
Annex II: Refit-initiatieven

Nr Titel Toelichting Commissie EK Fractie(s) Fractie-motivering

25 Evaluatie van de staatssteunregels voor 
gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen 
economisch belang

Bij de evaluatie zal worden nagegaan in hoeverre de regels inzake 
gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen economisch belang 
(DAEB’s) hebben bijgedragen aan de beoogde doelstellingen van het DAEB-
pakket van 2012, dat wil zeggen in hoeverre zij de lidstaten hebben 
ondersteund bij de financiering van diensten van algemeen economisch 
belang die essentieel zijn voor de burgers en de samenleving als geheel, 
met inachtneming van de belangrijkste aspecten van het 
staatssteuntoezicht. 

VWS, FIN, EZK/LNV PvdA PvdA: Regeling gaat om economisch 
verkeer. Ook de zorg wordt gezien als een 
economische activiteit. De PvdA wil meer 
kunnen sturen op de zorg. Daarvoor is het 
monitoren en zo nodig aanpassen van 
Europese regelgeving noodzakelijk.

37 Herziening van de wetgeving inzake bloed, weefsels 
en cellen

De herziening van Richtlijn 2002/98/EG betreffende de veiligheid en de 
kwaliteit van bloed en bloedbestanddelen, en van Richtlijn 2004/23/EG 
betreffende de veiligheid en de kwaliteit van menselijke weefsels en cellen 
en de uitvoeringshandelingen daarvan strekt ertoe het regelgevingskader 
voor bloed, weefsels en cellen te actualiseren. De EU-wetgeving voorziet in 
hoge veiligheids- en kwaliteitsnormen voor bloed, weefsels en cellen. Deze 
zijn aangenomen naar aanleiding van de overdracht van ziekten via bloed, 
weefsels en cellen in de jaren ‘80 en ‘90. Het initiatief strekt ertoe de huidige 
wetgeving te actualiseren om flexibeler te kunnen inspelen op ontwikkelingen 
in de wetenschap en de technologie. Het zal de (her-)opkomst van 
overdraagbare ziekten aanpakken, onder meer met inachtneming van de 
lessen die uit de COVID-19-pandemie zijn getrokken. Ook zal aandacht 
worden besteed aan de groeiende commercialisering en mondialisering van 
de sector. Het doel van de herziening is om talrijke technische bepalingen uit 
de wetgeving te schrappen, zodat normen sneller kunnen worden bijgewerkt. 
De herziening zal ook de mogelijkheid bieden om de basishandelingen 
samen te voegen tot één enkel instrument. 

Geplande vaststellingstermijn: 4e kwartaal 2021; wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikel 168, lid 4, onder a), VWEU. Er zal een 
effectbeoordeling worden verricht.

VWS PvdA PvdA: Monitoren van publieke ambitie 
versus rol private partijen waaronder 
farmaceutische bedrijven

39 Evaluatie van Richtlijn 2011/24/EU betreffende de 
toepassing van de rechten van patiënten bij 
grensoverschrijdende gezondheidszorg

In deze evaluatie, tien jaar na de vaststelling van de richtlijn, zal worden 
beoordeeld hoe de doelstelling van de richtlijn om de toegang tot veilige en 
hoogwaardige grensoverschrijdende gezondheidszorg in een andere lidstaat 
te vergemakkelijken, is verwezenlijkt en hoe de richtlijn de rechten van 
patiënten en grensoverschrijdende samenwerking tussen de lidstaten ten 
behoeve van de EU-burgers heeft bevorderd. Er zal worden nagegaan 
welke aanpak de lidstaten in de praktijk hebben geïmplementeerd, hoe 
doeltreffend deze is en welke factoren nog altijd in de weg staan van 
patiënten die grensoverschrijdende zorg zoeken.

VWS PvdA PvdA: Evaluatie volgen.

41 Geschiktheidscontrole van de EU-wetgeving inzake 
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

In deze geschiktheidscontrole zal worden nagegaan welke rol de bestaande 
EU-wetgeving heeft gespeeld bij het voorkomen en bestrijden van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld, en hoe deze EU-maatregelen zich 
verhouden tot internationale bronnen. Er zal worden gekeken waar de 
wetgeving tekort schiet en of er verdere stappen moeten worden genomen 
naar een betere, gecoördineerde bescherming tegen deze aanhoudende 
vorm van gendergerelateerde discriminatie. De geschiktheidscontrole zal 
voor elke rechtshandeling betrekking hebben op de periode vanaf de 
vaststelling ervan tot 2020. Zij zal voor alle EU-lidstaten worden verricht.
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