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SOUHRNNÝ ZÁPIS 

Pracovní skupina pro zdraví, které předsedal místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič 

Pátek 22. října 2021 od 14:00 do 16:00 

1. Úvodní slovo předsedy 

 

Jednalo se o první setkání této pracovní skupiny a proběhlo v hybridním formátu. Předseda Maroš Šefčovič 

přivítal členy a podělil se o poznámky na úvod, v nichž zdůraznil úlohu pracovní skupiny při přípravě práce 

plenárního zasedání konference. Informoval členy o nápadech, které byly do té doby vzneseny na 

mnohojazyčné digitální platformě a týkaly se zdraví, o prioritních tématech, jež byla určena na prvním 

zasedání evropského panelu občanů č. 3 pro oblast zdraví, jakož i o nedávných iniciativách EU v oblasti 

zdraví. Zdůraznil, že schůze skupiny má dva cíle, tj. výměnu názorů o diskusích, které probíhají na 

platformě a na zasedáních evropského panelu občanů na téma zdraví (viz videa), a vzájemně se poznat. 

Vyzval poté členy pracovní skupiny, aby se ujali slova. 

 

2. Diskuse  

 
Řečníci zdůraznili, že je důležité rozvíjet v rámci skupiny dobrou spolupráci a získávat podněty, zejména 
od občanů. Rovněž byla zdůrazněna důležitost propojení činnosti příslušných pracovních skupin, 
např. skupin pro klima a pro zdraví. Diskuse se soustředily na tato témata:  

 

 Padly výzvy k posílení spolupráce a koordinace na úrovni EU, k přeshraniční interoperabilitě systémů 
zdravotní péče a k lepší připravenosti EU na budoucí výzvy v oblasti zdraví. Někteří řečníci uvedli, že 
současná spolupráce EU v oblasti očkovacích látek proti COVID-19 a certifikátů COVID-19 nemá 
obdoby, ale že by měla být projednána a posílena další koordinace vnitrostátních politik. 
 

 Někteří řečníci zdůraznili, že je třeba zohledňovat globální rozměr zdraví.  
 

 Rovněž byla zdůrazněna potřeba zvýšit investice do zdravotnictví. Někteří řečníci poukázali na to, že 
jsou klíčové investice pro případ mimořádných zdravotních situací a během pandemie COVID-19 se 
ukázalo, že zatím nejsou dostatečně efektivní. Někteří řečníci se zmínili o vzájemných vazbách mezi 
hospodářstvím a zdravím. 
 

 Někteří řečníci uvedli, že jako vzor pro jiné nemoci by mohl být použit Evropský plán boje proti 
rakovině, a zdůraznili význam rovného zacházení a sdílení poznatků. Někteří řečníci rovněž zdůraznili 
úlohu zvláštního výboru EP pro boj proti rakovině (BECA).  
 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=cs
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 Další členové skupiny zmínili význam investic do výzkumu a vývoje a volali po větší výměně údajů ve 
zdravotnictví. Padl návrh, aby se EU stala lídrem v digitální oblasti v oblasti zdravotní péče. Někteří 
řečníci dodali, že by měly být dále rozvíjeny služby telemedicíny.  
 

 Rovněž byly zdůrazněny problémy zdravého stárnutí a rostoucí potřeby zdravotní péče pro seniory. 
 

 Někteří řečníci zmínili potřebu akčního plánu pro chronická onemocnění a vzácná onemocnění, jakož 
i pro kardiovaskulární a neurologické nemoci.  
 

 Další členové zdůraznili, že zdraví je ve středu obav občanů a že je třeba EU občanům přiblížit. Někteří 
řečníci vyzvali k posílení odolnosti zdravotnických služeb, modernizaci systémů zdravotní péče 
a zavedení společných nástrojů a mechanismů na úrovni EU. Někteří řečníci rovněž poukázali na 
potřebu zlepšit přístup k lékům a zdravotnickým službám pro všechny, zavést minimální standardy 
kvality zdravotnických služeb v celé EU a lépe reagovat na budoucí krize. Další členové poukázali na 
rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o přístup ke zdravotní péči. 
 

 Někteří řečníci promluvili o závislosti EU na třetích zemích v oblasti zdraví, např. pokud jde o suroviny, 
zdravotnické prostředky a léčivé přípravky, zejména během pandemie COVID-19, a zdůraznili, že je 
třeba zajistit strategickou autonomii/suverenitu EU v oblasti zdraví s cílem zabránit nedostatku 
a zabezpečit dodavatelské řetězce. 
 

 Dalšími otázkami, které účastníci zmínili, byla udržitelnost vnitrostátních systémů zdravotní péče, 
roztříštěnost systémů zdravotní péče na jednotném trhu, přístup ke kvalitní medicíně a farmaceutická 
strategie.  
 

 Jednou z myšlenek, která byla zmíněna, bylo vytvoření fondu EU na zřizování nemocnic a podporu 
výzkumu. Dalším nápadem bylo vytvořit zdravotní pas EU, který občanům EU umožní využívat 
vhodnou zdravotní péči ve všech členských státech EU.  
 

