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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 

Pracovná skupina pre zdravie, ktorej predsedá Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie 

Piatok 21. januára 2022 od 14.00 h do 16.00 h 

 

1. Úvodné poznámky predsedu 
 

Tretia schôdza pracovnej skupiny sa konala v hybridnom formáte a vysielala sa cez internet na 
mnohojazyčnej digitálnej platformekonferencie. Predseda Maroš Šefčovič na úvod zasadnutia uviedol, že 
pracovná skupina bude diskutovať o 17 odporúčaniach týkajúcich sa zdravia, ktoré prijala európska 
panelová diskusia občanov 3, a o príslušných odporúčaniach národných panelových diskusií občanov, 
ktoré ukončili svoju prácu. Zároveň vyzval poslancov, ktorí prispeli do mnohojazyčnej digitálnej platformy, 
aby predstavili svoje nápady. Informoval členov pracovnej skupiny, že spolu s hovorcom pracovnej skupiny 
podá nasledujúci deň na plenárnom zasadnutí konferencie správu o výsledku diskusie. 

 
2. Diskusia  

 
• Štyria zástupcovia európskej panelovej diskusie občanov 3 predstavili 17 odporúčaní týkajúcich sa 

zdravia, ktoré boli rozdelené do týchto skupín: Zdravé potraviny, Posilnenie systému zdravotnej 
starostlivosti, Širšie chápanie zdravia a Rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých.  
Zdôraznili najmä: 
 
- potrebu posilniť systémy zdravotnej starostlivosti a právomoci EÚ v tejto oblasti; 
- význam rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti;  
- potrebu viac investovať do výskumu v oblasti zdravia, vytvoriť spoločné databázy v oblasti zdravia 

a viac sa zamerať na zdravotnú prevenciu, najmä na duševné zdravie;  
- žiadosť o stanovenie noriem pre zdravé potraviny, napr. podporou ekologických potravín, 

zlepšením vysledovateľnosti a transparentnosti a kontrolou používania antibiotík v krmivách pre 
zvieratá.  

 
• Zástupcovia občanov Francúzska a Holandska predstavili odporúčania svojich národných panelových 

diskusií občanov v oblasti zdravia: 
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- Zástupca francúzskeho národného panelu vyzval na harmonizáciu zdravotnej starostlivosti s 
cieľom sprístupniť ju všetkým Európanom prostredníctvom spoločnej politiky v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, vypracovať náležité nutričné hodnotenie a označovanie a posilniť zvrchovanosť EÚ 
prostredníctvom reindustrializácie zdravotníctva v EÚ. 

- Zástupkyňa holandského národného panelu vyzvala na väčšiu kontrolu opatrení na boj proti 
pandémii v záujme lepšej koordinácie na úrovni EÚ, pričom sa domnieva, že zdravotná 
starostlivosť by mala zostať v prvom rade vnútroštátnou záležitosťou. Zdôraznila tiež potrebu 
poskytovať cenovo dostupné a spoľahlivé lieky pre všetkých. 

 
 

• Diskusie sa sústredili na tieto témy: 
  
- Niektorí poslanci zdôraznili potrebu posilniť koordinačné mechanizmy na úrovni EÚ, ako aj 

odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti a využiť skúsenosti získané počas pandémie Covid-19. 
- Iní upozornili na potrebu dosiahnuť rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti a vypracovať 

minimálne zdravotné normy na úrovni EÚ. 
- Niektorí ďalší hovorili o úsilí, ktoré treba vynaložiť na predchádzanie prekážkam v dodávateľských 

reťazcoch vo farmaceutickom priemysle a na zníženie našej závislosti od tretích krajín, pokiaľ ide 
o zdravotné pomôcky a látky. 

- Niektorí rečníci zdôraznili potrebu investovať do zdravotníckych infraštruktúr a podporovať 
digitálne zdravotníctvo. 

- Viacerí rečníci spomenuli význam prevencie. Poukázalo sa aj na súvislosť medzi zdravím a 
potravinami. K otázke nutričných profilov boli vyjadrené rôzne názory. Za kľúčové v boji proti 
rakovine sa považovali opatrenia zamerané na rizikové faktory, ako je tabak a škodlivá konzumácia 
alkoholu.  

- Spomenuli, že občanov veľmi znepokojuje duševné zdravie. Niektorí uviedli, že veľmi dôležité sú 
aj iniciatívy zamerané na riešenie zriedkavých chorôb a srdcovo-cievnych ochorení. 

- V súvislosti s odporúčaním o rozšírení právomocí agentúry EMA jeden z členov zdôraznil potrebu 
verejnej agentúry – alebo rozšírenia súčasnej agentúry – so zameraním na lekársky a 
farmaceutický výskum.  

- V súvislosti s odporúčaním zahrnúť zdravie do spoločnej právomoci boli vyjadrené rozdielne 
názory. Niektorí pripomenuli článok 168 ZFEÚ a nevidia dôvod ísť nad rámec súčasného právneho 
rámca, zatiaľ čo iní uviedli, že túto myšlienku nemožno zamietnuť.  
 

• Niektorí poslanci nastolili otázku pracovných metód a ďalších krokov, ktoré treba dodržať, pričom 
vyzvali na ďalšiu štruktúru diskusií pracovnej skupiny a niekoľko poslancov navrhlo vypracovať 
písomné dokumenty. Niektorí uviedli, že odporúčania by sa mali transformovať do konkrétnych 
návrhov. Niektorí ďalší navrhli rozdeliť odporúčania do kategórií, t. j. odporúčania, v súvislosti s 
ktorými EÚ už niečo urobila, odporúčania, ktoré by sa mohli riešiť prostredníctvom existujúcich 
právnych predpisov EÚ, a napokon odporúčania, ktoré si vyžadujú dlhodobé opatrenia a zahŕňajú 
nové opatrenia. 
 

