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1  Volksgezondheid 
 

 Europese Commissie: maatregelen om de COVID-19-pandemie in de huidige fase te beheersen 
en ons voor te bereiden op de volgende fase 

 Europees Parlement: speciale commissie over Covid-19 pandemie 

 Frans Voorzitterschap van de Raad: ontwikkeling van een nieuw Europees 
samenwerkingsinstrument voor gezondheidsvoorzieningen 

 Europese Commissie: wetenschappelijk advies over kankerscreening in Europa 

 JA Implemental: implementatie van beste praktijken op het gebied van geestelijke gezondheid 

 Raad van de EU: samenwerking op het gebied van zeldzame ziekten versterken 

 Raad van de EU: groen licht om onderhandelingen over een internationaal pandemieverdrag te 
starten 

 Europese Commissie: start van onderhandelingen over een trans-Atlantisch programma om de 
wereldwijde pandemie te verslaan 

 Europese Commissie: verslag over de werking van de EU-richtlijn betreffende 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 

   

2  Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen 
 

 EU Health Policy Platform: gezamenlijk standpunt over een inclusieve en rechtvaardige 
farmaceutische strategie voor de Europese Unie 

 Frans Voorzitterschap van de Raad: manifest voor een belangrijk project van gemeenschappelijk 
Europees belang (IPCEI) op het gebied van gezondheid 

 Europese Commissie: strategische reserves voor chemische, biologische en radio-nucleaire 
(CBRN) noodsituaties 

 Europese Commissie: uitvoeringsplan voor de verordening inzake evaluatie van 
gezondheidstechnologie 

 Europese Commissie: richtlijnen om de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor COVID-19 
te faciliteren 

 Europese Commissie: één enkele procedure voor de afgifte van aanvullende 
beschermingscertificaten (ABC’s) voor geneesmiddelen 

 Europees Parlement en Raad: maatregelen om de levering van geneesmiddelen uit Groot-
Brittannië naar Noord-Ierland te waarborgen goedgekeurd 

 Europese Rekenkamer: controleurs onderzoeken de bescherming van intellectuele eigendom in 
de EU 

 EMA: advies over antimicrobiële stoffen die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van 
infecties bij mensen 

 Euractiv: kritische reacties op het advies van EMA in verband met antimicrobiële stoffen 

 EMA: Uitvoerende Stuurgroep Tekorten en Veiligheid van Geneesmiddelen opgericht (MSSG) 

 EMA: EU gemeenschappelijke norm voor elektronische productinformatie voor geneesmiddelen 



   

3  e-Health 
 

 Europees Parlement en Raad: goedkeuring van de verordening betreffende Europese 
datagovernance 

 Europese Commissie: voorstel voor een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens 

 Europees Parlement en Raad: beleidsprogramma 2030 - Traject naar het digitale decennium 

 Europese Commissie: ontwerpverklaring over digitale rechten en beginselen 

 Europese Commissie: onderzoek naar gezondheidsdata, digitale gezondheid en kunstmatige 
intelligentie in de gezondheidszorg 

 Franse voorzitterschap van de Raad: Europese principes voor ethiek in digitale gezondheid 

 Europees Parlement: resolutie over artificiële intelligentie in het digitale tijdperk 

   

4  Sociaal beleid 
 

 Raad: gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid voor 2022 goedgekeurd 

 Europese Commissie: aantrekken van vaardigheden en talent naar de EU 

 Europese Commissie: Coördinatie van socialezekerheidsstelsels in één oogopslag - statistisch 
rapport 2021 

 ACSH: Akkoord tussen lidstaten, werknemers en werkgevers over erkenning van COVID-19 als 
beroepsziekte 

   

5  Economisch beleid  
 

 Europese Commissie: voorjaarspakket 2022 in het kader van het Europees Semester  

 Europese Commissie: landverslagen in het kader van het Europees Semester 

 Europese Commissie: landspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester 

 Europese Commissie: landspecifieke aanbeveling voor België om de langdurige zorg te 
hervormen 

 Europese Commissie: evaluatie van de voortgang op weg naar de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) 

 Europese Commissie: richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid 

 Europese Commissie: 14e verslag over het verscherpt toezicht voor Griekenland 

 Europese Commissie: verslagen over het postprogrammatoezicht voor Ierland, Spanje, Cyprus 
en Portugal 

 Europese Commissie: verslag over de resultaten van een openbare raadpleging over het EU-
kader voor economisch bestuur 

   

6  Gezondheidszorgdiensten in de interne markt 
 

 Europese Commissie: openbare raadpleging over een nieuw EU-instrument om de werking van 
de interne markt in noodsituaties te waarborgen 

   
 
 
 
 



7  EU financiering 
 

 
Europees Parlement: resolutie over het cohesiebeleid als instrument om de ongelijkheden in de 
gezondheidszorg te verkleinen 

 Europese Commissie: lancering van een platform met informatie over projecten met 
financiering uit de structurele fondsen 

 Europese Commissie: eerste jaarverslag over de uitvoering van de herstel- en 
veerkrachtfaciliteit (RRF) 

 Europese Commissie: 107,3 miljoen euro ter ondersteuning van het herstel in Frankrijk, 
Duitsland en Nederland 

 Europese Commissie: Zweeds herstel- en veerkrachtplan goedgekeurd 

 Europese Commissie: financiering in het kader van REACT-EU voor Finland voor nieuwe 
gezondheidszorgproducten 

 Europese Commissie: Bulgaars herstel- en veerkrachtplan goedgekeurd 

 Europese Commissie: partnerschapsovereenkomst met Tsjechië aangenomen 

 Europese Commissie: partnerschapsovereenkomst met Litouwen aangenomen 

 Europees Parlement: resolutie over de richtsnoeren voor de begroting 2023 

 Europese Commissie: begroting van Horizon Europa verhoogd 

   

8  Mededinging 
 

 Commissie verwijst overname van een deel van McKesson door Phoenix gedeeltelijk naar de 
Franse mededingingsautoriteit en keurt voorgenomen fusie buiten Frankrijk goed 

   

9  Inbreukprocedures 
 

 Tien lidstaten: omzetting van EU-regels inzake open data en het hergebruik van 
overheidsinformatie 

 Estland, Italië, Kroatië, Portugal en Slovenië: nationaal programma voor het beheer van 
radioactief afval niet in overeenstemming is met EU-voorschriften 

 
Italië: omzetting van EU-wetgeving inzake stralingsbescherming 

 Portugal: omzetting van EU-wetgeving inzake stralingsbescherming 

 Roemenië en Slovenië: omzetting van de EU-regels voor open data en hergebruik van 
overheidsinformatie 

   

10  Hof van Justitie van de Europese Unie 
 

 Arrest: vrijstelling van btw voor particuliere ziekenhuizen 

 Arrest: band tussen verblijfsrecht en ziektekostenverzekering 

 Arrest: voorwaarden voor het verkrijgen van het recht om het beroep van arts in de 
ontvangende lidstaat zelfstandig uit te oefenen 

 Arrest: passende bezoldiging voor de opleiding tot medisch specialist 

 Arrest: socialezekerheidswetgeving die van toepassing is op vliegend personeel 

 
 
 
   



11  Publicaties 
 

 
Bruegel: Heeft Europa een Gezondheidsunie nodig? 

 Eurohealth: commerciële determinanten van het kankerbestrijdingsbeleid 

 OBS: Alles wat u altijd al wilde weten over het gezondheidsbeleid van de Europese Unie, maar 
niet durfde te vragen  

 OBS: Wat zijn de implicaties van beleid dat de transparantie van de voor geneesmiddelen 
betaalde prijzen vergroot? 

 ETUI: Een ‘procedure voor sociale onevenwichtigheden’ voor de EU 

 
Dokters van de Wereld: 2021 Observatory report - Ongehoord, ongezien en onbehandeld: 
ongelijkheden op gezondheidsgebied in Europa vandaag 

 Oxford Compendium van nationale juridische antwoorden op Covid-19 

 CEPS: Herstel- en veerkrachtplannen vergelijken en beoordelen – Tweede editie 

 CEPS : Recovery and Resilience Monitor 

 OESO: Uitgaven voor particuliere ziektekostenverzekering 

 ESPN: Toegang tot sociale bescherming voor jongeren. Een analyse van beleid in 35 landen 

 Europees Parlement: De Europese meerwaarde van de herstel en veerkracht faciliteit - een 
evaluatie van de Oostenrijkse, Belgische en Duitse plannen 

   

12  Oorlog in Oekraine 
 

 Europese Commissie: ondersteuning van de lidstaten voor de opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne 

 Europese Commissie: operationele richtsnoeren voor de toepassing van de richtlijn tijdelijke 
bescherming 

 Europese Commissie: middelen uit het cohesiebeleid ten behoeve van vluchtelingen in Europa 
(CARE) 

 Europese Commissie: React-EU-voorfinanciering voor lidstaten die vluchtelingen uit Oekraïne 
opvangen 

 Europese Commissie: solidariteitsmechanisme voor medische overdrachten binnen de EU van 
vluchtelingen en ontheemden 

 Informele Raad van de ministers van volksgezondheid: EU-respons op de gezondheidsgevolgen 
van de oorlog in Oekraïne 

 Europese Commissie: aanbeveling betreffende de erkenning van kwalificaties van mensen die 
op de vlucht zijn door de Russische invasie van Oekraïne 

 Europese Commissie: 9 miljoen euro voor geestelijke gezondheidszorg aan vluchtelingen uit 
Oekraïne 

