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Europarlementariërs willen een prominentere rol voor de EU op het gebied van volksgezondheid. ©AdobeStock_Robert-Kneschke

•

Covid-19-vaccins en behandelingen moeten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn

• Stresstests van de gezondheidszorgstelsels in de lidstaten met spoed uitvoeren

• Europees gezondheidsresponsmechanisme voor gecoördineerde actie oprichten
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De coronacrisis heeft de noodzaak aangetoond van een veel sterkere EU-rol op het
gebied van gezondheid, aldus het EP in een resolutie over de komende EU-strategie voor
volksgezondheid
 
In een resolutie die vrijdag met 526 stemmen voor en 105 stemmen tegen, bij 50 onthoudingen,
werd aangenomen, formuleert het Europees Parlement de beginselen voor de toekomstige EU-
strategie voor volksgezondheid na Covid-19.
 
De Europarlementariërs onderstrepen de noodzaak de juiste lessen uit  de coronacrisis te
trekken  en  op  het  gebied  van  gezondheid  veel  nauwer  samen  te  gaan  werken  door  de
oprichting  van  een  Europese  Gezondheidsunie.  Daartoe  moeten  minimumnormen  voor
hoogwaardige  gezondheidszorg  worden  vastgesteld  op  basis  van  stresstests  van  de
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten om de zwakke punten op te sporen en na te gaan of
ze voorbereid zijn op een mogelijke heropflakkering van Covid-19.
 
In  de  resolut ie  wordt  verder  opgeroepen  tot  de  instel l ing  van  een  Europees
gezondheidsresponsmechanisme  om  snel  te  kunnen  reageren  op  al le  soorten
gezondheidscrises dankzij een betere coördinatie en een beter beheer van de strategische
reserve  aan  geneesmiddelen  en  medische  apparatuur.  De  geplande  EU-strategie  voor
geneesmiddelen  moet  maatregelen  bevatten  om  de  toelevering  en  betaalbaarheid  van
essentiële  geneesmiddelen  in  Europa  te  verzekeren.
 
De Europarlementariërs verwelkomen het nieuwe EU4Health-gezondheidsprogramma van 9,4
miljard euro en zijn van mening dat langetermijninvesteringen en -verbintenissen nodig zijn. Zij
vragen  om  de  opricht ing  van  een  speciaal  EU-fonds  ter  verbeter ing  van  de
ziekenhuisinfrastructuur  en  de  gezondheidsdiensten.  Bovendien  moeten  de  Europese
gezondheidsagentschappen ECDC en EMA, evenals gezamenlijk  gezondheidsonderzoek,
worden versterkt.
 
Zolang de coronacrisis nog niet is bedwongen, herhalen de leden van het Europees Parlement
ook hun oproep om alle mensen wereldwijd betaalbare toegang te geven tot Covid-19- vaccins
en -behandelingen zodra deze beschikbaar zijn. Gezamenlijke EU-aanbestedingen moeten
systematischer worden gebruikt om concurrentie tussen de lidstaten te vermijden wanneer de
volksgezondheid in het geding is.
 
Achtergrond
 
De  primaire  verantwoordelijkheid  voor  de  volksgezondheid  en  in  het  bijzonder  voor  de
gezondheidszorgstelsels ligt bij de lidstaten. De EU speelt echter een belangrijke rol bij het
verbeteren van de volksgezondheid, het voorkomen en beheersen van ziektes, preventie en het
harmoniseren van gezondheidsstrategieën tussen de lidstaten.
 
Het Parlement heeft de totstandkoming van een samenhangend EU-volksgezondheidsbeleid
consequent bevorderd en in een resolutie over de herziening van de EU-begroting en het
economisch herstelplan voor de periode na 2020 gepleit voor een nieuw, zelfstandig Europees
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/de-repons-van-de-eu-op-het-coronavirus/20200512IPR78912/eu-herstelfonds-van-2-biljoen-euro-nodig-om-covid-19-crisis-te-bestrijden
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/de-repons-van-de-eu-op-het-coronavirus/20200512IPR78912/eu-herstelfonds-van-2-biljoen-euro-nodig-om-covid-19-crisis-te-bestrijden


gezondheidsprogramma.
 
De  Commissie  heeft  s indsdien  een  voorstel  ingediend  voor  een  EU4Health-
gezondheidsprogramma van 9,4 miljard euro voor de periode 2021-2027 als onderdeel van het
Next Generation EU-herstelplan.
 
Klik hier om het volledige debat te terug te kijken.
 
Klik hier om de interventie van Petra De Sutter (Groenen/EVA, BE) terug te kijken
 

Contact 
 
 

Meer informatie
De aangenomen tekst zal hier beschikbaar zijn (klik op 10.07.2020)

EP persbericht: EP-leden willen een grotere rol voor de EU bij de verbetering van de
volksgezondheid.
EP-persbericht: EU4Health: EP-leden verwelkomen voorstel voor specifiek EU-
gezondheidsprogramma (28.05.2020)

EP-persbericht: "De EU-strategie voor Covid-19-vaccins moet veiligheid en toegankelijkheid
voor iedereen garanderen" (22.06.2020)

EP Prioriteit: Gezondheidsbedreigingen: beter voorbereid zijn, betere crisisinterventie
Webpagina van het Europees Parlement over de EU-respons op Covid-19

Webpagina van de Europese Commissie over de EU-respons op het coronavirus
EP Multimedia Centrum: Vrij te gebruiken foto's, video- en audiomateriaal met betrekking tot
Covid-19
Verloop van de procedure
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Thomas HAAHR
Press Officer

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/de-repons-van-de-eu-op-het-coronavirus/20200513STO79012/covid-19-het-eu-plan-voor-economisch-herstel
https://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=abed5645-d8f1-51a2-09ab-9ae086c02720&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=8b6a1094-fe79-6e31-963b-e0ddf7644159&date=20200708
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-07-10-TOC_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-07-10-TOC_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200706IPR82715/ep-leden-willen-grotere-rol-eu-bij-de-verbetering-van-de-volksgezondheid
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200706IPR82715/ep-leden-willen-grotere-rol-eu-bij-de-verbetering-van-de-volksgezondheid
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200604STO80507/gezondheidsbedreigingen-beter-voorbereid-zijn-betere-crisisinterventie
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/de-repons-van-de-eu-op-het-coronavirus
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_nl
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_nl
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_nl
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_nl
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2691(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/envi/home.html


Elzelien VAN DER STEEN
Persvoorlichter

(+32) 2 28 42623 (BXL)
(+32) 477 45 42 84
elzelien.vandersteen@europarl.europa.eu

Paola GARCIA ISAAK
Persvoorlichter in België

(+32) 2 28 32 377
(+32) 478 96 00 84
paola.garcia@europarl.europa.eu

Koen BLANKENSTIJN
Persvoorlichter

(+31) 7 031 35 444
(+31) 6 2041 7373
koen.blankenstijn@europarl.europa.eu
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