• Komisárka Kyriakidesová vystúpila na diaľku. Načrtla súčasné a budúce iniciatívy EÚ v oblasti zdravia 
(najmä návrh na vytvorenie spoločného európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia, ktoré 
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naplánované na apríl 2022 a návrh novej farmaceutickej stratégie naplánovanej na koniec roka 2022). 
Komisárka vyjadrila záväzok Komisie plniť politiky v oblasti zdravia. Pokiaľ ide o rozdelenie právomocí, 
uviedla, že Komisia pred prijatím akéhokoľvek formálneho stanoviska počká na závery konferencie. 
Zdôraznila však, že opatrenia na posilnenie politiky EÚ v oblasti zdravia sú v súčasnosti možné bez 
nevyhnutnej zmeny zmlúv.  
 
• Niektorí zástupcovia občanov európskych panelových diskusií občanov zdôraznili, že hoci si vďaka 

zásahu odborníkov a overovateľov faktov uvedomujú, že už existuje právny predpis EÚ o 
konkrétnej otázke, napriek tomu sa rozhodli prijať odporúčanie, pretože sa domnievajú, že rozsah 
pôsobnosti tohto právneho predpisu nie je dostatočne široký alebo že jeho uplatňovanie v praxi 
nefunguje. Niektorí zástupcovia občanov požiadali aj ostatných poslancov, aby reagovali na všetky 
odporúčania.   

 
3. Záverečné poznámky predsedu 

 
Na záver schôdze predsedajúci poďakoval občanom za ich odporúčania a uviedol, že ich berú veľmi vážne. 
Poďakoval aj všetkým poslancom za ich príspevky a zhrnul predložené príspevky a návrhy. Spomenul 
najmä úlohu budúceho európskeho úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie 
(HERA). Vzhľadom na ďalšie zasadnutie predseda navrhol, aby sa ku každému odporúčaniu vrátili 
podkladové informácie, v ktorých by sa uviedlo, čo už existuje, čo sa v súčasnosti plánuje a nové oblasti, v 
ktorých by sa mohlo v krátkodobom a dlhodobom horizonte urobiť viac. Uviedol, že sa k poslancom vráti 
s pracovnou metódou na ďalšie schôdze. 

________________________________ 
 

 

 

PRÍLOHA: Zoznam členov pracovnej skupiny pre zdravie  

 

Názov Meno Priezvisko Komponent 
        

pán Pascal ARIMONT Európsky parlament 

pani Alina BÂRGĂOANU národné panelové diskusie 
občanov/podujatia 

pani  Katerina BAT'HOVÁ Rada 
pani Linette Eleni BLANKENSTEINER  európske panelové diskusie občanov 
pani Claudette  BUTTIGIEG Národné parlamenty 
pani Anda  ČAKŠA Národné parlamenty 
pani Susanna CECCARDI Európsky parlament 
pán  Roberto CIAMBETTI Výbor regiónov 
pán Alain  COHEUR  Európsky hospodársky a sociálny výbor 
pani Nathalie COLIN-OESTERLÉ Európsky parlament 
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pani Margarita DE LA PISA CARRIÓN Európsky parlament 
pani Isabel  DÍAZ AYUSO  Výbor regiónov 
pani Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Rada 
pani Ines GASMI  európske panelové diskusie občanov 
pani Camille GIRARD  európske panelové diskusie občanov 
pani Daniela  GÎTMAN Rada 
pán Ilenia Carmela GRECO  európske panelové diskusie občanov 
pán Sebastián GUILLEN  európske panelové diskusie občanov 

pani Kinga JOÓ národné panelové diskusie 
občanov/podujatia 

pani Philippa  KARSERA Rada 
pani Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  európske panelové diskusie občanov 
pani Radka MAXOVÁ Európsky parlament 
pani Rūta  MILIŪTĖ Národné parlamenty 
pán Alin Cristian MITUȚA Európsky parlament 
pani Dolors MONTSERRAT Európsky parlament 
pán Nicolas MORAVEK  európske panelové diskusie občanov 
pán Renaud   MUSELIER miestny/regionálny zástupca 
pani Ria  OOMEN-RUIJTEN Národné parlamenty 
pán Dimitrios PAPADIMOULIS Európsky parlament 
pani Troels de Leon PETERSEN  európske panelové diskusie občanov 

pán Mark PLEŠKO národné panelové diskusie 
občanov/podujatia 

pán Jean-François  RAPIN Národné parlamenty 
pán Ivo RASO  európske panelové diskusie občanov 
pani Michèle RIVASI Európsky parlament 
pani  Valeria RONZITTI sociálni partneri 
pani Christa  SCHWENG  Európsky hospodársky a sociálny výbor 
pán Maroš ŠEFČOVIČ Európska komisia 
pani  Elisaveta SIMEONOVA Rada 
pán Ivan Vilibor SINČIĆ  Európsky parlament 
pani Niamh  SMYTH Národné parlamenty 
pani Paola  TAVERNA Národné parlamenty 
pán  Jesús TERUEL TERUEL  európske panelové diskusie občanov 
pán Zoltán  TESSELY Národné parlamenty 
pani Patrizia TOIA Európsky parlament 
pani Kathleen VAN BREMPT Európsky parlament 
pani  Anna  VIKSTRÖM Národné parlamenty 
pán Claude  WISELER Národné parlamenty 
pán  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Rada 

 