 Europese Commissie: technische expertise om lidstaten te ondersteunen bij de opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne 

 Europese Commissie: medische evacuatie-operatie van de EU brengt Oekraïense kinderen over 
van Polen naar Italië 

 Europees Parlement: resolutie voor de bescherming van vrouwelijke vluchtelingen tegen 
geweld en seksuele uitbuiting 

   
 
 
 



13  Allerlei 
 

 
Informele Europese Raad: strategische afhankelijkheden verminderen om de Europese 
soevereiniteit te versterken 

 Europese Raad: conclusies 

 Conferentie over de toekomst van Europa: eindrapport 

 Europees Parlement: verdragswijziging nodig om voorstellen van de Conferentie over de 
toekomst van Europa door te voeren 

 WTO: voorstel over het opheffen van octrooirechten voor COVID-19-vaccins onder bepaalde 
voorwaarden 

 Europese Commissie: regels om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bestrijden 

 Raad van Europa: conclusies 2021 over gezondheid, sociale zekerheid en sociale bescherming 

 Europese Ombudsman: EU-bestuur op kritiek punt door ‘draaideur’ praktijken 

 Platform over duurzame financiering: Eindrapport over sociale taxonomie 

 Raad en Europees Parlement: voorlopig akkoord over de versterking van EU-brede 
cyberbeveiliging en weerbaarheid 

   



   

1  Volksgezondheid 
 

 

Europese Commissie: maatregelen om de COVID-19-pandemie in de huidige fase te 
beheersen en ons voor te bereiden op de volgende fase  
De Commissie roept in een mededeling de lidstaten op om waakzaam te blijven en om hun 
toezicht, hun zorgstelsels en hun algemene paraatheid voor pandemieën te versterken. Ze 
vraagt om de bredere gezondheidseffecten van de pandemie aan te pakken en de digitalisering 
op het gebied van gezondheid te versnellen. Daarnaast kondigt ze maatregelen aan voor 
veerkrachtige toeleveringsketens zowel voor medische tegenmaatregelen als andere cruciale 
producten en schrijft zij een aanbesteding uit om capaciteiten te reserveren voor de productie 
van vaccins.   
 DOC 1  EN/NL/FR  HTML   |  DOC 2  EN  PDF     

 

Europees Parlement: speciale commissie over Covid-19 pandemie  
Het Europees Parlement heeft een speciale commissie "Covid-19 pandemie: geleerde lessen en 
aanbevelingen voor de toekomst" opgericht. Het zal de Europese reactie op de pandemie 
onderzoeken op het gebied van gezondheid, democratie en grondrechten, economie en 
samenleving en de mondiale betrekkingen van de EU.    
 DOC  EN/NL/FR  HTML     

 

Frans Voorzitterschap van de Raad: ontwikkeling van een nieuw Europees 
samenwerkingsinstrument voor gezondheidsvoorzieningen  
De EU-ministers van Volksgezondheid en Europees commissaris voor Volksgezondheid kwamen 
bijeen op een conferentie op hoog niveau. De besprekingen tussen de lidstaten hebben geleid 
tot ideeën voor een nieuw, vrijwillig samenwerkingsinstrument voor 
gezondheidsvoorzieningen, dat de vorm zou kunnen aannemen van een "Europees 
ziekenhuislabel".  
 DOC  EN/FR  HTML     

 

Europese Commissie: wetenschappelijk advies over kankerscreening in Europa  
In het kader van Europa's "Beating Cancer Plan", heeft de Groep van wetenschappelijke 
hoofdadviseurs (GCSA) van de Europese Commissie een advies uitgebracht over 
kankerscreening in Europa. In het advies doen de adviseurs aanbevelingen ter verbetering van 
de bestaande screeningsprogramma's en adviseren deze uit te breiden naar long- en 
prostaatkanker. Het advies zal de basis vormen voor het komende voorstel van de Commissie 
om de aanbeveling van de Raad van 2003 over kankerscreening te actualiseren.   
 DOC  EN  HTML     

 

JA Implemental: implementatie van beste praktijken op het gebied van geestelijke 
gezondheid  
Aan deze Gezamenlijke Actie (JA), die gefinancierd wordt door de Europese Commissie, nemen 
overheidsinstanties van meerdere lidstaten deel. Het is de bedoeling om ervaringen uit te 
wisselen over goede praktijken op het gebied van geestelijke gezondheid. Eén van de specifieke 
deelprojecten beoogt om elementen van de Belgische hervorming van de geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ) met de oprichting van community-based GGZ-servicenetwerken over te 
dragen en als proef te implementeren.  
 DOC  EN  HTML     

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2646
https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-04/covid-19_com_2022_190_en_0.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0069_EN.html
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/resilience-of-health-systems-beginning-work-on-the-european-hospital-label-project/
https://ec.europa.eu/info/news/improving-citizens-participation-cancer-screening-programmes-and-extending-them-more-types-cancer-will-help-saving-lives-eu-chief-scientific-advisor-recommend-2022-mar-02_en
https://ja-implemental.eu/wp5-virtual-study-visit-to-belgium/


 

Raad van de EU: samenwerking op het gebied van zeldzame ziekten versterken  
De ministers bespraken de mogelijkheden om de samenwerking en coördinatie tussen de 
lidstaten en op EU-niveau op het gebied van zeldzame ziekten te versterken. Ze gingen in dit 
verband met name in op de rol van de toekomstige Europese ruimte voor 
gezondheidsgegevens. Toegang tot hoogwaardige gezondheidsgegevens in een veilige 
omgeving kan bijdragen tot een snellere toegang tot nieuwe, veiligere en meer 
gepersonaliseerde therapieën.  
 DOC  EN/NL/FR  HTML     

 

Raad van de EU: groen licht om onderhandelingen over een internationaal pandemieverdrag 
te starten  
De Raad gaf groen licht voor onderhandelingen over een internationale overeenkomst inzake 
pandemiepreventie, -paraatheid en -respons. Het besluit effent ook de weg voor 
onderhandelingen over wijzigingen van de Internationale Gezondheidsvoorschriften, die 
rechten en plichten scheppen voor landen, waaronder de verplichting om 
gezondheidsgebeurtenissen te melden.  
 DOC 1 EN  -  NL  -  FR  PDF   |  DOC 2  EN  HTML     

 

Europese Commissie: start van onderhandelingen over een trans-Atlantisch programma om 
de wereldwijde pandemie te verslaan  
De Europese Commissie is van plan om namens de EU met de Verenigde Staten te 
onderhandelen over een niet-bindend instrument; een programma om de wereldwijde 
pandemie van Covid-19 te verslaan. Het werd voorgelegd aan de 27-ambassadeurs van de 
lidstaten bij de EU (Coreper), die een schriftelijke procedure startten om de opening van 
onderhandelingen goed te keuren.   
 DOC  EN  PDF     

 

Europese Commissie: verslag over de werking van de EU-richtlijn betreffende 
grensoverschrijdende gezondheidszorg  
De Commissie publiceerde een rapport over de werking van Richtlijn 2011/24/EU betreffende 
de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg. Het 
rapport bevestigt dat de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg goed 
worden beschermd, maar dat patiënten nog steeds problemen ondervinden bij het zoeken naar 
een behandeling in het buitenland.  
 DOC  EN  HTML   

   

2  Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen 
 

 

EU Health Policy Platform: gezamenlijk standpunt over een inclusieve en rechtvaardige 
farmaceutische strategie voor de Europese Unie  
Deze joint statement “Towards an inclusive and equitable pharmaceutical strategy for the 
European Union” formuleert nauwkeurige en operationele aanbevelingen, gestructureerd in 
vijf verschillende oproepen tot actie. Ze werd uitgewerkt door een van de drie thematische 
netwerken, geselecteerd voor 2021 door de Europese Commissie voor het EU Health Policy 
Platform. Het netwerk werd geleid door de Interest Group on Supranational Biolaw van de 
European Association of Health Law (EAHL). Ze werd gepresenteerd op de jaarlijkse vergadering 
het EU Health Policy Platform.  
 DOC 1  EN  PDF   |  DOC 2  EN  PDF   |  DOC 3  EN  PDF     

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2022/03/29/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/03/council-gives-green-light-to-start-negotiations-on-international-pandemic-treaty/
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2022/03/03/council-gives-green-light-to-start-negotiations-on-international-pandemic-treaty/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/03/03/council-gives-green-light-to-start-negotiations-on-international-pandemic-treaty
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/pandemic-treaty/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7762-2022-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/health/publications/commission-report-operation-directive-201124eu-application-patients-rights-cross-border-healthcare-1_e
https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-05/policy_20220505_js03_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-05/policy_20220505_co03_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/hpf/


 

Frans Voorzitterschap van de Raad: manifest voor een belangrijk project van 
gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) op het gebied van gezondheid  
16 lidstaten verklaarden zich akkoord om een manifest voor een IPCEI op het gebied van 
gezondheid te ondertekenen. De projecten die in de loop van 2022 steun zullen krijgen zijn 
gericht op drie beleidsdomeinen: (i) ontwikkeling van innovatieve en groenere technologieën 
voor de productie van medicijnen; (ii) innoveren op domeinen zoals het bestrijden van 
antibioticaresistentie, het ontwikkelen van behandelingen voor zeldzame ziekten, en reageren 
op toekomstige pandemieën; en (iii) het ontwikkelen van gen- en celtherapieën.   
 DOC  EN/FR  HTML     

 

