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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 

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

piatok 22. októbra 2021 od 14.00 h do 16.00 h 

1. Úvodné poznámky predsedu 

 

Prvá schôdza pracovnej skupiny sa konala v hybridnom formáte. Predseda Maroš Šefčovič privítal členov 

a predniesol úvodné poznámky, v ktorých zdôraznil úlohu pracovnej skupiny pri príprave práce plenárneho 

zasadnutia konferencie. Informoval členov o doterajších myšlienkach vyjadrených na mnohojazyčnej 

digitálnej platforme na tému zdravia a o prioritných témach stanovených na prvom zasadnutí tretej 

európskej panelovej diskusie občanov v oblasti zdravia, ako aj o nedávnych iniciatívach EÚ v oblasti 

zdravia. Zdôraznil, že schôdza má dva ciele, a to výmenu názorov o diskusiách na platforme a v európskych 

panelových diskusiách občanov na tému zdravia (pozri zložky) a vzájomné spoznávanie. Členovia 

pracovnej skupiny boli potom vyzvaní, aby vystúpili. 

 

2. Diskusia  

 
Rečníci zdôraznili, že je dôležité rozvíjať dobrú spoluprácu v rámci skupiny a dostávať podnety, najmä od 
občanov. Zdôraznil sa aj význam prepojenia práce príslušných pracovných skupín pléna, napr. medzi 
klímou a zdravím. Diskusie sa sústredili na tieto témy:  

 

 Objavili sa výzvy na intenzívnejšiu spoluprácu a koordináciu na úrovni EÚ, cezhraničnú interoperabilitu 
systémov zdravotnej starostlivosti a lepšiu pripravenosť EÚ na budúce výzvy v oblasti zdravia. Niektorí 
uviedli, že súčasná spolupráca EÚ v oblasti vakcín proti ochoreniu COVID-19 a preukazov COVID-19 je 
bezprecedentná, ale mala by sa prediskutovať a posilniť ďalšia koordinácia vnútroštátnych politík. 
 

 Niektorí zdôraznili potrebu zohľadniť globálny rozmer zdravia.  
 

 Nastolila sa aj potreba zvýšiť investície do zdravotníctva. Niektorí rečníci zdôraznili, že investície pred 
núdzovými situáciami v oblasti zdravia sú kľúčové a počas pandémie COVID-19 sa ukázalo, že nie sú 
dostatočne účinné. Niektorí spomenuli vzájomné prepojenia medzi hospodárstvom a zdravím. 
 

 Niektorí rečníci uviedli, že európsky plán na boj proti rakovine by sa mohol použiť ako model v prípade 
iných ochorení, a zdôraznili význam rovnakého zaobchádzania a výmeny poznatkov. Niektorí tiež 
zdôraznili úlohu výboru BECA (Osobitný výbor EP pre boj proti rakovine).  
 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=sk
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 Ďalší členovia spomenuli význam investícií do výskumu a vývoja a požadovali intenzívnejšiu výmenu 
údajov v sektore zdravotníctva. Objavili sa návrhy, že EÚ by sa mala stať digitálnym lídrom v oblasti 
zdravotnej starostlivosti. Niektorí dodali, že služby telemedicíny by sa mali ďalej rozvíjať.  
 

 Zdôraznili sa aj výzvy zdravého starnutia a zvyšujúce sa potreby zdravotnej starostlivosti o starších 
ľudí. 
 

 Niektorí spomenuli potrebu akčného plánu pre chronické choroby a zriedkavé choroby, ako aj pre 
kardiovaskulárne a neurologické ochorenia.  
 

 Ďalší členovia zdôraznili, že zdravie je stredobodom obáv občanov a že je potrebné priblížiť EÚ 
občanom. Niektorí rečníci žiadali odolnejšie zdravotnícke služby, modernejšie systémy zdravotnej 
starostlivosti a spoločné nástroje a mechanizmy na úrovni EÚ. Niektorí poukázali aj na potrebu zlepšiť 
prístup k liekom a službám zdravotnej starostlivosti pre všetkých, zaviesť minimálne normy kvality 
zdravotníckych služieb v celej EÚ a lepšie reagovať na budúce krízy. Iní poukázali na rozdiely medzi 
členskými štátmi, pokiaľ ide o prístup k zdravotnej starostlivosti. 
 

