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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

Veselības jautājumu darba grupa, kuru vada Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Maroš 
Šefčovič 

Piektdien, 2022. gada 21. janvārī, plkst. 14.00–16.00 

 

1. Sanāksmes vadītāja ievadvārdi 
 

Darba grupas trešā sanāksme notika hibrīdformātā un tika straumēta tiešsaistē konferences daudzvalodu 
digitālajā platformā. Sanāksmes vadītājs Maroš Šefčovič sanāksmes sākumā norādīja, ka darba grupa 
apspriedīs 17 ar veselību saistītus ieteikumus, ko pieņēmusi Eiropas pilsoņu 3. paneļdiskusija, un attiecīgos 
ieteikumus no tām valstu pilsoņu paneļdiskusijām, kuras ir pabeigušas darbu. Viņš arī aicināja ar savām 
idejām iepazīstināt tos locekļus, kas ir snieguši ieguldījumu daudzvalodu digitālajā platformā. Viņš 
informēja darba grupas locekļus, ka nākamajā dienā pēc šīs sanāksmes viņš kopā ar darba grupas 
runaspersonu konferences plenārsēdē ziņos par diskusijas rezultātiem. 

 
2. Diskusija  

 
• Četri Eiropas pilsoņu 3. paneļdiskusijas pārstāvji izklāstīja 17 ar veselību saistītos ieteikumus, kas bija 

sagrupēti šādās kopās: “Veselīga pārtika”, “Veselības aprūpes sistēmas stiprināšana”, “Plašāka 
izpratne par veselību” un “Visiem vienlīdzīga piekļuve veselības aprūpei”.  Jo īpaši jāmin šādi ieteikumi: 
 
- ir jāstiprina veselības aprūpes sistēmas un ES kompetences šajā jomā; 
- ir svarīgi ir panākt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei;  
- ir vairāk jāiegulda veselības pētniecībā, jāizveido kopīgas veselības datu bāzes un vairāk 

jāpievēršas veselības profilaksei, jo īpaši garīgajai veselībai;  
- ir jānosaka veselīgas pārtikas standarti, piemēram, veicinot bioloģisko pārtiku, uzlabojot 

izsekojamību un pārredzamību un kontrolējot antibiotiku izmantošanu dzīvnieku barībā.  
 

• Francijas un Nīderlandes pilsoņu pārstāvji iepazīstināja ar attiecīgo valstu pilsoņu paneļdiskusiju 
ieteikumiem veselības jomā. 
 
- Francijas pilsoņu paneļdiskusijas pārstāvis aicināja saskaņot veselības aprūpi, lai tā būtu pieejama 

visiem eiropiešiem, izmantojot kopēju veselības aprūpes politiku, izstrādāt pienācīgu 
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uzturvērtības novērtējumu un marķējumu un stiprināt ES suverenitāti, reindustrializējot ES 
veselības nozari. 

- Nīderlandes paneļdiskusijas pārstāve aicināja vairāk kontrolēt pandēmijas apkarošanas 
pasākumus, lai panāktu labāku koordināciju ES līmenī, vienlaikus uzskatot, ka veselības aprūpei 
arī turpmāk vajadzētu būt galvenokārt valsts kompetences jautājumam. Viņa arī uzsvēra, ka 
ikvienam ir jānodrošina cenas ziņā pieejamas un uzticamas zāles. 

 
 

• Diskusijās galvenā uzmanība tika pievērsta tālāk tekstā izklāstītajiem tematiem. 
  
- Daži locekļi uzsvēra, ka ir jāstiprina ES līmeņa koordinācijas mehānismi, kā arī veselības aprūpes 

sistēmu noturība un jāizmanto Covid-19 pandēmijas laikā gūtā pieredze. 
- Citi norādīja, ka ir jāpanāk vienlīdzīga piekļuve veselības aprūpei un jāizstrādā obligāti ES līmeņa 

veselības standarti. 
- Vēl citi runāja par to, ka būtu jācenšas novērst sastrēgumus farmācijas nozares piegādes ķēdēs un 

samazināt mūsu atkarību no trešām valstīm attiecībā uz zāļu un sastāvdaļu ražošanu. 
- Daži runātāji uzsvēra, ka ir jāiegulda līdzekļi veselības aprūpes infrastruktūrās un jāveicina digitālā 

veselība. 
- Vairāki runātāji pieminēja profilakses nozīmi. Tika uzsvērta saikne starp pārtiku un veselību. Tika 

pausti dažādi viedokļi par uzturvērtības profiliem. Par būtiskiem pasākumiem cīņā pret vēzi tika 
uzskatīta vēršanās pret tādiem riska faktoriem kā tabaka un kaitīgs alkohola patēriņš.  

- Tika norādīts, ka lielas bažas iedzīvotājiem sagādā garīgā veselība. Daži norādīja, ka ļoti svarīgas ir 
arī iniciatīvas reto slimību un sirds un asinsvadu slimību apkarošanai. 

- Atsaucoties uz ieteikumu paplašināt EMA kompetences, viens loceklis uzsvēra, ka ir jāizveido 
jauna publiskā aģentūra vai jāpaplašina pašreizējās aģentūras pienākumi, lai pievērstos 
medicīniskiem un farmaceitiskiem pētījumiem.  

- Tika pausti atšķirīgi viedokļi par ieteikumu noteikt veselību par dalītās kompetences jomu. Daži 
atgādināja par LESD 168. pantu un nesaskatīja pamatojumu pārsniegt pašreizējā tiesiskā 
regulējuma darbības jomu, savukārt citi norādīja, ka šo ideju nevar noraidīt.  
 