Europese Commissie: strategische reserves voor chemische, biologische en radio-nucleaire 
(CBRN) noodsituaties  
Om het reactievermogen van de EU op volksgezondheidsrisico's zoals CBRN dreigingen te 
verbeteren, bouwt de Commissie strategische reserves op via het EU-mechanisme voor civiele 
bescherming (RescEU), in nauwe samenwerking met de autoriteit voor paraatheid en respons 
inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA). De voorraad zal bestaan uit uitrusting en 
geneesmiddelen, vaccins en andere therapeutische middelen voor de behandeling van 
patiënten die zijn blootgesteld aan CBRN-stoffen, en een rescEU-ontsmettingsreserve.   
 DOC  EN/NL/FR  HTML     

 

Europese Commissie: uitvoeringsplan voor de verordening inzake evaluatie van 
gezondheidstechnologie  
Het uitvoeringsplan bevat een lijst van de belangrijkste activiteiten die de Europese Commissie 
heeft uitgevoerd of voornemens is uit te voeren in voorbereiding op de implementatie van 
Verordening (EU) 2021/2282 inzake evaluatie van gezondheidstechnologie. Het plan wordt 
regelmatig herzien om de nationale autoriteiten, ontwikkelaars van gezondheidstechnologie en 
belanghebbenden te voorzien van de meest actuele informatie.  
 DOC  EN  HTML     

 

Europese Commissie: richtlijnen om de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor COVID-
19 te faciliteren  
De Commissie publiceerde de "COVID-19 Therapeutics Innovation Booster". De richtlijnen in dit 
rapport zijn gericht op het faciliteren van de ontwikkeling van COVID-19-behandelingen. De 
Therapeutics Innovation Booster is bedoeld om de identificatie van veelbelovende 
onderzoeksprojecten en technologieën in verschillende ontwikkelingsstadia te 
vergemakkelijken, om de inspanningen optimaal te concentreren en om onderzoekers en 
innovators te begeleiden om innovatie te versnellen.  
 DOC  EN  HTML     

 

Europese Commissie: één enkele procedure voor de afgifte van aanvullende 
beschermingscertificaten (ABC’s) voor geneesmiddelen  
Aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s) zijn intellectuele-eigendomsrechten om de 
octrooibescherming voor specifieke geneesmiddelen aan te scherpen. Verschillen tussen de EU-
lidstaten bij het beheer en de handhaving ervan kunnen tot inefficiëntie leiden. De Commissie 
verzocht om input voor een effectbeoordeling over de invoering van een unitair ABC met één 
enkele procedure voor de afgifte van nationale ABC's.  
 DOC  EN/NL/FR  HTML    
 
  

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/press-conference-launch-of-an-ipcei-on-health-announced-during-the-ministerial-conference-towards-an-independent-competitive-and-innovative-european-healthcare-sector/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2218
https://ec.europa.eu/health/health-technology-assessment/regulation-health-technology-assessment/implementation-regulation-health-technology-assessment_e
https://ec.europa.eu/info/news/commission-presents-therapeutics-innovation-booster-identify-and-support-new-treatments-covid-19-2022-may-23_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13353-%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-&-%CF%86%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1-%E2%80%95%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A3%CE%A0%CE%A0_en


 

Europees Parlement en Raad: maatregelen om de levering van geneesmiddelen uit Groot-
Brittannië naar Noord-Ierland te waarborgen goedgekeurd  
De voorstellen waarborgen de continue levering van geneesmiddelen uit Groot-Brittannië naar 
Noord-Ierland op lange termijn en pakken de leveringsproblemen in Cyprus, Ierland en Malta – 
markten die van oudsher via of door Groot-Brittannië worden bevoorraad – aan.   
 DOC  EN/NL/FR  HTML     

 

Europese Rekenkamer: controleurs onderzoeken de bescherming van intellectuele eigendom 
in de EU  
Intellectuele-eigendomsrechten (IER’s) stimuleren innovatie, creativiteit en technologische 
ontwikkeling en bieden bescherming tegen namaak en piraterij. Dergelijke praktijken van 
namaak en piraterij vormen een groeiend probleem, met name voor sectoren waar EU-
bedrijven wereldwijd vooroplopen, zoals geneesmiddelen. Het doel van de controle is na te 
gaan of deze IER's binnen de eengemaakte markt goed zijn beschermd.  
 DOC  EN/NL/FR  HTML     

 

EMA: advies over antimicrobiële stoffen die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van 
infecties bij mensen  
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) publiceerde een wetenschappelijk advies in de 
strijd tegen antimicrobiële resistentie (AMR). Het bevat aanbevelingen van deskundigen over 
antimicrobiële stoffen die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van infecties bij 
mensen, aangezien het gebruik van antimicrobiële stoffen bij dieren bijdraagt aan de 
ontwikkeling van AMR. De analyse maakt de weg vrij voor de goedkeuring van een wetgeving 
waarin de antimicrobiële stoffen die voor mensen zullen worden gereserveerd worden 
bepaald.   
 DOC  EN/NL/FR  PDF     

 

Euractiv: kritische reacties op het advies van EMA in verband met antimicrobiële stoffen 
 

Volgens Euractiv zijn de reacties op de aanbevelingen van EMA gemengd. Terwijl het advies 
verwelkomd wordt door de Europese Commissie, klinken in het Europees Parlement en bij 
sommige stakeholdergroepen zeer kritische geluiden.  
 DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN  HTML     

 

EMA: Uitvoerende Stuurgroep Tekorten en Veiligheid van Geneesmiddelen opgericht (MSSG) 
 

Deze stuurgroep, opgericht door het EMA, moet zorgen voor een krachtig antwoord op 
problemen met de levering van geneesmiddelen die worden veroorzaakt door grote 
gebeurtenissen of noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid. Ze coördineert 
dringende acties binnen de Europese Unie (EU) om problemen met de levering van 
geneesmiddelen en problemen met betrekking tot de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van 
geneesmiddelen te beheren.  
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EMA: EU gemeenschappelijke norm voor elektronische productinformatie voor 
geneesmiddelen  
Elektronische productinformatie (ePI) verwijst naar de geautoriseerde, wettelijke 
productinformatie voor geneesmiddelen (inclusief de samenvatting van de productkenmerken, 
bijsluiter en etikettering) aangepast voor verwerking in elektronisch formaat. De EU 
gemeenschappelijke ePI norm presenteert deze informatie in een semi-gestructureerde vorm. 
Ze is ontwikkeld door EMA, samen met de nationale bevoegde autoriteiten en de Europese 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2385
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=14822
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/advice-designation-antimicrobials-groups-antimicrobials-reserved-treatment-certain-infections-humans/6-veterinary-medicinal-products_en.pdf
https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/eu-medicines-agency-reserves-antimicrobials-for-humans-to-combat-rising-superbugs/
https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/commission-confirms-support-for-emas-advice-on-antimicrobials-for-humans-only/
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/what-we-do/crisis-preparedness-management/executive-steering-group-shortages-safety-medicinal-products


Commissie. In 2022 zal een proefproject het gebruik van ePI testen voorafgaand aan de 
implementatie.  
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3  e-Health 
 

 

Europees Parlement en Raad: goedkeuring van de verordening betreffende Europese 
datagovernance  
De Data Governance Act (DGA) schept een kader om het hergebruik van bepaalde categorieën 
beschermde overheidsgegevens te vergemakkelijken, het vertrouwen in 
gegevensbemiddelingsdiensten te vergroten en 'gegevensaltruïsme' in de hele EU te 
bevorderen. De verordening houdt voor openbare lichamen geen verplichting in om hergebruik 
van gegevens toe te staan. De verordening is ook van toepassing op gezondheidsgegevens, 
terwijl de verordening stelt dat voor de uitwisseling van dergelijke gegevens, wegens hun zeer 
gevoelige karakter bijkomende voorwaarden kunnen worden gedefinieerd, in het kader van de 
Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. De voorwaarden voor de doorgifte van dergelijke 
gegevens aan derde landen moeten in gedelegeerde handelingen worden vastgelegd.  
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Europese Commissie: voorstel voor een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens  
Het is de bedoeling van de voorgestelde Europese ruimte voor gezondheidsgegevens om een 
betrouwbare omgeving te bieden voor veilige toegang tot en verwerking van een breed scala 
aan gezondheidsgegevens. Het initiatief zal mensen in staat stellen hun gezondheidsgegevens 
te beheren. Het bevordert een eengemaakte markt voor digitale gezondheidsdiensten en -
producten, en biedt een betrouwbaar kader voor het gebruik van gezondheidsgegevens voor 
onderzoek, innovatie en beleidsvorming.  
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Europees Parlement en Raad: beleidsprogramma 2030 - Traject naar het digitale decennium  
De Commissie Industrie, Onderzoek en Energie van het Parlement nam het wetgevend Besluit 
"beleidsprogramma 2030 - Traject naar het digitale decennium” aan. De lidstaten in de Raad 
kwamen eveneens tot een onderhandelingsmandaat. In het traject worden EU-brede digitale 
doelstellingen, met streefcijfers, vastgelegd die tegen 2030 moeten worden bereikt, via een 
gezamenlijke inspanning van de lidstaten en het niveau van de Unie. Eén van de doelstellingen 
is ervoor te zorgen dat openbare diensten voor iedereen online toegankelijk zijn en 100 % van 
de burgers van de Unie toegang heeft tot hun elektronisch medisch dossier (EMD).  
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Europese Commissie: ontwerpverklaring over digitale rechten en beginselen  
De Commissie stelt aan het Europees Parlement en de Raad voor om een verklaring van 
rechten en beginselen te onderschrijven, die richtinggevend moet worden voor de digitale 
transformatie in de EU. De ontwerpverklaring stelt bijvoorbeeld dat iedereen in de hele Unie 
toegang moet hebben tot alle belangrijke overheidsdiensten, waaronder toegang tot digitale 
gezondheids- en zorgdiensten, inclusief medische dossiers.  
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https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/product-information-requirements#electronic-product-information-initiative-section
https://github.com/EuropeanMedicinesAgency/EU-ePI-common-standard
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2711
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/11/programme-d-action-a-l-horizon-2030-la-voie-a-suivre-pour-la-decennie-numerique-le-conseil-adopte-sa-position/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_452
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/declaration-european-digital-rights-and-principles#Document


