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PROTOKOLO SANTRAUKA 

Darbo grupė sveikatos klausimais, pirmininkavo Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Maroš 
Šefčovič 

2022 m. sausio 21 d., penktadienis, 14.00–16.00 val. 

 

1. Pirmininko įžanginės pastabos 
 

Trečiasis darbo grupės posėdis buvo surengtas mišriu formatu ir buvo tiesiogiai transliuojamas 
internetu Konferencijos daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje. Pirmininkas Maroš Šefčovič pradėjo 
posėdį ir pasakė, kad darbo grupė aptars 17 su sveikata susijusių rekomendacijų, kurios buvo priimtos 3-
ąjame Europos piliečių forume, ir atitinkamuose nacionaliniuose piliečių forumuose, kurie jau baigė savo 
darbą, parengtas rekomendacijas. Jis taip pat paragino narius, kurie įnešė savo indėlį į daugiakalbę 
skaitmeninę platformą, pristatyti savo mintis. Jis informavo darbo grupės narius, kad kartu su darbo 
grupės atstovu spaudai kitą dieną po Konferencijos plenarinės sesijos jis paskelbs diskusijos rezultatus. 

 
2. Diskusija  

 
• Keturi 3–jo Europos piliečių forumo atstovai pristatė 17 su sveikata susijusių rekomendacijų, kurios 

buvo paskirstytos į šias grupes: „Sveikas maistas“, „Sustiprinta sveikatos apsaugos sistema“, „Platesnis 
sveikatos priežiūros sistemos supratimas“ ir „Vienodos galimybės visiems naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis“.  Jie visų pirma pabrėžė: 
 
- poreikį stiprinti sveikatos priežiūros sistemas ir ES kompetenciją šioje srityje; 
- vienodų galimybių naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis užtikrinimo svarbą;  
- poreikį daugiau investuoti į sveikatos srities mokslinius tyrimus, kurti bendras sveikatos duomenų 

bazes ir daugiau dėmesio skirti sveikatos prevencijai, visų pirma psichikos sveikatos srityje;  
- prašymą nustatyti sveiko maisto standartus, pvz., reklamuoti ekologiškus maisto produktus, 

gerinant atsekamumą ir skaidrumą ir kontroliuojant antibiotikų naudojimą gyvūnų pašaruose.  
 

• Prancūzijos ir Nyderlandų piliečių atstovai pristatė savo nacionalinių piliečių forumų parengtas 
sveikatos srities rekomendacijas: 
 



 

2 
 

- Nacionalinio Prancūzijos forumo atstovas ragino suderinti sveikatos priežiūrą, kad ji būtų 
prieinama visiems europiečiams įgyvendinant bendrą sveikatos priežiūros politiką, parengti 
tinkamą maistingumo vertinimą ir ženklinimą ir sustiprinti ES savarankiškumą vykdant ES 
sveikatos sektoriaus reindustrializaciją. 

- Nyderlandų nacionalinio forumo atstovė paragino griežčiau kontroliuoti kovos su pandemija 
priemones, geriau jas koordinuoti ES lygmeniu, kartu išreikšdamas nuomonę, kad sveikatos 
priežiūra visų pirma turėtų likti nacionalinio lygmens klausimu. Ji taip pat pabrėžė, kad būtina 
visiems gyventojams sudaryti galimybes įsigyti įperkamus ir patikimus vaistus. 

 
 

• Diskusijų metu daugiausia dėmesio skirta toliau išvardytiems klausimams. 
  
- Kai kurie nariai pabrėžė, kad reikia stiprinti koordinavimo mechanizmus ES lygmeniu, taip pat 

sveikatos priežiūros sistemų atsparumą ir pasinaudoti COVID-19 pandemijos metu įgyta patirtimi. 
- Kiti atstovai pabrėžė, kad reikia užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros 

paslaugomis ir ES lygmeniu parengti būtiniausius sveikatos standartus. 
- Kai kurie kalbėjo apie pastangas, kurių reikia imtis siekiant išvengti kliūčių farmacijos pramonės 

tiekimo grandinėse ir sumažinti mūsų priklausomybę nuo trečiųjų šalių vaistų ir sudedamųjų dalių 
gamybos srityje. 

- Kai kurie kalbėję atstovai pabrėžė, kad reikia investuoti į sveikatos infrastruktūrą ir skatinti e. 
sveikatą. 

- Keletas kalbėjusiųjų paminėjo prevencijos svarbą. Buvo pabrėžtas ryšys tarp maisto ir sveikatos. 
Skirtingos nuomonės buvo išdėstytos maistinės sudėties kategorizavimo klausimu. Manoma, kad 
veiksmai, kuriais šalinami tokie rizikos veiksniai kaip tabakas ir žalingas alkoholio vartojimas, 
laikomi svarbiausiais kovojant su vėžiu.  

- Psichinė sveikata buvo paminėta kaip piliečiams didelį susirūpinimą keliantis klausimas. Kai kurie 
paminėjo, kad kovos su retosiomis ligomis ir širdies bei kraujagyslių ligomis iniciatyvos taip pat yra 
labai svarbios. 

