
 

1 
 

 

ZBIRNO POROČILO 

Delovna skupina o zdravju, ki ji predseduje Maroš Šefčovič, podpredsednik Evropske komisije 

Petek, 22. oktober 2021, od 14.00 do 16.00 

1. Uvodna beseda predsedujočega 

 

Prva seja delovne skupine je potekala v hibridni obliki. Predsedujoči Maroš Šefčovič je pozdravil člane in 

povedal nekaj uvodnih besed, pri čemer je poudaril, da mora delovna skupina pripraviti gradivo za 

plenarno zasedanje konference. Člane je obvestil o zamislih, ki so bile do sedaj posredovane na večjezični 

digitalni platformi na temo zdravja, in o temah na tem področju, ki so bile na prvi seji evropskega 

državljanskega foruma št. 3 opredeljene kot prednostne, ter o najnovejših pobudah EU na področju 

zdravja. Poudaril je, da ima ta seja dva cilja, in sicer izmenjati mnenja o razpravah, ki potekajo na platformi 

in v evropskih državljanskih forumih na temo zdravja (glej pretočni video), ter spoznati drug drugega. Člane 

delovne skupine je nato pozval, naj se predstavijo. 

 

2. Razprava:  

 
Govorci so poudarili, da je v skupini pomembno razviti dobro sodelovanje in zbrati stališča, še zlasti 
državljanov. Prav tako so poudarili, da je treba povezati delo sorodnih plenarnih delovnih skupin, na 
primer o podnebju in zdravju. Razprava se je osredotočila na naslednje teme:  

 

 Nekateri so pozvali k tesnejšemu sodelovanju in usklajevanju na ravni EU, k čezmejni 
interoperabilnosti zdravstvenih sistemov in k boljši pripravljenosti EU na prihodnje zdravstvene izzive. 
Nekateri so menili, da je sedanje sodelovanje EU na področju cepiv in potrdil v zvezi s covidom-19 brez 
primere, razpravljati pa je treba o nadaljnjem usklajevanju nacionalnih politik in to usklajevanje 
okrepiti. 
 

 Nekateri so poudarili, da je treba upoštevati svetovno razsežnost zdravja.  
 

 Prav tako je bila omenjeno, da je treba povečati vlaganja v zdravstveni sektor. Nekateri govorci so 
poudarili, da so vlaganja pred zdravstvenimi krizami ključna in da se je izkazalo, da med pandemijo 
covida-19 niso bila dovolj učinkovita. Omenjena je bila tudi medsebojna povezanost gospodarstva in 
zdravja. 
 

 Nekateri govorci so menili, da bi bil lahko evropski načrt za boj proti raku zgled za druge bolezni, ter 
poudarili, kako pomembna je enaka obravnava in izmenjava znanja. Nekateri pa so tudi izpostavili 
vlogo posebnega odbora Evropskega parlamenta za boj proti raku.  
 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=sl
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 Drugi člani so opozorili na pomen vlaganj v raziskave in razvoj ter se zavzeli za večjo izmenjavo 
podatkov v zdravstvenem sektorju. Podan je bil predlog, da bi morala EU prevzeti vodilno vlogo na 
področju digitalizacije zdravstva. Nekateri so dodali, da bi morali še naprej razvijati telemedicinske 
storitve.  
 

 Prav tako so bili izpostavljeni izzivi v zvezi z zdravim staranjem in vedno večjimi potrebami po 
zdravstvenem varstvu za starejše. 
 

 Nekateri so omenili potrebo po akcijskem načrtu za kronične bolezni, redke bolezni ter srčno-žilne in 
nevrološke bolezni.  
 

 Drugi člani so poudarili, da je zdravje osrednja skrb državljanov in da je treba EU približati ljudem. 
Nekateri govorci so pozvali k bolj odpornim zdravstvenim storitvam, sodobnim zdravstvenim 
sistemom in k skupnim orodjem in mehanizmom na ravni EU. Nekateri so tudi izpostavili, da je treba 
izboljšati dostop do zdravil in storitev zdravstvenega varstva za vse, uvesti minimalne standarde 
kakovosti za zdravstvene storitve po vsej EU ter izboljšati odziv na prihodnje krize. Drugi so opozorili 
na razlike med državami članicami pri dostopu do zdravstvenega varstva. 
 

 Nekateri so govorili o odvisnosti EU od tretjih držav na področju zdravja, na primer pri surovinah, 
medicinskih pripomočkih in medicinskih izdelkih, zlasti med pandemijo covida-19, ter poudarili, da je 
treba doseči strateško neodvisnost EU na področju zdravja, da bi preprečili pomanjkanje izdelkov in 
zagotovili stabilnost dobavnih verig. 
 

 Udeleženci pa so omenili tudi vzdržnost nacionalnih sistemov zdravstvenega varstva, njihovo 
razdrobljenost na enotnem trgu, dostop do kakovostnih zdravil in farmacevtsko strategijo.  
 