 

Europese Commissie: onderzoek naar gezondheidsdata, digitale gezondheid en kunstmatige 
intelligentie in de gezondheidszorg  
Deze studie onderzoekt de grensoverschrijdende verstrekking van digitale gezondheidsdiensten 
en goederen (eHealth), kunstmatige intelligentie en het gebruik van gezondheidsdata en doet 
aanbevelingen voor het beleid hierover.  
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Franse voorzitterschap van de Raad: Europese principes voor ethiek in digitale gezondheid  
Op voorstel van het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie werden 16 
Europese principes voor ethiek in digitale gezondheid, die de Europese waarden weerspiegelen, 
aangenomen door het eHealth Network. De principes omvatten vier ethische dimensies: het 
plaatsen van digitale gezondheid in een kader van humanistische waarden; mensen in staat 
stellen hun eigen gezondheidsgegevens digitaal te beheren; het ontwikkelen van inclusieve 
digitale gezondheid en implementatie van milieuvriendelijke digitale gezondheid.  
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Europees Parlement: resolutie over artificiële intelligentie in het digitale tijdperk  
De resolutie stelt dat het publieke debat over het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) zich 
moet concentreren op het enorme kansen die de technologie biedt. De Europarlementariërs 
identificeerden beleidsopties die het potentieel van AI kunnen ontsluiten in aantal sectoren, 
met een focus op de gezondheidssector en de gepersonaliseerde geneeskunde. De EU zou 
prioriteit moeten geven aan internationale samenwerking met gelijkgestemde partners om de 
grondrechten te vrijwaren en nieuwe technologische bedreigingen te minimaliseren.  
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4  Sociaal beleid 
 

 

Raad: gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid voor 2022 goedgekeurd  
In het kader van het Europees Semester 2022 nam de Raad het gezamenlijk verslag over de 
werkgelegenheid voor 2022 aan en keurde hierover conclusies goed. Op het vlak van 
gezondheidszorg vraagt dit verslag de lidstaten om:  

- meer te investeren in de capaciteit van hun zorgstelsels, inclusief eerstelijnszorg, 
zorgcoördinatie, zorgpersoneel en eHealth 

- de eigen betalingen te verlagen, de dekking van de gezondheidszorg te verbeteren en bij- 
en omscholing van gezondheidswerkers te verbeteren. 
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Europese Commissie: aantrekken van vaardigheden en talent naar de EU  
De Commissie presenteerde een nieuw pakket over legale migratie naar de EU, gericht op het 
verbeteren van het verblijf van langdurig ingezetenen en het faciliteren van één enkele werk- 
en verblijfsvergunning. De Commissie nodigt de lidstaten uit om na te denken over de 
mogelijkheid om nieuwe programma's te openen in sectoren met grote arbeidstekorten. Ze 
stelt talentpartnerschappen voor op EU-niveau tussen de lidstaten met partnerlanden in 
verschillende sectoren, zoals gezondheidszorg en langdurige zorg.   
 DOC  EN/NL/FR  HTML    
 
 
 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/179e7382-b564-11ec-b6f4-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=179e7382-b564-11ec-b6f4-01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part=
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/the-european-union-sets-out-a-framework-of-trust-as-a-basis-for-digital-health/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0140_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220429IPR28228/artificial-intelligence-meps-want-the-eu-to-be-a-global-standard-setter
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2022/03/14/
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-proposal-joint-employment-report_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6933-2022-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6933-2022-INIT/nl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6933-2022-INIT/fr/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2654


 
  

 

Europese Commissie: Coördinatie van socialezekerheidsstelsels in één oogopslag - statistisch 
rapport 2021  
Het rapport legt uit in hoeverre de COVID-19-pandemie de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels heeft beïnvloed. Het rapport stelt vast dat de daling van het intra-EU-
toerisme leidde tot een sterke daling (-30%) van ongeplande grensoverschrijdende 
gezondheidszorg.    
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ACSH: Akkoord tussen lidstaten, werknemers en werkgevers over erkenning van COVID-19 als 
beroepsziekte  
De lidstaten, werknemers en werkgevers bereikten in het Raadgevend Comité voor veiligheid 
en gezondheid op de arbeidsplaats (ACSH) van de EU overeenstemming dat COVID-19 moet 
worden erkend als beroepsziekte in de gezondheidszorg, de maatschappelijke dienstverlening, 
de thuiszorg en in sectoren waar activiteiten met een bewezen risico op besmetting toenemen 
in een pandemie. Ook hebben zij afgesproken dat de EU-lijst van beroepsziekten zal worden 
bijgewerkt.    
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5  Economisch beleid 
 

 

Europese Commissie: voorjaarspakket 2022 in het kader van het Europees Semester  
In haar mededeling over het voorjaarspakket identificeert de Commissie een aantal 
gemeenschappelijke uitdagingen, waaronder de digitale transformatie, sociale ongelijkheden, 
tekorten op de arbeidsmarkt, de vluchtelingenstroom uit Oekraïne en de houdbaarheid van de 
overheidsschuld. In de gezondheidssector vertaalt dit zich in de noodzaak om: te investeren in 
digitale technologie; de veerkracht, kwaliteit en toegankelijkheid van de stelsels voor 
gezondheidszorg te verbeteren; de tekorten aan gezondheidswerkers aan te pakken en, de 
budgettaire houdbaarheid van de gezondheidsstelsels op lange termijn te waarborgen.    
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Europese Commissie: landverslagen in het kader van het Europees Semester  
Het voorjaarspakket omvat ook de landverslagen met een analyse van de bestaande en 
opkomende uitdagingen per land, evenals de veerkracht van de afzonderlijke lidstaten om deze 
uitdagingen aan te pakken. In de landverslagen wordt de balans opgemaakt van de uitvoering 
van eerdere landspecifieke aanbevelingen en van de maatregelen die zijn opgenomen in het 
herstel- en veerkracht plan van de betrokken lidstaat. Uitdagingen in de gezondheidssector 
komen hierin ook aan bod.   
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Europese Commissie: landspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester  
Het voorjaarspakket stelt tevens de landspecifieke aanbevelingen voor. Ze bieden de lidstaten 
een leidraad om te reageren op bestaande en nieuwe uitdagingen en om resultaten te boeken 
met betrekking tot de gezamenlijke kernbeleidsdoelstellingen. Acht lidstaten kregen een 
landspecifieke aanbeveling voor hervorming van de gezondheidszorg. De mededeling van de 
Commissie (in bijlage 1, p. 17) geeft een overzicht van die landen.   
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Europese Commissie: landspecifieke aanbeveling voor België om de langdurige zorg te 
hervormen  
De Europese Commissie vraagt dat België prioriteit geeft aan kostenbesparende maatregelen in 
de langdurige zorg, in het bijzonder door onnodige of voortijdige opname in een zorginstelling 
te voorkomen en te vertragen. Volgens de Commissie wordt een op de vier mensen voortijdig 
opgenomen in de residentiële zorg. 
Tegelijkertijd vraagt de Commissie om het gebruik van hoogwaardige thuiszorgdiensten te 
versterken en financiële belemmeringen aan te pakken die de toegang tot deze diensten voor 
de meest kwetsbare groepen beperken.   
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Europese Commissie: evaluatie van de voortgang op weg naar de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)  
De 2022-cyclus van het Europees Semester evalueert ook de vorderingen bij de verwezenlijking 
van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties. Eurostat 
publiceerde een rapport met een statistische weergave van trends met betrekking tot de SDG's. 
Volgens dit rapport heeft de EU goede vooruitgang geboekt in de richting van de doelen op het 
gebied van gezondheid en welzijn (SDG 3). De landverslagen (hierboven vermeld) evalueren de 
vooruitgang van elke lidstaat bij de uitvoering van de SDG's.   
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Europese Commissie: richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid  
De Commissie stelt in het kader van het voorjaarspakket van het Europees Semester ook 
richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten in 2022 voor. De richtsnoeren 
vormen een leidraad voor de verdere modernisering van de arbeidsmarktinstellingen, van 
onderwijs en opleiding en van de stelsels voor sociale bescherming en gezondheidszorg, 
teneinde deze eerlijker en inclusiever te maken.    
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Europese Commissie: 14e verslag over het verscherpt toezicht voor Griekenland  
De Commissie heeft het 14e verslag over het verscherpt toezicht voor Griekenland 
aangenomen. Het rapport beoordeelt de voortgang van Griekenland met betrekking tot de 
beleidstoezeggingen die in juni 2018 bij de Eurogroep zijn gedaan. Het rapport evalueert ook de 
uitgevoerde en geplande hervormingen in de gezondheidszorg.   
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Europese Commissie: verslagen over het postprogrammatoezicht voor Ierland, Spanje, Cyprus 
en Portugal  
De Commissie heeft de verslagen over het postprogrammatoezicht voor Ierland, Spanje, Cyprus 
en Portugal goedgekeurd. De conclusie van de verslagen luidt dat de terugbetalingscapaciteit 
van elk van de betrokken lidstaten gezond blijft. Het rapport van Cyprus en Portugal evalueert 
ook de financiële situatie van de gezondheidsstelsels, en de uitgevoerde en geplande 
hervormingen in de gezondheidszorg.   
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Europese Commissie: verslag over de resultaten van een openbare raadpleging over het EU-
kader voor economisch bestuur  
Veel respondenten van de publieksenquête over de toekomst van het EU-kader voor 
economisch bestuur zijn van mening zijn dat het begrotingsbeleid groeivriendelijker moet 
worden, meer rekening moet houden met sociale kwesties, en de beleidsprioriteiten voor de 
dubbele groene en digitale transitie moet ondersteunen.   
 DOC  EN  PDF     

