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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

Egészségügyi munkacsoport, Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság alelnökének elnökletével 

2022. január 21., péntek, 14.00–16.00 

 

1. Az elnök bevezető megjegyzései 
 

A munkacsoport harmadik ülésére hibrid formában kerül sor, és azt az interneten közvetítik a 
konferencia többnyelvű digitális platformján. Maroš Šefčovič elnök azzal a közléssel kezdi az ülést, hogy 
a munkacsoport meg fogja vitatni a 3. európai polgári vitacsoport által elfogadott 17 egészségügyi ajánlást 
és a munkájukat befejező nemzeti polgári vitacsoportok vonatkozó ajánlásait. Felkéri továbbá a 
többnyelvű digitális platformon részt vevő tagokat, hogy ismertessék elképzeléseiket. Tájékoztatja a 
munkacsoport tagjait, hogy – a munkacsoport szóvivőjével együtt – másnap be fog számolni a konferencia 
plenáris ülésének a vita eredményéről. 

 
2. Vita  

 
• A 3. európai polgári vitacsoport négy tagja 17 egészségüggyel kapcsolatos ajánlást terjeszt elő, 

amelyeket az alábbi csoportokba soroltak: „Egészséges élelmiszerek”, „Az egészségügyi rendszer 
megerősítése”, „Az egészség tágabb értelmezése” és „Az egészséghez való egyenlő hozzáférés 
mindenki számára”.  Különösen a következőket hangsúlyozzák: 
 
- meg kell erősíteni az egészségügyi rendszereket és az e téren meglévő uniós hatásköröket; 
- az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításának fontossága;  
- több beruházásra van szükség az egészségügyi kutatás terén, közös egészségügyi adatbázisokat 

kell létrehozni, és nagyobb hangsúlyt kell fektetni az egészségmegelőzésre, különös tekintettel a 
mentális egészségre;  

- az egészséges élelmiszerekre vonatkozó szabványok megállapítására irányuló kérés, például az 
ökológiai élelmiszerek népszerűsítése, a nyomonkövethetőség és az átláthatóság javítása, 
valamint az antibiotikumok takarmányokban való felhasználásának ellenőrzése révén.  

 
• Franciaország és Hollandia polgárainak képviselői ismertetik saját nemzeti polgári vitacsoportjaik 

ajánlásait az egészségügy területén: 
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- A francia nemzeti vitacsoport képviselője szorgalmazza, hogy harmonizálják az egészségügyi 
ellátást annak érdekében, hogy azt egy közös egészségügyi politika révén valamennyi európai 
polgár számára hozzáférhetővé tegyék, hogy alakítsanak ki megfelelő tápértékpontozást és 
címkézést, és hogy az EU egészségügyi ágazatának újraiparosítása révén erősítsék meg az EU 
szuverenitását. 

- A holland nemzeti vitacsoport képviselője kéri, hogy a világjárványok elleni intézkedéseket az 
uniós szintű koordináció javítása érdekében fokozottabban ellenőrizzék, ugyanakkor úgy véli, 
hogy az egészségügyi ellátásnak továbbra is elsősorban nemzeti ügynek kell maradnia. 
Hangsúlyozza továbbá, hogy mindenki számára megfizethető és megbízható gyógyszereket kell 
biztosítani. 

 
 

• A megbeszélések a következő témákra összpontosulnak: 
  
- Néhány tag hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni az uniós szintű koordinációs mechanizmusokat, 

valamint az egészségügyi rendszerek rezilienciáját, és ki kell használni a Covid19-világjárvány 
során szerzett tapasztalatokat. 

- Mások felvetik, hogy egyenlő hozzáférést kell biztosítani az egészségügyi ellátáshoz, és uniós 
szintű egészségügyi minimumkövetelményeket kell kidolgozni. 

- Ismét mások arról beszélnek, hogy erőfeszítéseket kell tenni a gyógyszeripari ellátási láncok szűk 
keresztmetszeteinek elkerülése, valamint a gyógyszerek és összetevők előállítása tekintetében a 
harmadik országoktól való függőségünk csökkentése érdekében. 

