramma ontwikkelen waarmee de gezondheidsstatus, de investeringen op 
gezondheidsgebied en de economische groei en ontwikkeling kunnen worden onderzocht; 
maatregelen nemen waarmee de gezondheid van alle leeftijdsgroepen wordt gestimuleerd; 
maatregelen vaststellen met betrekking tot roken, voeding, alcohol, psychisch welzijn en 
andere factoren die de gezondheid beïnvloeden; mechanismen versterken voor het controleren 
van en reageren op bedreigingen voor de gezondheid; vernieuwingen in gezondheidsstelsels 
ondersteunen en werkwijzen voorstellen voor het invoeren van een gestructureerde 
samenwerking tussen EU-instellingen. 
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