   

6  Gezondheidszorgdiensten in de interne markt 
 

 

Europese Commissie: openbare raadpleging over een nieuw EU-instrument om de werking 
van de interne markt in noodsituaties te waarborgen  
De Commissie stelt een verordening voor om een noodinstrument voor de interne markt (SMEI) 
in te stellen om snel te kunnen reageren op noodsituaties en crises die de werking van de 
interne markt bedreigen. Dit moet een gecoördineerde, solidaire en coherente EU-crisisrespons 
waarborgen door te zorgen voor: het ononderbroken vrije verkeer van goederen, diensten en 
personen; vlot functionerende toeleveringsketens en de beschikbaarheid van en de toegang tot 
goederen en diensten. De Commissie legde dit voorstel voor aan een openbare raadpleging   
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7  EU financiering 
 

 

Europees Parlement: resolutie over het cohesiebeleid als instrument om de ongelijkheden in 
de gezondheidszorg te verkleinen  
Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen over het cohesiebeleid als instrument 
om de ongelijkheden in de gezondheidszorg te verkleinen en de grensoverschrijdende 
samenwerking op gezondheidsgebied te versterken. Volgens het Parlement is een meer 
gestructureerde aanpak op EU-niveau, aangevuld met een sterker en uitgebreider wettelijk 
kader en juridisch bindende actiemiddelen nodig om de samenwerking en coördinatie tussen 
de lidstaten te versterken, de gezondheid van de burgers beter te beschermen en de bestaande 
ongelijkheden in de gezondheidszorg doeltreffend aan te pakken.   
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Europese Commissie: lancering van een platform met informatie over projecten met 
financiering uit de structurele fondsen  
Het nieuwe openbare platform, 'Kohesio' genaamd, laat toe gestandaardiseerde informatie op 
te zoeken over meer dan 1,5 miljoen projecten die steun ontvingen uit het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds Fonds (CF) en het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) in de financieringsperiode 2014-2020. Alhoewel gezondheidszorg geen expliciet 
thema is in deze programma's, worden heel wat projecten in de gezondheidszorg ondersteund, 
bijvoorbeeld onder de thema's voor sociale insluiting of onderzoek en ontwikkeling.   
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Europese Commissie: eerste jaarverslag over de uitvoering van de herstel- en 
veerkrachtfaciliteit (RRF)  
De Europese Commissie keurde het eerste jaarverslag goed over de uitvoering van de herstel- 
en veerkrachtfaciliteit (RRF), de kern van NextGenerationEU. De RRF maakt tot 723,8 miljard 
EUR aan subsidies en leningen vrij om transformatieve investeringen en hervormingen te 
ondersteunen die de EU in staat moeten stellen sterker uit de COVID-19-pandemie te komen. 
Initiatieven op het vlak van gezondheidszorg komen ook in aanmerking voor financiering uit dit 
instrument, binnen de verschillende pijlers, zoals digitale transformatie.   
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Europese Commissie: 107,3 miljoen euro ter ondersteuning van het herstel in Frankrijk, 
Duitsland en Nederland  
Regio's in Frankrijk, Duitsland en Nederland ontvangen extra subsidies van 107,3 miljoen euro 
in het kader van de Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (REACT-EU), 
om het economisch herstel te ondersteunen en de digitale en groene transities te stimuleren. 
Hiervan gaat 18 miljoen euro naar de regio Hessen in Duitsland, om de innovatie-infrastructuur 
aan universiteiten, universitaire ziekenhuizen en niet-universitaire onderzoeksinstellingen te 
verbeteren.   
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Europese Commissie: Zweeds herstel- en veerkrachtplan goedgekeurd  
Deze goedkeuring maakt de weg vrij voor een subsidie van 3,3 miljard euro aan Zweden in het 
kader van de Recovery and Resilience Facility (RRF). Op het gebied van de gezondheidszorg 
omvat het Zweedse plan maatregelen om de toegankelijkheid en capaciteit van het zorgstelsel 
te vergroten, met name door de opleiding van zorgverleners in de ouderenzorg te verbeteren, 
het aantal studieplekken in het beroepsonderwijs te verhogen, met een focus op gezondheids- 
en sociale zorg, en een beschermde titel voor assistent-verpleegkundigen in te voeren.   
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Europese Commissie: financiering in het kader van REACT-EU voor Finland voor nieuwe 
gezondheidszorgproducten  
De Europese Commissie heeft in het kader van REACT-EU in totaal 84,3 miljoen euro aan 
Finland, Duitsland en Letland toegekend ter ondersteuning van het herstel na de pandemie en 
de vergroening en digitalisering van hun economie. In Finland zullen de middelen onder meer 
worden geïnvesteerd in de digitalisering van de publieke en industriële sector, groene groei en 
nieuwe gezondheidszorgproducten.   
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Europese Commissie: Bulgaars herstel- en veerkrachtplan goedgekeurd  
De Europese Commissie heeft het herstel- en veerkrachtplan van Bulgarije goedgekeurd. De 
financiering van 6,3 miljard euro zal de uitvoering ondersteunen van de investerings- en 
hervormingsmaatregelen. Het plan van Bulgarije omvat maatregelen om ziekenhuizen en 
medische voorzieningen te moderniseren, een luchtambulancesysteem op te zetten, 
ambulante zorgeenheden te bouwen in afgelegen gebieden en het tekort aan 
gezondheidswerkers in het hele land aan te pakken.    
 DOC  EN/FR  HTML    
 
 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1198
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/28-03-2022-react-eu-eur107-3-million-to-support-the-recovery-in-france-germany-and-the-netherlands
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1992
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1992
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2282


 

Europese Commissie: partnerschapsovereenkomst met Tsjechië aangenomen  
De Commissie keurde haar partnerschapsovereenkomst met Tsjechië goed, waarin de 
investeringsstrategie van het land voor het cohesiebeleid ter waarde van 21,4 miljard euro voor 
de periode 2021-2027 werd vastgelegd. Hiervan is 4,4 miljard euro bestemd voor de 
ondersteuning van werkgelegenheid, vaardigheden en sociale inclusie, waaronder ook het 
verbeteren van de beschikbaarheid van sociale diensten en toegang tot gezondheidszorg in 
achtergestelde gebieden en voor de meest achtergestelde bevolkingsgroepen.   
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Europese Commissie: partnerschapsovereenkomst met Litouwen aangenomen  
In deze partnerschapsovereenkomst wordt investeringsstrategie van Litouwen voor de periode 
2021-2027 ter waarde van 6,4 miljard euro aan cohesiebeleidsfinanciering vastgelegd. Meer 
dan 1,8 miljard euro van de middelen is bestemd om de sociale cohesie te bevorderen. Ze 
zullen worden aangewend voor het terugdringen van armoede en inkomensongelijkheid en het 
verbeteren van de toegang tot sociale en gezondheidsdiensten, zoals aanbevolen in de 
landspecifieke aanbevelingen van 2020 in de context van het Europees semester.   
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Europees Parlement: resolutie over de richtsnoeren voor de begroting 2023  
In de resolutie pleit het Parlement voor een sterkere gezondheidsunie. Het dringt er op aan dat 
de Autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA) 
nieuwe middelen moet krijgen, vermits anders de verwezenlijking van andere belangrijke 
gezondheidsdoelstellingen in gevaar komen. Het wijst er ook op dat de activiteiten van de 
verschillende programma's die gezondheidszorgstelsels ondersteunen beter op elkaar moeten 
worden afgestemd en dat de verschillen op het gebied van toegang tot gezondheidszorg 
moeten worden verkleind.   
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Europese Commissie: begroting van Horizon Europa verhoogd  
De Commissie heeft de wijziging van het werkprogramma van Horizon Europa voor de periode 
2021-2022 goedgekeurd, waarbij de begroting met bijna 562 miljoen euro wordt verhoogd om 
verdere steun te verlenen voor de EU-missies met het oog op innovatieve oplossingen voor 
groene, digitale en gezondheidsuitdagingen en meer acties ter bevordering van het Europese 
innovatie-ecosysteem. De begroting van het programma voor de jaren 2021 en 2022 bedraagt 
nu in totaal bijna 16 miljard euro. Hiervan zal 129,56 miljoen euro besteed worden aan 
kankerbestrijding.   
 DOC  EN/NL/FR  HTML     

   

8  Mededinging 
 

 