- Néhány felszólaló hangsúlyozza, hogy be kell ruházni az egészségügyi infrastruktúrákba és elő kell 
mozdítani a digitális egészségügyet. 

- A megelőzés fontosságát több felszólaló is felveti. Hangsúlyozzák az élelmiszerek és az egészség 
közötti kapcsolatot. Eltérő vélemények hangzanak el a táplálkozási profilok kérdésével 
kapcsolatban. Az olyan kockázati tényezőkkel foglalkozó intézkedéseket, mint a dohányzás és a 
káros alkoholfogyasztás, kulcsfontosságúnak tekintik a rák elleni küzdelemben.  

- A mentális egészséget a polgárok számára komoly aggodalomra okot adó kérdésként említik meg. 
Egyesek szerint a ritka betegségek és a szív- és érrendszeri betegségek kezelésére irányuló 
kezdeményezések is nagyon fontosak. 

- Az EMA hatáskörének kiterjesztésére vonatkozó ajánlásra hivatkozva egy tag hangsúlyozza, hogy 
szükség van egy ügynökségre – vagy a jelenlegi ügynökség bővítésére –, amely az orvosi és 
gyógyszerészeti kutatásra összpontosít.  

- Eltérő vélemények hangzanak el azzal az ajánlással kapcsolatban, amely szerint az egészségügyet 
megosztott hatáskörbe kell vonni. Néhányan emlékeztetnek az EUMSZ 168. cikkére, és nem látnak 
okot arra, hogy túllépjenek a jelenlegi jogi kereten, míg mások szerint az elképzelést nem lehet 
elvetni.  
 

• Néhány tag felveti a munkamódszerek és a következő lépések kérdését, felszólítva a munkacsoport 
megbeszéléseinek további strukturálására, néhányan pedig írásbeli dokumentumok kidolgozását 
javasolják. Néhányan úgy vélik, hogy az ajánlásokat konkrét javaslatokká kellene alakítani. Mások 
javasolják, hogy az ajánlásokat sorolják az alábbi kategóriákba: azok az ajánlások, amelyekkel 
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kapcsolatban az EU már tett valamit, a meglévő uniós jogszabályok révén kezelhető ajánlások, végül 
pedig a hosszú távú fellépést és új intézkedéseket igénylő ajánlások. 
 

• Kiriakídisz biztos távolról szólal fel. Felvázolja az egészségügy területére vonatkozó jelenlegi és 
jövőbeli uniós kezdeményezéseket (különösen az európai egészségügyi adattér létrehozására 
irányuló, 2022 áprilisára tervezett javaslatot, valamint a 2022 végére tervezett új gyógyszerészeti 
stratégiára vonatkozó javaslatot). A biztos kijelenti, hogy a Bizottság elkötelezett az egészségügyi 
politikák megvalósítása mellett. A hatáskörök megosztását illetően elmondja, hogy a Bizottság 
hivatalos álláspontjának kialakítása előtt meg fogja várni a konferencia következtetéseit. 
Hangsúlyozza azonban, hogy az uniós egészségügyi politika megerősítésére irányuló fellépésre anélkül 
is van lehetőség, hogy a Szerződéseket feltétlenül módosítani kellene.  
 
• Az európai polgári vitacsoportok egyes tagjai hangsúlyozzák, hogy bár a szakértők és 

tényellenőrzők közreműködésének köszönhetően tisztában vannak azzal, hogy egy adott 
kérdésben már létezik uniós jogszabály, mégis úgy határoztak, hogy ajánlást fogadnak el, mivel a 
jogszabály hatálya nem elég tág és végrehajtása a gyakorlatban nem működik. A polgárok 
képviselőinek egy része arra is felkéri a többi tagot, hogy reagáljanak az összes ajánlásra.   

