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Darbo grupė sveikatos klausimais, kuriai pirmininkauja Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas 

Maroš Šefčovič 

2021 m. spalio 22 d., penktadienis, 14.00–16.00 val. 

1. Pirmininko įžanginės pastabos 

 

Pirmasis darbo grupės posėdis buvo mišraus formato. Pirmininkas Maroš Šefčovič pasveikino narius ir, 

pasidalydamas keletu įžanginių pastabų, akcentavo darbo grupės vaidmenį rengiant Konferencijos 

plenarinės sesijos darbą. Jis informavo narius apie idėjas sveikatos tema, iki šiol pateiktas daugiakalbėje 

skaitmeninėje platformoje, ir apie prioritetines temas, įvardytas per 3-iojo Europos piliečių forumo 

sveikatos klausimais pirmąją sesiją bei naujausias ES iniciatyvas sveikatos srityje. Pirmininkas pabrėžė, kad 

posėdis turi du tikslus, t. y. pasikeisti nuomonėmis apie diskusijas sveikatos tema, vykstančias platformoje 

ir Europos piliečių forumuose (žr. vaizdo transliacijas internetu), bei vieniems su kitais susipažinti. Tada 

žodis buvo suteiktas darbo grupės nariams. 

 

2. Diskusija  

 
Kalbėjusieji pabrėžė, kad svarbu plėtoti gerą bendradarbiavimą grupės viduje ir priimti pastabas, ypač iš 
piliečių. Buvo pabrėžta ir tai, kad svarbu susieti atitinkamų plenarinės sesijos darbo grupių, pvz., klimato 
ir sveikatos klausimais, darbą. Diskusijų metu daugiausia dėmesio skirta toliau išvardytiems klausimams.  

 

 Buvo raginimų stiprinti bendradarbiavimą ir koordinavimą ES lygmeniu, užtikrinti tarpvalstybinį 
sveikatos sistemų sąveikumą ir geresnį ES pasirengimą sveikatos iššūkiams ateityje. Kai kurie teigė, 
kad dabartinis ES bendradarbiavimas COVID-19 vakcinų ir COVID-19 pažymėjimų srityje yra 
beprecedentis, tačiau reikėtų aptarti ir stiprinti tolesnį nacionalinės politikos koordinavimą. 
 

 Kai kurie akcentavo, kad būtina atsižvelgti į sveikatos globalinį aspektą.  
 

 Taip pat buvo iškeltas investicijų į sveikatos sektorių didinimo klausimas. Kai kurie kalbėjusieji pabrėžė, 
kad investicijos nepaprastai svarbios prieš susidarant ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir kad 
tapo aišku, jog COVID-19 pandemijos metu jos nebuvo pakankamai efektyvios. Kai kurie minėjo 
ekonomikos ir sveikatos tarpusavio sąsajas. 
 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=lt
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 Kai kurie kalbėjusieji pažymėjo, kad Europos kovos su vėžiu planu galėtų būti naudojamasi kaip 
pavyzdžiu kovojant su kitomis ligomis, ir akcentavo vienodo požiūrio bei dalijimosi žiniomis svarbą. 
Kai kurie akcentavo ir EP Specialiojo kovos su vėžiu komiteto (BECA) vaidmenį.  
 

 Kiti nariai minėjo investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą svarbą bei ragino aktyviau keistis 
duomenimis sveikatos sektoriuje. Nuskambėjo pasiūlymas ES tapti lydere sveikatos priežiūros 
skaitmeninimo srityje. Kai kurie pridūrė, kad turėtų būti dar labiau plėtojamos telemedicinos 
paslaugos.  
 

 Ypatingas dėmesys buvo atkreiptas ir į sveiko senėjimo iššūkius bei augančius vyresnio amžiaus 
žmonių sveikatos priežiūros poreikius. 
 

 Kai kurie pažymėjo, kad būtina parengti veiksmų planą, skirtą lėtinėms ir retosioms ligoms, taip pat 
širdies ir kraujagyslių bei neurologinėms ligoms.  
 

 Kiti nariai pabrėžė, kad sveikata yra vienas labiausiai piliečiams rūpimų klausimų ir kad ES turi priartėti 
prie žmonių. Kai kurie kalbėjusieji ragino užtikrinti atsparesnes sveikatos priežiūros paslaugas, 
šiuolaikiškas sveikatos sistemas ir bendras priemones bei mechanizmus ES lygmeniu. Kai kurie taip pat 
kėlė klausimą dėl būtinybės gerinti prieigą prie vaistų ir sveikatos priežiūros paslaugų visiems, 
nustatyti būtiniausius sveikatos paslaugų kokybės standartus visoje ES ir ateityje geriau reaguoti į 
krizes. Kiti atkreipė dėmesį į valstybių narių tarpusavio skirtumus, susijusius su galimybėmis naudotis 
sveikatos priežiūros paslaugomis. 
 

 Kai kurie kalbėjo apie ES priklausomybę nuo trečiųjų šalių sveikatos srityje, pvz., žaliavų, medicinos 
priemonių ir vaistų srityse, ypač per COVID-19 pandemiją, ir pabrėžė, kad būtina užtikrinti strateginį 
savarankiškumą / „ES sveikatos suverenumą“, siekiant išvengti nepriteklių bei pasirūpinti tiekimo 
grandinėmis. 
 

 Dalyviai minėjo ir nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų tvarumo, sveikatos sistemų susiskaidymo 
bendrojoje rinkoje, prieigos prie kokybiškos medicinos bei vaistų strategijos klausimus.  
 