Commissie verwijst overname van een deel van McKesson door Phoenix gedeeltelijk naar de 
Franse mededingingsautoriteit en keurt voorgenomen fusie buiten Frankrijk goed  
De Europese Commissie heeft de voorgenomen overname van een deel van McKesson door 
Phoenix op haar verzoek gedeeltelijk doorverwezen naar de Franse mededingingsautoriteit 
(“Autorité de la concurrence”). De Commissie heeft de voorgenomen transactie buiten 
Frankrijk onvoorwaardelijk goedgekeurd. Phoenix en McKesson zijn actief in de groot- en 
kleinhandelsdistributie van farmaceutische goederen in verschillende Europese landen.   
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3209
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en/news/commission-adopts-partnership-agreement-lithuania
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0106_EN.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2843
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2186


  

   

9  Inbreukprocedures 
 

 

Tien lidstaten: omzetting van EU-regels inzake open data en het hergebruik van 
overheidsinformatie  
De Europese Commissie heeft België, Bulgarije, Hongarije, Kroatië, Letland, Nederland, 
Oostenrijk, Slowakije, Tsjechië en Zweden een met redenen omkleed advies gestuurd in 
verband met de omzetting van de EU-regels inzake open data en het hergebruik van 
overheidsinformatie. Ook gegevens uit de gezondheidszorg kunnen onder het 
toepassingsgebied vallen.   
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Estland, Italië, Kroatië, Portugal en Slovenië: nationaal programma voor het beheer van 
radioactief afval niet in overeenstemming is met EU-voorschriften  
De Commissie verzoekt Estland, Italië, Kroatië, Portugal en Slovenië om hun nationaal 
programma voor het beheer van radioactief afval in overeenstemming te brengen met de 
richtlijn veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval (Richtlijn 2011/70/Euratom 
van de Raad). Radioactief afval ontstaat bij de productie van elektriciteit in kerncentrales of bij 
niet aan elektriciteitsproductie gerelateerd gebruik van radioactieve stoffen voor medische, 
industriële, agrarische en onderzoeksdoeleinden.   
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Italië: omzetting van EU-wetgeving inzake stralingsbescherming  
De Commissie verzoekt Italië uitvoering te geven aan een arrest van Hof van Justitie van de 
Europese Unie over de omzetting van EU-wetgeving inzake stralingsbescherming. Het Hof 
constateerde dat Italië de herziene richtlijn basisveiligheidsnormen (Richtlijn 2013/59/Euratom 
van de Raad) niet had omgezet. De richtlijn, stelt basisveiligheidsnormen vast om de bevolking, 
werknemers en patiënten te beschermen tegen de gevaren die samenhangen met de 
blootstelling aan ioniserende straling.   
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Portugal: omzetting van EU-wetgeving inzake stralingsbescherming  
De Commissie daagt Portugal voor het Hof van Justitie van de Europese Unie in verband met 
EU-wetgeving inzake stralingsbescherming. Volgens de Commissie heeft ook Portugal de 
herziene richtlijn basisveiligheidsnormen niet volledig omgezet.   
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Roemenië en Slovenië: omzetting van de EU-regels voor open data en hergebruik van 
overheidsinformatie  
De Europese Commissie heeft Roemenië en Slovenië om uitleg gevraagd over hoe de EU-regels 
voor open data en hergebruik van overheidsinformatie (Richtlijn (EU) 2019/1024) in nationaal 
recht zijn omgezet. De richtlijn beoogt meer te doen met de door de publieke sector 
geproduceerde databronnen die voor hergebruik beschikbaar zijn, waaronder gegevens uit de 
gezondheidssector. De richtlijn stimuleert de ontwikkeling van innovatieve oplossingen, stelt de 
toegang tot publiek gefinancierde onderzoeksgegevens open, en ondersteunt nieuwe 
technologieën, zoals kunstmatige intelligentie.    
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_22_1769
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_22_2548
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_22_2548
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_22_1769
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2215
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_22_2548


   

10  Hof van Justitie van de Europese Unie 
 

 

Arrest: vrijstelling van btw voor particuliere ziekenhuizen  
In haar arrest in zaak C-228/20 stelt het Hof dat een nationale wettelijke regeling die bepaalt 
dat een particulier ziekenhuis onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld is van de belasting over 
de toegevoegde waarde (btw) voor verleende zorgdiensten in strijd is met de EU richtlijn over 
btw indien vergelijkbare particuliere ziekenhuizen die soortgelijke diensten verstrekken anders 
worden behandeld. Het is aan de bevoegde autoriteiten van een lidstaat om te bepalen of de 
door een particulier ziekenhuis verleende zorgdiensten worden verstrekt onder sociale 
voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die welke gelden voor publiekrechtelijke lichamen.   
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Arrest: band tussen verblijfsrecht en ziektekostenverzekering  
In haar arrest in de zaak C-247/20 stelt het Hof dat noch het kind dat een burger van de Unie is 
en een duurzaam verblijfsrecht heeft verkregen, noch de ouder die daadwerkelijk voor het kind 
zorgt, moet beschikken over een verzekering die de ziektekosten volledig dekt om het 
verblijfsrecht in het gastland te behouden. In de perioden voordat het kind een duurzaam 
verblijfsrecht in het gastland verkrijgt, moet het kind zowel als de ouder evenwel beschikken 
over een verzekering die de ziektekosten volledig dekt.    
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Arrest: voorwaarden voor het verkrijgen van het recht om het beroep van arts in de 
ontvangende lidstaat zelfstandig uit te oefenen  
Het Hof stelt in zaak C-634/20 dat een nationale regeling die het recht op uitoefening van het 
beroep van arts als zelfstandige in het gastland beperkt tot een periode van drie jaar en 
afhankelijk stelt van het uitoefenen van de functie onder toezicht van een erkende arts en het 
met succes voltooien van een driejarige specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde in strijd 
met het unierecht.    
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Arrest: passende bezoldiging voor de opleiding tot medisch specialist  
Volgens het Hof in zaak C-590/20 moet voor elke opleiding tot medisch specialist die is 
begonnen vóór de inwerkingtreding van richtlijn 82/76/EEG, en die is voortgezet na het 
verstrijken van de omzettingstermijn van deze richtlijn, een passende bezoldiging worden 
betaald voor het opleidingstijdvak vanaf 1 januari 1983 tot aan het einde van de opleiding, mits 
deze opleiding betrekking heeft op een medisch specialisme dat in twee of meer lidstaten 
bestaat.   
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Arrest: socialezekerheidswetgeving die van toepassing is op vliegend personeel  
Volgens het Hof in zaak C-33/21 is de socialezekerheidswetgeving die van toepassing is op het 
vliegend personeel van een in een lidstaat gevestigde luchtvaartmaatschappij dat niet is gedekt 
door E101-formulieren en gedurende 45 minuten per dag werkt in een voor de bemanning 
bestemde ruimte, waarover deze luchtvaartmaatschappij beschikt op het grondgebied van een 
andere lidstaat, waar dit vliegend personeel woont, en zich de rest van de arbeidstijd aan boord 
van de vliegtuigen van deze luchtvaartmaatschappij bevindt, de wetgeving van laatstgenoemde 
lidstaat.   
 DOC  EN/NL/FR  HTML   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0228
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62020CJ0247
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62020CJ0634
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62020CJ0590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=ryanair&docid=259607&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1622229#ctx1


  

   

11  Publicaties 
 

 

Bruegel: Heeft Europa een Gezondheidsunie nodig?   
Deze beleidsbijdrage, geschreven door van Anne Bucher op vraag van het Frans Voorzitterschap 
van de Raad, beoordeelt de grondgedachte voor een Europese Gezondheidsunie. Het geeft een 
historisch perspectief op de gezondheidsbepalingen in de verdragen van de Europese Unie en 
een overzicht van de resultaten van het EU-gezondheidsbeleid. Vervolgens onderzoekt het de 
noodzaak van een algemene gezondheidsstrategie en identificeert de gebieden die baat zouden 
hebben bij nauwere integratie.   
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Eurohealth: commerciële determinanten van het kankerbestrijdingsbeleid  
Dit speciale nummer van Eurohealth probeert inzicht te krijgen in de commerciële 
determinanten van het kankerbestrijdingsbeleid. Dit heeft betrekking op activiteiten van de 
particuliere sector die de gezondheid van de bevolking beïnvloeden. De artikelen presenteren 
de dimensies van de commerciële determinanten en hoe ze te sturen langs het 
kankercontinuüm - van preventie en screening tot geïntegreerde behandeling en palliatieve 
zorg - om een potentieel bruikbare beschrijvende en analytische basis te bieden voor 
overheden en de internationale gemeenschap.    
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OBS: Alles wat u altijd al wilde weten over het gezondheidsbeleid van de Europese Unie, 
maar niet durfde te vragen  
Het European Observatory on Health Systems and Policies (OBS) publiceerde een volledig 
herziene druk van het boek " Everything you always wanted to know about European Union 
health policies but were afraid to ask". Het biedt een brede en actuele beoordeling en analyse 
van het volksgezondheidsbeleid van de Europese Unie.   
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OBS: Wat zijn de implicaties van beleid dat de transparantie van de voor geneesmiddelen 
betaalde prijzen vergroot?  
Deze beleidsbrief analyseert het effect van beleidsmaatregelen op het gebied van 
nettoprijstransparantie voor geneesmiddelen. Volgens de auteurs vereist meer transparantie in 
het farmaceutische systeem meer Europese en internationale samenwerking. Het vraagt ook 
om een duidelijke focus op het behoud van toegang, innovatie en duurzaamheid. Recente 
ervaringen met gezamenlijke inkoop, zoals in het geval van de COVID-19-vaccins, kunnen 
soortgelijke initiatieven in de toekomst ondersteunen.   
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ETUI: Een ‘procedure voor sociale onevenwichtigheden’ voor de EU  
Dit document, gepubliceerd door het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) pleit voor een 
versterking van het EU-instrumentarium voor sociaal bestuur. Het bespreekt de voorwaarden 
voor en toegevoegde waarde van het opzetten van een EU-procedure voor sociale 
onevenwichtigheden (Social Imbalances Procedure). Gezondheidszorg is één van de domeinen 
van sociaal beleid waarop de procedure zou kunnen toegepast worden.   
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https://www.bruegel.org/2022/02/does-europe-need-a-health-union/
https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/commercial-determinants-of-cancer-control-policy-%28eurohealth%29
https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/everything-you-always-wanted-to-know-about-european-union-health-policies-but-were-afraid-to-ask-third-revised
https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/what-are-the-implications-of-policies-increasing-transparency-of-prices-paid-for-pharmaceuticals
https://www.etui.org/publications/social-imbalances-procedure-eu


