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• Programma heeft begroting van 5,1 miljard euro, waarvan ten minste 20 % voor preventieve
zorg en gezondheidsbevordering

• EU zal beter voorbereid zijn op grote grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid

• Ruimere beschikbaarheid betaalbare medicijnen en medische hulpmiddelen

EU4Health creeert een voorraad van medische producten, zoals essentiele medicijnen, vaccins en medische hulpmiddelen
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De EP-leden hebben het EU4Health-programma voor de periode 2021-2027 goedgekeurd.
Dat programma moet de EU-zorgstelsels beter voorbereiden op nieuwe
gezondheidsbedreigingen en pandemieën.
 
Het Parlement heeft het voorlopige akkoord met de Raad goedgekeurd met 631 stemmen voor,
32 tegen en 34 onthoudingen.
 
Het nieuwe EU4Health-programma zal het beleid van de lidstaten aanvullen op gebieden waar
de EU een duidelijke toegevoegde waarde heeft.  Het programma heeft twee hoofddoelen.
Enerzijds moet het de nationale zorgstelsels versterken door de lidstaten te helpen samen te
werken  en  gegevens  uit  te  wisselen.  Anderzijds  wil  de  EU  medicijnen  en  medische
hulpmiddelen  toegankelijker,  betaalbaarder  en  ruimer  beschikbaar  maken.
 
 
Grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen efficiënter aanpakken
 
 
Aangezien EU4Health bedoeld is om de zorgstelsels toekomstbestendiger te maken, zal het de
lidstaten  beter  voorbereiden  op  grote  grensoverschrijdende  bedreigingen  voor  de
volksgezondheid. Zo zou de EU niet alleen het hoofd kunnen bieden aan nieuwe epidemieën,
maar ook aan uitdagingen op de lange termijn, zoals de vergrijzing en ongelijkheid in de zorg.
 
Het  programma  zal  ook  projecten  ondersteunen  die  te  maken  hebben  met  digitale
gezondheidszorg en de oprichting van een Europese ruimte voor  gezondheidsgegevens.
Andere  onderwerpen die  in  aanmerking komen voor  financiering  van EU4Health  zijn  het
bevorderen  van  de  toegang tot  hoogwaardige  gezondheidszorg,  waaronder  seksuele  en
reproductieve zorg, de geestelijke gezondheidszorg en het versnellen van de bestrijding van
kanker.
 
Tijdens het plenair debat op dinsdag wezen de parlementsleden op de belangrijke rol die het
nieuwe programma zal spelen in het bestrijden van ongelijkheid in de gezondheidszorg, zowel
tussen lidstaten als tussen verschillende sociale groepen. Ze spraken ook hun goedkeuring uit
over het vanuit EU-niveau aanleggen van een voorraad van essentieel medisch materiaal en -
apparatuur,  in aanvulling op het werk dat  wordt  gedaan onder RescEU. Ook komt er een
reserve van medisch personeel en personeel ter ondersteuning, die gemobiliseerd kan worden
in het geval van een gezondheidscrisis.
 
 
Bekijk hier de opname van het debat.
 
Volgende stappen
 
 
 
Zodra de Raad de verordening formeel heeft goedgekeurd, treedt ze in werking op de dag na
de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. De verordening zal gelden met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.
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https://ec.europa.eu/health/ehealth/dataspace_nl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_nl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_nl
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=14e05972-9b8f-cb42-3404-7b3a02c2c015&date=20210309


Achtergrond
 
 
In mei 2020 stelde de Commissie een nieuw opzichzelfstaand EU4Health-programma voor de
periode 2021-2027 voor als reactie op de coronacrisis. EU4Health moet de EU helpen beter
voorbereid te zijn op grote grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid en de
nationale zorgstelsels toekomstbestendiger maken. Het Parlement en de Raad hebben op 14
december 2020 een compromisakkoord bereikt.
 

Contact 
 
 

Meer informatie
Aangenomen tekst (9.3.2021)
Fragmenten uit het debat en een verklaring van de rapporteur (9.03.2021)
Opname van het debat (9.3.2021)
Persbericht naar aanleiding van het akkoord in de triloog (14.12.2020)
Overzicht van de procedure
Profiel van rapporteur Cristian-Silviu Bușoi (EVP, RO)
EP-onderzoek: EU4Health programme 2021-2027 (maart 2021)
EP-onderzoek: EU4Health-programma (februari 2021)
Gratis foto’s, video- en audiomateriaal over EU4Health
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https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_nl%23
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_nl%23
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/01-14/Compromise_text_EU4Health_sgs20_005719_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu4health-programme-extracts-from-the-debate-and-the-vote-and-statement-by-cristian-silviu-buoi-epp-ro_I202971-V_v
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=NL&vodId=14e05972-9b8f-cb42-3404-7b3a02c2c015&date=20210309
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0102(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/689351/EPRS_ATA(2021)689351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/eu4health-2020_16801_pk


Willemijn DE JONG
Press Officer in the Netherlands

(+31) 7 031 35 410
(31) 6 1294 0913
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Press officer in Belgium
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