• Vairāki locekļi izvirzīja jautājumu par darba metodēm un turpmākajiem pasākumiem, aicinot vēl vairāk 
strukturēt darba grupas diskusijas, un daži ierosināja strādāt pie rakstiskiem dokumentiem. Daži 
norādīja, ka ieteikumi būtu jāpārveido konkrētos priekšlikumos. Daži citi ierosināja izskatīt ieteikumus 
kategorijās, t. i., ieteikumus, attiecībā uz kuriem ES jau ir rīkojusies, ieteikumus, kurus varētu risināt 
ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem, un, visbeidzot, ieteikumus, kas prasa ilgtermiņa darbības un 
paredz jaunus pasākumus. 
 

• Komisāre S. Kyriakides uzstājās attālināti. Viņa izklāstīja pašreizējās un turpmākās ES iniciatīvas 
veselības jomā (jo īpaši priekšlikumu izveidot Eiropas veselības datu telpu, kas plānota 2022. gada 
aprīlī, un jaunas farmācijas stratēģijas priekšlikumu, kas plānots 2022. gada beigās). Komisārs pauda 
Komisijas apņemšanos īstenot veselības politiku. Attiecībā uz kompetenču sadalījumu viņa teica, ka 
Komisija pirms jebkādas oficiālas nostājas pieņemšanas gaidīs konferences secinājumus. Tomēr viņa 
uzsvēra, ka pašlaik ir iespēja stiprināt ES veselības politiku arī bez Līgumu grozīšanas.  
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• Daži Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju pārstāvji uzsvēra, ka eksperti un faktu pārbaudītāji viņus jau 
bija informējuši par ES tiesību aktu esamību konkrētā jautājumā, tomēr viņi nolēma tik un tā 
pieņemt ieteikumu, jo tiesību akta darbības joma nav bijusi pietiekami plaša vai ka tas netiek 
pienācīgi īstenots praksē. Daži pilsoņu pārstāvji arī aicināja pārējos locekļus reaģēt uz visiem 
ieteikumiem.   

 
3. Sanāksmes vadītāja noslēguma runa 

 
Sanāksmes noslēgumā tās vadītājs pateicās pilsoņiem par ieteikumiem un norādīja, ka tie tiek uztverti ļoti 
nopietni. Viņš pateicās visiem darba grupas locekļiem par ieguldījumu un apkopoja paustos viedokļus un 
izteiktos ierosinājumus. Viņš īpaši norādīja uz topošās Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas 
iestādes (HERA) lomu. Sanāksmes vadītājs ierosināja nākamajā sanāksmē sniegt pamatinformāciju par 
katru ieteikumu, norādot, kādi pasākumi jau tiek veikti, kas pašlaik ir plānots, kā arī kurās jaunās jomās 
īstermiņā un ilgtermiņā varētu darīt vairāk. Viņš arī norādīja, ka viņš locekļus informēs par nākamajās 
sanāksmēs izmantojamo darba metodi. 

________________________________ 
 

 

 

PIELIKUMS: Veselības jautājumu darba grupas locekļu saraksts  

 

Vārds Uzvārds Pārstāvētā struktūra 
      
Pascal ARIMONT Eiropas Parlaments 
Alina BÂRGĂOANU Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 
Katerina BAT'HOVÁ Padome 
Linette Eleni BLANKENSTEINER  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Claudette  BUTTIGIEG Valstu parlamenti 
Anda  ČAKŠA Valstu parlamenti 
Susanna CECCARDI Eiropas Parlaments 
Roberto CIAMBETTI Reģionu komiteja 

Alain  COHEUR  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteja 

Nathalie COLIN-OESTERLÉ Eiropas Parlaments 
Margarita DE LA PISA CARRIÓN Eiropas Parlaments 
Isabel  DÍAZ AYUSO  Reģionu komiteja 
Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Padome 
Ines GASMI  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Camille GIRARD  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Daniela  GÎTMAN Padome 
Ilenia Carmela GRECO  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
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Sebastián GUILLEN  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Kinga JOÓ Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 
Philippa  KARSERA Padome 
Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Radka MAXOVÁ Eiropas Parlaments 
Rūta  MILIŪTĖ Valstu parlamenti 
Alin Cristian MITUȚA Eiropas Parlaments 
Dolors MONTSERRAT Eiropas Parlaments 
Nicolas MORAVEK  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Renaud   MUSELIER Vietējais/reģionālais pārstāvis 
Ria  OOMEN-RUIJTEN Valstu parlamenti 
Dimitrios PAPADIMOULIS Eiropas Parlaments 
Troels de Leon PETERSEN  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Mark PLEŠKO Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 
Jean-François  RAPIN Valstu parlamenti 
Ivo RASO  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Michèle RIVASI Eiropas Parlaments 
Valeria RONZITTI Sociālie partneri 

Christa  SCHWENG  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteja 

Maroš ŠEFČOVIČ Eiropas Komisija 
Elisaveta SIMEONOVA Padome 
Ivan Vilibor SINČIĆ  Eiropas Parlaments 
Niamh  SMYTH Valstu parlamenti 
Paola  TAVERNA Valstu parlamenti 
Jesús TERUEL TERUEL  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Zoltán  TESSELY Valstu parlamenti 
Patrizia TOIA Eiropas Parlaments 
Kathleen VAN BREMPT Eiropas Parlaments 
Anna  VIKSTRÖM Valstu parlamenti 
Claude  WISELER Valstu parlamenti 
Stefan ZRINZO AZZOPARDI Padome 

 