 

Dokters van de Wereld: 2021 Observatory report - Ongehoord, ongezien en onbehandeld: 
ongelijkheden op gezondheidsgebied in Europa vandaag  
Het European Observatory van Dokters van de Wereld publiceerde haar rapport voor 2021 
"Unheard, unseen and untreated: health inequalities in Europe today". Het is een 
observatiestudie over de mensen die zijn uitgesloten van reguliere gezondheidszorg in Europa. 
Het rapport bevat gegevens en getuigenissen die zijn verzameld bij programma's van Dokters 
van de Wereld in zeven Europese landen.   
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Oxford Compendium van nationale juridische antwoorden op Covid-19  
Het "Oxford Compendium of National Legal Responses to Covid-19" is een wereldwijde 
academische samenwerking die juridische reacties op Covid-19 in tientallen deelnemende 
landen en gebieden in kaart brengt. Elk onderdeel is identiek gestructureerd en onderzoekt de 
rol van publiekrecht, institutionele aanpassing, volksgezondheidsmaatregelen, sociaal en 
arbeidsbeleid en mensenrechtenmaatregelen die zijn geïntroduceerd of toegepast als reactie 
op de Covid-19-pandemie.   
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CEPS: Herstel- en veerkrachtplannen vergelijken en beoordelen – Tweede editie  
De publicatie "Comparing and assessing recovery and resilience plans – Second edition" van de 
Centre for European Policy Studies (CEPS) analyseert het potentieel van de herstelplannen van 
Italië, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Portugal, Slowakije, Oostenrijk en België om hun gestelde 
doelen effectief te bereiken. Dit bijgewerkte document introduceert nieuwe inzichten over de 
mate waarin de plannen volledig nieuwe investeringen dekken of gewoon bestemd worden 
voor reeds eerder geplande uitgaven.   
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CEPS : Recovery and Resilience Monitor  
De Recovery and Resilience Monitor is een initiatief van het Centre for European Policy Studies 
(CEPS) dat duidelijke inzichten biedt in de uitvoering van de herstel- en veerkrachtplannen van 
de EU aan beleidsmakers, analisten en waarnemers. De belangrijkste focus van dit project ligt 
op de economische en fiscale implicaties en de stabiliteit van de RRF.    
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OESO: Uitgaven voor particuliere ziektekostenverzekering  
Volgens de Health Brief van het de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) "Private health insurance spending" is particuliere 
ziektekostenverzekering in veel OESO-landen een belangrijke bron van financiering van de 
gezondheidszorg, na overheidsregelingen, sociale ziektekostenverzekeringen en contante 
betalingen. Gemiddeld financiert het 10% van alle gezondheidsuitgaven in de OESO, maar dit 
gemiddelde maskeert aanzienlijke verschillen tussen landen.    
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ESPN: Toegang tot sociale bescherming voor jongeren. Een analyse van beleid in 35 landen  
Het rapport "Access to social protection for young people. An analysis of policies in 35 
countries", werd gepubliceerd door het European Social Policy Network (ESPN) op vraag van de 
Europese Commissie. Het geeft een feitelijk overzicht van de toegang van jongeren tot 
socialebeschermingsregelingen voor vijf categorieën tegemoetkomingen -waaronder 
gezondheidszorg- en geeft een overzicht van de belangrijkste lacunes/obstakels waarmee 
jongeren worden geconfronteerd bij de toegang tot deze regelingen.   
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https://medecinsdumonde.be/actualites-publications/publications/2021
https://oxcon.ouplaw.com/home/occ19
https://www.ceps.eu/ceps-publications/comparing-and-assessing-recovery-and-resilience-plans-2/?mc_cid=8221ae702c&mc_eid=c441cb2386
https://rrfmonitor-ceps.eu/homepage
https://www.oecd.org/health/Spending-on-private-health-insurance-Brief-March-2022.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8454&furtherPubs=no


  

 

Europees Parlement: De Europese meerwaarde van de herstel en veerkracht faciliteit - een 
evaluatie van de Oostenrijkse, Belgische en Duitse plannen  
De studie "The European added value of the Recovery and Resilience Facility,  
An assessment of the Austrian, Belgian and German plans" voert een diepgaande analyse uit 
van de nationale herstel- en veerkrachtplannen (NRRP's) van Oostenrijk, België en Duitsland. 
Het rapport bestudeert de afstemming op de EU-doelstellingen, de additionaliteit van de 
uitgaven en de grensoverschrijdende effecten. De analyse heeft ook betrekking op 
investeringen in de gezondheidssector.   
  DOC  EN  HTML     

   

12  Oorlog in Oekraine 
 

 

Europese Commissie: ondersteuning van de lidstaten voor de opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne  
De Europese Commissie presenteerde maatregelen om de lidstaten te helpen tegemoet te 
komen aan de behoeften van de Oekraïense vluchtelingen. Dankzij een solidariteitsmechanisme 
zijn ziekenhuisbedden beschikbaar gesteld om mensen die dringend behoefte hebben aan 
gespecialiseerde zorg snel van de ene naar de andere lidstaat te brengen. Via HERA 
ondersteunt de Commissie het aanbod van vaccins, met name voor kinderen.   
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Europese Commissie: operationele richtsnoeren voor de toepassing van de richtlijn tijdelijke 
bescherming  
De richtlijn tijdelijke bescherming biedt onmiddellijke bescherming en een duidelijke juridische 
status aan mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne. De Commissie 
presenteerde operationele richtsnoeren om de lidstaten te helpen bij de toepassing van de 
richtlijn. Volgens de richtsnoeren moeten alle kinderen die de oorlog ontvluchten, ongeacht 
hun status, volledige bescherming en snelle toegang tot hun specifieke rechten hebben 
waaronder gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning.   
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Europese Commissie: middelen uit het cohesiebeleid ten behoeve van vluchtelingen in 
Europa (CARE)  
De Commissie heeft een voorstel aangenomen voor maatregelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid ten behoeve van vluchtelingen in Europa (CARE). Hierdoor wordt een snelle 
heroriëntering van de beschikbare financiering van het cohesiebeleid voor noodhulp mogelijk 
gemaakt. De lidstaten kunnen deze financiering bijvoorbeeld aanwenden voor de integratie op 
lange termijn van personen met een migratieachtergrond via investeringen in basisdiensten, 
waaronder gezondheidszorg.   
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU%282022%29699513
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1727
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/04/28-04-2022-ukraine-commission-paid-more-than-eur3-5-billion-of-pre-financing-to-member-states-welcoming-refugees-from-ukraine


 