- Remdamasis rekomendacija dėl EMA kompetencijos išplėtimo, vienas narys pabrėžė, kad būtų 
reikalinga viešoji įstaiga arba dabartinės agentūros išplėtimas, daugiausia dėmesio skiriant 
medicinos ir farmacijos moksliniams tyrimams.  

- Buvo pareikšta skirtingų nuomonių dėl rekomendacijos priskirti sveikatai pasidalijamąją 
kompetenciją. Kai kurie atstovai priminė SESV 168 straipsnį ir nemanė, kad yra pagrįsta peržengti 
dabartinės teisinės sistemos ribas, o kiti teigė, kad tokios minties negalima atmesti.  
 

• Kai kurie nariai iškėlė klausimą dėl darbo metodų ir tolesnių veiksmų, kurių reikia imtis, ir paragino 
toliau struktūrizuoti darbo grupės diskusijas, o keli atstovai pasiūlė parengti rašytinius dokumentus. 
Kai kurie manė, kad rekomendacijos turėtų būti pakeistos konkrečiais pasiūlymais. Būta pasiūlymų 
peržiūrėti rekomendacijas pagal kategorijas, t. y. rekomendacijas, dėl kurių ES jau ėmėsi kokių nors 
veiksmų, rekomendacijas, kurios galėtų būti įgyvendintos vadovaujantis galiojančiais ES teisės aktais, 
ir, galiausiai, rekomendacijas, dėl kurių reikia imtis ilgalaikių veiksmų ir į kurias įtrauktos naujos 
priemonės. 
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• Komisijos narė S. Kyriakides kalbėjo nuotoliniu būdu. Ji pristatė dabartines ir būsimas ES iniciatyvas 
sveikatos srityje (visų pirma 2022 m. balandžio mėn. planuojamą pasiūlymą sukurti Europos sveikatos 
duomenų erdvę ir 2022 m. pabaigoje planuojamą pasiūlymą dėl naujos vaistų strategijos). Komisijos 
narė pabrėžė Komisijos įsipareigojimą įgyvendinti sveikatos srities politiką. Dėl kompetencijos 
pasidalijimo ji teigė, kad Komisija, prieš priimdama bet kokią oficialią poziciją, palauks konferencijos 
išvadų. Tačiau ji pabrėžė, kad šiuo metu galima imtis veiksmų ES sveikatos politikai stiprinti, nebūtinai 
keičiant Sutartis.  
 
• Kai kurie Europos piliečių forumų atstovai pabrėžė, kad, savo indėlį įnešus ekspertams ir faktų 

tikrintojams, jie suprato, kad dėl tam tikrų klausimų jau yra galiojančių ES teisės aktų, tačiau 
nusprendė priimti rekomendaciją, atsižvelgdami į tai, kad įstatymo taikymo sritis nėra pakankamai 
plati arba kad jo įgyvendinimas praktiškai neveiksmingas. Kai kurie piliečių atstovai taip pat 
paprašė kitų Parlamento narių išreikšti savo nuomonę dėl visų rekomendacijų.  

 
3. Pirmininko baigiamosios pastabos 

 
Baigdamas posėdį pirmininkas padėkojo piliečiams už jų rekomendacijas ir pasakė, kad į jas labai rimtai 
atsižvelgiama. Pirmininkas taip pat padėkojo visiems nariams už jų indėlį ir apibendrino kalbėjusių atstovų 
pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Jis ypatingai pažymėjo būsimos Europos pasirengimo ekstremaliosioms 
sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucijos vaidmens svarbą. Pirmininkas, ruošdamasis kitam 
posėdžiui, pasiūlė pateikti bendrą informaciją apie kiekvieną rekomendaciją, nurodant tai, koks yra jos 
srities dabartinis statusas, kokios šiuo metu planuojamos ir siūlomos naujos sritys, kuriose trumpuoju ir 
ilguoju laikotarpiu būtų galima daugiau nuveikti. Jis paminėjo, kad Parlamento nariams praneš, kokį darbo 
metodą taikys per kitus posėdžius. 

________________________________ 
 

 

 

PRIEDAS: Darbo grupės sveikatos klausimais narių sąrašas  

 

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 
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- 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 
- Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Taryba 
- Ines GASMI  Europos piliečių forumai 
- Camille GIRARD  Europos piliečių forumai 
- Daniela  GÎTMAN 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 
- Radka MAXOVÁ Europos Parlamentas 
- Rūta  MILIŪTĖ Nacionaliniai parlamentai 
- Alin Cristian MITUȚA Europos Parlamentas 
- Dolors MONTSERRAT Europos Parlamentas 
- Nicolas MORAVEK  Europos piliečių forumai 
- Renaud   MUSELIER Vietos / regiono atstovė 
- 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 
- Ivan Vilibor SINČIĆ  Europos Parlamentas 
- Niamh  SMYTH Nacionaliniai parlamentai 
- Paola  TAVERNA Nacionaliniai parlamentai 
- Jesús TERUEL TERUEL  Europos piliečių forumai 
- Zoltán  TESSELY Nacionaliniai parlamentai 
- Patrizia TOIA Europos Parlamentas 
- Kathleen VAN BREMPT Europos Parlamentas 
- Anna  VIKSTRÖM Nacionaliniai parlamentai 
- Claude  WISELER Nacionaliniai parlamentai 
- Stefan ZRINZO AZZOPARDI Taryba 

 