 
3. Az elnök záró megjegyzései 

 
Az ülés lezárásaként az elnök köszönetet mond a polgároknak ajánlásaikért, és elmondja, hogy azokat 
nagyon komolyan veszik. Köszönetet mond minden tagnak is a hozzászólásokért, és összefoglalja az 
elhangzott felszólalásokat és javaslatokat. Külön kiemeli a jövőbeli Európai Egészségügyi Szükséghelyzet-
felkészültségi és -reagálási Hatóság (HERA) szerepét. A következő ülésre tekintettel az elnök javasolja, 
hogy térjenek vissza az egyes ajánlásokra vonatkozó háttér-információkra, jelezve, hogy mi létezik már, 
mik a jelenlegi tervek, és melyek azok az új területek, ahol rövid és hosszú távon többet lehetne tenni. 
Megemlíti, hogy tájékoztatni fogja a tagokat a következő ülések munkamódszeréről. 

________________________________ 
 

 

MELLÉKLET: Az egészségügyi munkacsoport tagjainak jegyzéke  

 

Megszólítás Utónév Családnév Panel 
        

 Pascal ARIMONT Európai Parlament 

 Alina BÂRGĂOANU Nemzeti polgári 
vitacsoportok/rendezvények 

 Katerina BAT'HOVÁ Tanács 
 Linette Eleni BLANKENSTEINER  Európai polgári vitacsoportok 
 Claudette  BUTTIGIEG Nemzeti parlamentek 
 Anda  ČAKŠA Nemzeti parlamentek 
 Susanna CECCARDI Európai Parlament 
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 Roberto CIAMBETTI Régiók Bizottsága 
 Alain  COHEUR  Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
 Nathalie COLIN-OESTERLÉ Európai Parlament 
 Margarita DE LA PISA CARRIÓN Európai Parlament 
 Isabel  DÍAZ AYUSO  Régiók Bizottsága 
 Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Tanács 
 Ines GASMI  Európai polgári vitacsoportok 
 Camille GIRARD  Európai polgári vitacsoportok 
 Daniela  GÎTMAN Tanács 
 Ilenia Carmela GRECO  Európai polgári vitacsoportok 
 Sebastián GUILLEN  Európai polgári vitacsoportok 

 Kinga JOÓ Nemzeti polgári 
vitacsoportok/rendezvények 

 Philippa  KARSERA Tanács 
 Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Európai polgári vitacsoportok 
 Radka MAXOVÁ Európai Parlament 
 Rūta  MILIŪTĖ Nemzeti parlamentek 
 Alin Cristian MITUȚA Európai Parlament 
 Dolors MONTSERRAT Európai Parlament 
 Nicolas MORAVEK  Európai polgári vitacsoportok 
 Renaud   MUSELIER Helyi/regionális képviselő 
 Ria  OOMEN-RUIJTEN Nemzeti parlamentek 
 Dimitrios PAPADIMOULIS Európai Parlament 
 Troels de Leon PETERSEN  Európai polgári vitacsoportok 

 Mark PLEŠKO Nemzeti polgári 
vitacsoportok/rendezvények 

 Jean-François  RAPIN Nemzeti parlamentek 
 Ivo RASO  Európai polgári vitacsoportok 
 Michèle RIVASI Európai Parlament 
 Valeria RONZITTI Szociális partnerek 
 Christa  SCHWENG  Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
 Maroš ŠEFČOVIČ Európai Bizottság 
 Elisaveta SIMEONOVA Tanács 
 Ivan Vilibor SINČIĆ  Európai Parlament 
 Niamh  SMYTH Nemzeti parlamentek 
 Paola  TAVERNA Nemzeti parlamentek 
 Jesús TERUEL TERUEL  Európai polgári vitacsoportok 
 Zoltán  TESSELY Nemzeti parlamentek 
 Patrizia TOIA Európai Parlament 
 Kathleen VAN BREMPT Európai Parlament 
 Anna  VIKSTRÖM Nemzeti parlamentek 
 Claude  WISELER Nemzeti parlamentek 
 Stefan ZRINZO AZZOPARDI Tanács 

 