Europese Commissie: React-EU-voorfinanciering voor lidstaten die vluchtelingen uit Oekraïne 
opvangen  
Om de lidstaten die oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne opvangen te helpen, stelt de Commissie 
voor om de totale voorfinanciering uit de herstelbijstand voor cohesie en de regio's van Europa 
(React-EU) met 3,4 miljard euro te verhogen. Het is de bedoeling de toegang van de lidstaten 
tot middelen voor infrastructuur, huisvesting, uitrusting en diensten voor werkgelegenheid, 
onderwijs, sociale inclusie, gezondheidszorg en kinderopvang versnellen.   
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Europese Commissie: solidariteitsmechanisme voor medische overdrachten binnen de EU van 
vluchtelingen en ontheemden  
Om de druk op de gezondheidszorgstelsels van de aan Oekraïne grenzende lidstaten te 
verlichten, is binnen het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) een 
speciaal mechanisme opgezet waarmee EU-lidstaten steun kunnen vragen voor de overdracht 
van patiënten die medische zorg nodig hebben. Het mechanisme zal helpen bij het afstemmen 
van de behoeften aan transfers van patiënten in de aangrenzende EU-lidstaten met het aanbod 
en de capaciteiten voor behandeling en zorg die beschikbaar zijn in ziekenhuizen in andere EU-
lidstaten.   
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Informele Raad van de ministers van volksgezondheid: EU-respons op de 
gezondheidsgevolgen van de oorlog in Oekraïne  
De ministers hebben gedebatteerd over een gecoördineerde en inclusieve EU-respons op de 
gezondheidsgevolgen van de oorlog in Oekraïne. Centraal in de discussie stond de medische 
behandeling van chronisch of acuut zieke vluchtelingen in grensstaten of lidstaten die 
oorlogsvluchtelingen opvangen. De ministers bespraken ook de veerkracht van de 
gezondheidsstelsels van alle EU-lidstaten na de COVID-19-crisis, die nu te maken krijgen met 
een nieuwe gezondheidscrisis, die mogelijk nog langer zal duren.   
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Europese Commissie: aanbeveling betreffende de erkenning van kwalificaties van mensen die 
op de vlucht zijn door de Russische invasie van Oekraïne  
De ministers hebben gedebatteerd over een gecoördineerde en inclusieve EU-respons op de 
gezondheidsgevolgen van de oorlog in Oekraïne. Centraal in de discussie stond de medische 
behandeling van chronisch of acuut zieke vluchtelingen in grensstaten of lidstaten die 
oorlogsvluchtelingen opvangen. De ministers bespraken ook de veerkracht van de 
gezondheidsstelsels van alle EU-lidstaten na de COVID-19-crisis, die nu te maken krijgen met 
een nieuwe gezondheidscrisis, die mogelijk nog langer zal duren.   
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Europese Commissie: 9 miljoen euro voor geestelijke gezondheidszorg aan vluchtelingen uit 
Oekraïne  
De Europese Commissie heeft 9 miljoen euro uit het EU4Health-programma gemobiliseerd om 
mensen te helpen die Oekraïne ontvluchten en dringend behoefte hebben aan geestelijke 
gezondheidszorg en traumahulpverlening. Deze aanvullende EU-financiering zal de 
Internationale Federatie van Rode Kruisverenigingen en niet-gouvernementele organisaties in 
staat stellen gezondheidswerkers te ondersteunen bij het uitvoeren van hun werk.   
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Europese Commissie: technische expertise om lidstaten te ondersteunen bij de opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne  
De Commissie zal, in het kader van het instrument voor technische ondersteuning (TSI), 
technische expertise ter beschikking stellen om negen lidstaten te helpen mensen te 
verwelkomen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten. Dit zijn België, Cyprus, Tsjechië, Frankrijk, 
Griekenland, Italië, Polen, Roemenië en Slowakije. Ze zal de lidstaten ondersteunen bij de 
opvang- en integratie, waaronder het verlenen van toegang tot gezondheidszorg.   
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Europese Commissie: medische evacuatie-operatie van de EU brengt Oekraïense kinderen 
over van Polen naar Italië  
De EU coördineerde de eerste MEDEVAC-operatie door 3 chronisch zieke pediatrische 
patiënten over te brengen van Polen naar Italië. De operatie werd financieel en operationeel 
ondersteund door het EU-mechanisme voor civiele bescherming en het EU-systeem voor 
vroegtijdige waarschuwing en respons. De operatie werd op verzoek van en in nauwe 
samenwerking met Polen uitgevoerd door een Italiaans medisch team.   
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Europees Parlement: resolutie voor de bescherming van vrouwelijke vluchtelingen tegen 
geweld en seksuele uitbuiting  
De Europarlementariërs spreken hun bezorgdheid uit over het groeiende aantal meldingen van 
mensenhandel, seksueel geweld, uitbuiting, verkrachting en misbruik waarmee de vrouwen en 
kinderen die Oekraïne ontvluchten, worden geconfronteerd. Ze roepen de EU en alle gast- en 
transitlanden op om te zorgen voor toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten (SRGR), met name noodanticonceptie en abortuszorg, evenals verloskundige zorg.    
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Informele Europese Raad: strategische afhankelijkheden verminderen om de Europese 
soevereiniteit te versterken  
De staatshoofden en regeringsleiders namen de "verklaring van Versailles" aan, waarin ze 
onder meer het belang benadrukken om de strategische afhankelijkheid in kritieke sectoren, 
waaronder de gezondheidszorg te verminderen. In de gezondheidssector willen ze: innovatie 
en duurzame Europese productie ondersteunen van betaalbare medicijnen; de registratie voor 
Europese producenten versnellen; onderzoek en ontwikkeling financieren; de 
productiecapaciteit voor kritieke producten, onder meer via HERA verbeteren, en van Europa 
een leider maken in biomedicijnen;   
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Europese Raad: conclusies  
De Europese Raad roept ertoe op voort te werken aan de uitvoering van de Verklaring van 
Versailles over de versterking van de EU. De EU-leiders dringen er op aan om de strategische 
afhankelijkheid van de EU te verminderen op de meest gevoelige terreinen zoals kritieke 
grondstoffen, halfgeleiders, gezondheid, digitale zaken en levensmiddelen, en door een 
ambitieus en robuust handelsbeleid te voeren en investeringen te bevorderen.   
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Conferentie over de toekomst van Europa: eindrapport  
Op basis van de discussie in burgerpanels werden 49 voorstellen over de toekomst van Europa 
geformuleerd. Op het vlak van gezondheidszorg vraagt de Conferentie onder meer: adequate 
arbeidsomstandigheden en opleidingsnormen voor gezondheidswerkers; strategische 
autonomie op EU-niveau voor medicijnen en medische hulpmiddelen; een verdragswijziging 
zodanig dat de gezondheidsbevoegdheden gedeelde bevoegdheden tussen de EU en de EU-
lidstaten worden; en investeringen in de gezondheidssystemen.   
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Europees Parlement: verdragswijziging nodig om voorstellen van de Conferentie over de 
toekomst van Europa door te voeren  
Het Europees Parlement (EP) nam, door middel van handopsteken, een resolutie aan over het 
vervolg op de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa. Het Parlement 
erkent dat de “ambitieuze en constructieve voorstellen” die uit de Conferentie komen 
verdragswijzigingen vereisen. Daarom vraagt het aan de EP-commissie Constitutionele zaken 
om voorstellen voor te bereiden tot herziening van de EU-verdragen. Dit moet gebeuren door 
middel een Conventie. De EP-leden stellen dat de Europese Sociale Pijler volledig 
geïmplementeerd moet worden.    
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WTO: voorstel over het opheffen van octrooirechten voor COVID-19-vaccins onder bepaalde 
voorwaarden  
WTO-directeur-generaal Ngozi Okonjo-Iweala presenteerde op 3 mei het document dat 
voortkwam uit het informele proces met de Europese Unie, India, Zuid-Afrika en de Verenigde 
Staten betreffende het opheffen van octrooirechten voor COVID-19 vaccins. Heel wat Europese 
en internationale maatschappelijke organisaties en experts bekritiseren het document omdat 
het de belangen van farmaceutische bedrijven boven de behoeften van de wereldwijde 
gezondheid zou plaatsen. Het voorstel zal nu ter overweging worden voorgelegd aan de 164 
WTO-leden.   
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Europese Commissie: regels om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bestrijden  
De voorgestelde richtlijn voorziet in de strafbaarstelling van verkrachting op grond van het 
ontbreken van instemming, genitale verminking van vrouwen en cybergeweld. Slachtoffers 
zouden onder meer het recht hebben om volledige schadevergoeding te eisen van daders, met 
inbegrip van de kosten die verband houden met gezondheidszorg, ondersteunende diensten, 
inkomensverlies en fysiek en psychologisch leed.   
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Raad van Europa: conclusies 2021 over gezondheid, sociale zekerheid en sociale bescherming  
Het Europees Comité voor sociale rechten van de Raad van Europa publiceerde zijn conclusies 
voor 2021. Het Comité wijst op zwakke punten in de gezondheidssystemen, waaronder te lage 
overheidsuitgaven voor gezondheidszorg in bepaalde landen en onvoldoende garanties voor 
toegang tot gezondheidszorg. Het Comité stelt wel vast dat in sommige landen maatregelen zijn 
aangenomen ter versterking van de toegang tot gezondheidszorg voor daklozen.   
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Europese Ombudsman: EU-bestuur op kritiek punt door ‘draaideur’ praktijken  
Zonder een krachtiger aanpak van het vertrek van personeel naar de particuliere sector, dreigt 
de Europese Commissie de integriteit van het EU-bestuur te ondermijnen, concludeerde de 
Ombudsman na een breed onderzoek naar zogenaamde 'draaideur' praktijken. Ze doet ook 
aanbevelingen om de situatie te verbeteren.   
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Platform over duurzame financiering: Eindrapport over sociale taxonomie  
Als permanente deskundigengroep van de Europese Commissie staat het Platform on 
Sustainable Finance de Commissie bij voor de ontwikkeling van haar beleid inzake duurzame 
financiering, met name de verdere ontwikkeling van de EU-taxonomie. In dit rapport stelt het 
een structuur voor een sociale taxonomie binnen het huidige EU-wetgevingskader inzake 
duurzame financiering en duurzaam bestuur voor. Toegang tot gezondheidszorg maakt ook 
deel uit van de doelstellingen.   
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Raad en Europees Parlement: voorlopig akkoord over de versterking van EU-brede 
cyberbeveiliging en weerbaarheid  
De Raad en het Europees Parlement hebben overeenstemming bereikt over maatregelen voor 
een hoog gemeenschappelijk niveau van cyberbeveiliging in de hele Unie, om de weerbaarheid 
en het reactievermogen bij incidenten van zowel de publieke als de particuliere sector en de EU 
als geheel te verbeteren. De NIS 2 richtlijn zal de basis vormen voor maatregelen voor 
cyberbeveiligingsrisicobeheer en rapportageverplichtingen in alle sectoren die onder de 
richtlijn vallen. Zij bestrijkt ook de gezondheidszorg, bijvoorbeeld fabrikanten van medische 
hulpmiddelen.   
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