 Ena od zamisli, ki se je porodila, je bila vzpostavitev sklada EU za gradnjo bolnišnic in za podporo 
raziskavam. Druga zamisel pa se je nanašala na uvedbo zdravstvenega potnega lista EU, ki bi 
državljanom EU omogočal ustrezno zdravstveno oskrbo v vseh državah članicah EU.  
 

 Nekateri govorci so menili, da bi bilo treba oceniti, kje EU zagotavlja dodano vrednost in kje bi bilo 
treba pristojnosti prenesti na raven EU. Drugi so menili, da bi bilo treba vlogo EU razjasniti. Spet drugi 
so menili, da bi morale države članice ohraniti pristojnosti.  
 

 Nekateri so poudarili, da je treba že v zgodnjem otroštvu pričeti s pismenostjo in izobraževanjem na 
področju zdravja, če se želi bolezni preprečevati. Ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja bi 
lahko preprečilo številne bolezni in zmanjšalo stroške. Nekateri so dodali, da je treba spolni vzgoji, 
kontracepciji in načrtovanju družine prav tako nameniti več pozornosti. 
 

 Nekateri govorci so menili, da je treba prednostno obravnavati duševno zdravje, in so pri tem zlasti 
opozorili na negativne posledice pandemije covida-19 na duševno zdravje.  

 

3. Sklepne ugotovitve predsedujočega 

 

V sklepnih ugotovitvah se je predsedujoči zahvalil vsem članom za njihove prispevke in povzel zamisli in 

predloge. Poudaril je, da ti odražajo sedanje izzive na področju zdravja ter soodvisnost zdravja in zdravega 

naravnega okolja, varne in zdrave hrane, gospodarstva in podnebnih sprememb. Na koncu je ponovno 
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spomnil, da je vloga delovne skupine razpravljati o priporočilih nacionalnih in evropskih državljanskih 

forumov ter prispevkih na večjezični digitalni platformi, povezanih z zdravjem, ter nato podati mnenje za 

pripravo razprav in predlogov za plenarno zasedanje.  

________________________________ 
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PRILOGA: Seznam članov delovne skupine o zdravju  

Plenarna delovna skupina o zdravju (48)  

    

Predsedujoči:  
Maroš  
ŠEFČOVIČ 

(Evropska komisija)  

    

Ime Priimek Sestavni del 

      

Pascal ARIMONT Evropski parlament 

Alina BÂRGĂOANU nacionalni državljanski forumi/dogodki 

Katerina BAT'HOVÁ Svet 

Linette Eleni BLANKENSTEINER  evropski državljanski forumi 

Claudette  BUTTIGIEG nacionalni parlamenti 

Anda  ČAKŠA nacionalni parlamenti 

Susanna CECCARDI Evropski parlament 

Roberto CIAMBETTI Odbor regij 

Alain  COHEUR  Evropski ekonomsko-socialni odbor 

Nathalie COLIN-OESTERLÉ Evropski parlament 

Margarita DE LA PISA CARRIÓN Evropski parlament 

Isabel  DÍAZ AYUSO  Odbor regij 

Ines GASMI  evropski državljanski forumi 

Camille GIRARD  evropski državljanski forumi 

Anna  GOŁAWSKA Svet 

Ilenia Carmela GRECO  evropski državljanski forumi 

Sebastián GUILLEN  evropski državljanski forumi 

Kinga JOÓ nacionalni državljanski forumi/dogodki 

Philippa  KARSERA Svet 

Boudraa 
MAGHNIA LINDA 
(MOUSTAKIM)  

evropski državljanski forumi 

Iulia MATEI Svet 

Radka MAXOVÁ Evropski parlament 

Rūta  MILIŪTĖ nacionalni parlamenti 

Alin Cristian MITUȚA Evropski parlament 

Dolors MONTSERRAT Evropski parlament 

Nicolas MORAVEK  evropski državljanski forumi 

Renaud  MUSELIER lokalni/regionalni predstavnik 

Ria  OOMEN-RUIJTEN nacionalni parlamenti 

Dimitrios PAPADIMULIS Evropski parlament 

Troels de Leon PETERSEN  evropski državljanski forumi 

Mark PLEŠKO nacionalni državljanski forumi/dogodki 

Jean-François  RAPIN nacionalni parlamenti 

Ivo RASO  evropski državljanski forumi 

Michèle RIVASI Evropski parlament 
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Valeria RONZITTI socialni partnerji 

Christa  SCHWENG  Evropski ekonomsko-socialni odbor 

Maroš ŠEFČOVIČ Evropska komisija 

Elisaveta SIMEONOVA Svet 

Niamh  SMYTH nacionalni parlamenti 

Paola  TAVERNA nacionalni parlamenti 

Jesús TERUEL  evropski državljanski forumi 

Zoltán  TESSELY nacionalni parlamenti 

Patrizia TOIA Evropski parlament 

Kathleen VAN BREMPT Evropski parlament 

Ioannis  VARDAKASTANIS civilna družba 

Anna  VIKSTRÖM nacionalni parlamenti 

Claude  WISELER nacionalni parlamenti 

Stefan ZRINZO AZZOPARDI Svet 

 

 