 Niektorí hovorili o závislosti EÚ od tretích krajín v oblasti zdravia, napr. pokiaľ ide o suroviny, 
zdravotnícke pomôcky a lieky, najmä počas pandémie COVID-19, a zdôraznili potrebu zabezpečiť 
strategickú autonómiu/suverenitu EÚ v oblasti zdravia s cieľom zabrániť nedostatkom a zabezpečiť 
dodávateľské reťazce. 
 

 Ďalšími otázkami, ktoré účastníci spomenuli, bola udržateľnosť vnútroštátnych systémov zdravotnej 
starostlivosti, fragmentácia systémov zdravotnej starostlivosti na jednotnom trhu, prístup ku 
kvalitným liekom, stratégia pre lieky.  
 

 Jednou z vyjadrených myšlienok bolo vytvoriť fond EÚ na výstavbu nemocníc a podporu výskumu. 
Ďalšou bolo vytvorenie zdravotného preukazu EÚ, ktorý občanom EÚ umožní dostávať primeranú 
zdravotnú starostlivosť vo všetkých členských štátoch EÚ.  
 

 Niektorí rečníci uviedli, že by sa malo posúdiť, kde EÚ prináša pridanú hodnotu a kde by sa právomoci 
mali presunúť na úroveň EÚ. Iní zase vyslovili názor, že by sa mala objasniť úloha EÚ. Ďalší sa 
domnievali, že právomoci členských štátov by sa mali zachovať.  
 

 V oblasti zdravotnej prevencie niektorí zdôraznili, že zdravotná gramotnosť a vzdelávanie by sa mali 
začať od raného detstva. Zvyšovanie informovanosti o význame zdravého životného štýlu by mohlo 
predísť mnohým chorobám a znížiť náklady. Niektorí dodali, že väčšiu pozornosť si vyžaduje aj 
sexuálna výchova a antikoncepcia. 
 

 Niektorí rečníci sa domnievali, že jednou z prioritných otázok, ktorými sa treba zaoberať, je duševné 
zdravie, pričom poukázali najmä na negatívny vplyv pandémie COVID-19 na duševné zdravie.   

 

3. Záverečné poznámky predsedu 

 

Na záver schôdze predseda poďakoval všetkým členom za ich príspevky a zhrnul predložené vystúpenia a 

návrhy. Zdôraznil, že odrážajú súčasné výzvy v oblasti zdravia a vzájomnú závislosť zdravia a zdravého 

prírodného prostredia, bezpečných a zdravých potravín, hospodárstva a zmeny klímy. Na záver 
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pripomenul, že úlohou pracovnej skupiny bude prispievať k príprave diskusií a návrhov pléna konferencie 

prostredníctvom diskusiou o odporúčaniach národných a európskych panelových diskusií občanov, ako aj 

o príspevkoch na mnohojazyčnej digitálnej platforme na tému zdravia.  

________________________________ 

 

PRÍLOHA: Zoznam členov pracovnej skupiny pre zdravie  

Pracovná skupina pre zdravie na plenárnom zasadnutí 
KOBE (48) 

  

     

Predseda:  
Maroš 
ŠEFČOVIČ  

(Európska komisia)   

     

Oslovenie Meno Priezvisko Zložka 

        

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 

pani Margarita DE LA PISA CARRIÓN Európsky parlament 

pani Isabel  DÍAZ AYUSO  Výbor regiónov 

pani Ines GASMI  Európske panelové diskusie občanov 

pani Camille GIRARD  Európske panelové diskusie občanov 

pani  Anna  GOŁAWSKA 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  Iulia MATEI Rada 

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 
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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 

pani Niamh  SMYTH Národné parlamenty 

pani Paola  TAVERNA Národné parlamenty 

pán  Jesús TERUEL  Európske panelové diskusie občanov 

pán Zoltán  TESSELY Národné parlamenty 

pani Patrizia TOIA Európsky parlament 

pani Kathleen VAN BREMPT Európsky parlament 

pán Ioannis  VARDAKASTANIS Občianska spoločnosť 

pani  Anna  VIKSTRÖM Národné parlamenty 

pán Claude  WISELER Národné parlamenty 

pán  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Rada 

 

 