 Někteří řečníci uvedli, že je třeba posoudit, kde EU přináší přidanou hodnotu a kde by měly být 
pravomoci přesunuty na úroveň EU. Další členové uvedli, že by měla být vyjasněna úloha EU. Jiní 
řečníci měli za to, že by měly být zachovány pravomoci členských států.  
 

 S ohledem na zdravotní prevenci někteří zdůraznili, že zdravotní gramotnost a vzdělávání by měly 
začínat již v raném dětství. Zvyšování povědomí o významu zdravého životního stylu by mohlo zabránit 
mnoha nemocem a snížit náklady. Někteří řečníci dodali, že je rovněž třeba věnovat větší pozornost 
sexuální výchově, antikoncepci a kontrole narození. 
 

 Někteří řečníci uvedli, že prioritní otázkou, kterou je třeba řešit, je duševní zdraví, a to zejména 
s odkazem na negativní dopad pandemie COVID-19 na duševní zdraví.  

 

3. Závěrečné poznámky předsedy 

 

Na závěr setkání předseda poděkoval všem členům za jejich příspěvky a shrnul vznesené příspěvky 

a návrhy. Zdůraznil, že odrážejí současné výzvy v oblasti zdraví a vzájemnou závislost zdraví a zdravého 

přírodního prostředí, bezpečných a zdravých potravin, hospodářství a změny klimatu. Na závěr připomněl, 

že úlohou pracovní skupiny bude přispět k přípravě rozprav a návrhů na plenární zasedání konference tím, 
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že projedná doporučení vnitrostátních a evropských panelových diskusí občanů, jakož i příspěvky na 

mnohojazyčné digitální platformě, které se týkají se zdraví.  

________________________________ 

 

PŘÍLOHA: Seznam členů pracovní skupiny pro evropskou demokracii  

Pracovní skupina pro zdraví pro plenární zasedání 
Konference o budoucnosti Evropy (48) 

  

     

Předseda:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Evropská komise)   

     

Oslovení Jméno Příjmení Složka 

        

pan Pascal ARIMONT Evropský parlament 

paní Alina BÂRGĂOANU vnitrostátní panelové diskuse/akce 

paní  Katerina BAT'HOVÁ Rada 

paní Linette Eleni BLANKENSTEINER  evropské panelové diskuse občanů 

paní Claudette  BUTTIGIEG vnitrostátní parlamenty 

paní Anda  ČAKŠA vnitrostátní parlamenty 

paní Susanna CECCARDI Evropský parlament 

pan  Roberto CIAMBETTI Výbor regionů 

pan Alain  COHEUR  Evropský hospodářský a sociální výbor 

paní Nathalie COLIN-OESTERLÉ Evropský parlament 

paní Margarita DE LA PISA CARRIÓN Evropský parlament 

paní Isabel  DÍAZ AYUSO  Výbor regionů 

paní Ines GASMI  evropské panelové diskuse občanů 

paní Camille GIRARD  evropské panelové diskuse občanů 

paní  Anna  GOŁAWSKA Rada 

pan Ilenia Carmela GRECO  evropské panelové diskuse občanů 

pan Sebastián GUILLEN  evropské panelové diskuse občanů 

paní Kinga JOÓ vnitrostátní panelové diskuse/akce 

paní Philippa  KARSERA Rada 

paní Boudraa 
MAGHNIA LINDA 
(MOUSTAKIM)  

evropské panelové diskuse občanů 

paní  Iulia MATEI Rada 

paní Radka MAXOVÁ Evropský parlament 

paní Rūta  MILIŪTĖ vnitrostátní parlamenty 

pan Alin Cristian MITUȚA Evropský parlament 

paní Dolors MONTSERRAT Evropský parlament 

pan Nicolas MORAVEK  evropské panelové diskuse občanů 

pan Renaud  MUSELIER zástupci místních/regionálních orgánů 

paní Ria  OOMEN-RUIJTEN vnitrostátní parlamenty 

pan Dimitrios PAPADIMOULIS Evropský parlament 

paní Troels de Leon PETERSEN  evropské panelové diskuse občanů 
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pan Mark PLEŠKO vnitrostátní panelové diskuse/akce 

pan Jean-François  RAPIN vnitrostátní parlamenty 

pan Ivo RASO  evropské panelové diskuse občanů 

paní Michèle RIVASI Evropský parlament 

paní  Valeria RONZITTI sociální partneři 

paní Christa  SCHWENG  Evropský hospodářský a sociální výbor 

pan Maroš ŠEFČOVIČ Evropská komise 

paní  Elisaveta SIMEONOVA Rada 

paní Niamh  SMYTH vnitrostátní parlamenty 

paní Paola  TAVERNA vnitrostátní parlamenty 

pan  Jesús TERUEL  evropské panelové diskuse občanů 

pan Zoltán  TESSELY vnitrostátní parlamenty 

paní Patrizia TOIA Evropský parlament 

paní Kathleen VAN BREMPT Evropský parlament 

pan Ioannis  VARDAKASTANIS občanská společnost 

paní  Anna  VIKSTRÖM vnitrostátní parlamenty 

pan Claude  WISELER vnitrostátní parlamenty 

pan  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Rada 

 

 