 Nuskambėjo mintis sukurti ES fondą ligoninėms steigti ir moksliniams tyrimams remti. Kita mintis buvo 
sukurti ES sveikatos pasą, kad ES piliečiai galėtų gauti tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas visose 
ES valstybėse narėse.  
 

 Kai kurie kalbėjusieji teigė, kad reikėtų įvertinti sritis, kuriose ES teikia pridėtinę vertę ir kuriose 
kompetencijos turėtų būti perkeltos į ES lygmenį. Kai kurie kiti laikėsi nuomonės, kad ES vaidmuo 
turėtų būti patikslintas. Kitų nuomone, turėtų būti išsaugotos valstybių narių kompetencijos.  
 

 Aptariant sveikatos prevencijos temą, kai kurie pabrėžė, kad sveikatos raštingumas ir švietimas turėtų 
prasidėti nuo ankstyvos vaikystės. Didinant informuotumą apie sveikos gyvensenos svarbą, būtų 
galima užkirsti kelią daugeliui ligų ir sumažinti išlaidas. Kai kurie pridūrė, kad daugiau dėmesio būtina 
skirti ir lytiniam švietimui, kontracepcijai bei šeimos planavimui. 
 

 Kai kurių kalbėjusiųjų nuomone, psichikos sveikata yra prioritetinis klausimas, kurį būtina spręsti: jie 
pirmiausia atkreipė dėmesį į neigiamą COVID-19 pandemijos poveikį psichikos sveikatai.  
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3. Pirmininko baigiamosios pastabos 

 

Baigdamas posėdį pirmininkas padėkojo visiems nariams už jų indėlį ir apibendrino kalbėjusiųjų pateiktas 

pastabas bei pasiūlymus. Jis pabrėžė, kad jie atspindi dabartinius iššūkius sveikatos srityje bei sveikatos ir 

sveikos gamtinės aplinkos, saugaus ir sveiko maisto, ekonomikos ir klimato kaitos tarpusavio 

priklausomybę. Savo kalbą jis baigė primindamas, kad darbo grupės vaidmuo – savo pastabomis prisidėti 

prie Konferencijos plenarinės sesijos diskusijų ir pasiūlymų rengimo aptariant nacionalinių ir Europos 

piliečių forumų rekomendacijas bei su sveikata susijusius daugiakalbės skaitmeninės platformos teikinius.  

________________________________ 

 

PRIEDAS. Darbo grupės sveikatos klausimais narių sąrašas  

Konferencijos dėl Europos ateities plenarinės sesijos 
darbo grupė sveikatos klausimais (48) 

  

     

Pirmininkas:  
Maroš 
ŠEFČOVIČ  

(Europos Komisija)   

     

Kreipinys Vardas Pavardė Sudėtinė grupė 

        

 Pascal ARIMONT Europos Parlamentas 

 Alina BÂRGĂOANU Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 

 Katerina BAT'HOVÁ Taryba 

 Linette Eleni BLANKENSTEINER  Europos piliečių forumai 

 Claudette  BUTTIGIEG Nacionaliniai parlamentai 

 Anda  ČAKŠA Nacionaliniai parlamentai 

 Susanna CECCARDI Europos Parlamentas 

 Roberto CIAMBETTI Regionų komitetas 

 Alain  COHEUR  
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetas 

 Nathalie COLIN-OESTERLÉ Europos Parlamentas 

 Margarita DE LA PISA CARRIÓN Europos Parlamentas 

 Isabel  DÍAZ AYUSO  Regionų komitetas 

 Ines GASMI  Europos piliečių forumai 

 Camille GIRARD  Europos piliečių forumai 

 Anna  GOŁAWSKA Taryba 

 Ilenia Carmela GRECO  Europos piliečių forumai 

 Sebastián GUILLEN  Europos piliečių forumai 

 Kinga JOÓ Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 

 Philippa  KARSERA Taryba 

 Boudraa 
MAGHNIA LINDA 
(MOUSTAKIM)  

Europos piliečių forumai 

 Iulia MATEI Taryba 

 Radka MAXOVÁ Europos Parlamentas 
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 Rūta  MILIŪTĖ Nacionaliniai parlamentai 

 Alin Cristian MITUȚA Europos Parlamentas 

 Dolors MONTSERRAT Europos Parlamentas 

 Nicolas MORAVEK  Europos piliečių forumai 

 Renaud  MUSELIER Vietos / regiono atstovas 

 Ria  OOMEN-RUIJTEN Nacionaliniai parlamentai 

 Dimitrios PAPADIMOULIS Europos Parlamentas 

 Troels de Leon PETERSEN  Europos piliečių forumai 

 Mark PLEŠKO Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 

 Jean-François  RAPIN Nacionaliniai parlamentai 

 Ivo RASO  Europos piliečių forumai 

 Michèle RIVASI Europos Parlamentas 

 Valeria RONZITTI Socialiniai partneriai 

 Christa  SCHWENG  
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetas 

 Maroš ŠEFČOVIČ Europos Komisija 

 Elisaveta SIMEONOVA Taryba 

 Niamh  SMYTH Nacionaliniai parlamentai 

 Paola  TAVERNA Nacionaliniai parlamentai 

 Jesús TERUEL  Europos piliečių forumai 

 Zoltán  TESSELY Nacionaliniai parlamentai 

 Patrizia TOIA Europos Parlamentas 

 Kathleen VAN BREMPT Europos Parlamentas 

 Ioannis  VARDAKASTANIS Pilietinė visuomenė 

 Anna  VIKSTRÖM Nacionaliniai parlamentai 

 Claude  WISELER Nacionaliniai parlamentai 

 Stefan ZRINZO AZZOPARDI Taryba 

 

 


