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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

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

Piektdien, 2021. gada 22. oktobrī, plkst. 14.00–16.00 

1. Priekšsēdētāja ievadvārdi 

 

Šīs darba grupas pirmā sanāksme notika hibrīdsanāksmes veidā. Priekšsēdētājs Maroš Šefčovič sveica 

darba grupas locekļus un teica ievadvārdus, uzsverot darba grupas lomu konferences plenārsēdes darba 

sagatavošanā. Viņš informēja darba grupas locekļus par idejām, kas līdz šim daudzvalodu digitālajā 

platformā paustas attiecībā uz veselības jautājumiem, un par prioritārajiem tematiem, kas noteikti Eiropas 

pilsoņu 3. paneļdiskusijas pirmajā sesijā veselības jomā, kā arī par jaunākajām ES iniciatīvām veselības 

jomā. Viņš uzsvēra, ka sanāksmei ir divi mērķi, t. i., viedokļu apmaiņa par debatēm, kas notiek platformā 

un Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās par veselības jautājumiem (sk. straumes), un savstarpēja iepazīšanās. 

Pēc tam darba grupas locekļus aicināja uzstāties. 

 

2. Diskusija  

 
Runātāji uzsvēra, ka ir svarīgi izveidot labu sadarbību grupā un saņemt ieguldījumu, jo īpaši no 
iedzīvotājiem. Tika uzsvērts arī tas, ka ir svarīgi sasaistīt attiecīgo plenārsēdes darba grupu, piemēram, 
klimata un veselības jautājumu darba grupu, darbu. Diskusijās galvenā uzmanība tika pievērsta tālāk tekstā 
izklāstītajiem tematiem.  

 

 Tika pausti aicinājumi veidot ciešāku sadarbību un koordināciju ES līmenī, veselības aprūpes sistēmu 
pārrobežu sadarbspēju un labāku ES gatavību nākotnes problēmām veselības jomā. Daži runātāji 
norādīja, ka tiek īstenota iepriekš nepieredzēta ES sadarbība Covid-19 vakcīnu un Covid-19 sertifikātu 
jomā, taču būtu jāapspriež un jāstiprina turpmāka valstu politikas koordinācija. 
 

 Daži runātāji uzsvēra nepieciešamību ņemt vērā veselības globālo dimensiju.  
 

 Tika vērsta uzmanība arī uz vajadzību palielināt ieguldījumus veselības aprūpes nozarē. Daži runātāji 
uzsvēra, ka ļoti svarīgi ir ieguldījumi pirms ārkārtas situācijām veselības jomā un ka tie ir izrādījušies 
nepietiekami efektīvi Covid-19 pandēmijas laikā. Daži minēja ekonomikas un veselības jomas 
savstarpējo saikni. 
 

 Daži runātāji norādīja, ka Eiropas Vēža uzveikšanas plānu varētu izmantot kā paraugu attiecībā uz 
citām slimībām, un uzsvēra, ka ir svarīga vienlīdzīga attieksme un zināšanu apmaiņa. Daži uzsvēra arī 
BECA (EP Īpašā komiteja attiecībā uz vēža uzveikšanu) lomu.  

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=lv
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 Citi darba grupas locekļi minēja, cik svarīgi ir ieguldījumi pētniecībā un izstrādē, un aicināja vairāk 
apmainīties ar datiem veselības aprūpes nozarē. Tika ierosināts, ka ES būtu jākļūst par digitālo līderi 
veselības aprūpes jomā. Daži piebilda, ka būtu jāturpina attīstīt telemedicīnas pakalpojumus.  
 

 Tika uzsvērtas arī problēmas saistībā ar veselīgu novecošanu un pieaugošās vajadzības pēc veselības 
aprūpes veciem cilvēkiem. 
 

 Daži minēja, ka ir vajadzīgs rīcības plāns attiecībā uz hroniskām slimībām un retām slimībām, kā arī 
sirds un asinsvadu un neiroloģiskām slimībām.  
 

 Citi darba grupas locekļi uzsvēra, ka veselība ir iedzīvotāju uzmanības centrā un ka ES ir jātuvina 
iedzīvotājiem. Daži runātāji aicināja attīstīt noturīgākus veselības aprūpes pakalpojumus, modernas 
veselības aprūpes sistēmas un kopīgus instrumentus un mehānismus ES līmenī. Daži arī uzsvēra 
nepieciešamību uzlabot zāļu un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību visiem, ieviest veselības 
aprūpes pakalpojumu obligātos kvalitātes standartus visā ES un labāk reaģēt uz turpmākām krīzēm. 
Citi norādīja uz atšķirībām dalībvalstīs attiecībā uz piekļuvi veselības aprūpei. 
 

 Daži runāja par ES atkarību no trešām valstīm veselības jomā, piemēram, attiecībā uz izejvielām, 
medicīniskām ierīcēm un zālēm, jo īpaši Covid-19 pandēmijas laikā, un uzsvēra, ka ir jānodrošina 
stratēģiskā autonomija/ ES suverenitāte veselības jomā, lai nepieļautu deficītu un nodrošinātu 
piegādes ķēžu darbību. 
 

 Citi sanāksmes dalībnieku minētie jautājumi bija valstu veselības aprūpes sistēmu ilgtspēja, veselības 
sistēmu sadrumstalotība vienotajā tirgū, piekļuve kvalitatīvai medicīnai un zāļu stratēģija.  
 

 Viena no paustajām idejām bija izveidot ES fondu slimnīcu izveidei un pētniecības atbalstam. Tika 
minēts arī mērķis izveidot ES veselības pasi, lai ES pilsoņi varētu saņemt viņiem piemērotu veselības 
aprūpi visās ES dalībvalstīs.  
 

 Daži runātāji norādīja, ka būtu jāvērtē, kurās jomās ES sniedz pievienoto vērtību un tādēļ kompetences 
būtu jānovirza uz ES līmeni. Daži citi uzskatīja, ka būtu jāprecizē ES loma. Vēl citi uzskatīja, ka būtu 
jāsaglabā dalībvalstu kompetence.  
 

 Attiecībā uz veselības profilakses jomu daži uzsvēra, ka veselībpratībai un izglītībai būtu jāsākas jau 
agrā bērnībā. Palielinot informētību par veselīga dzīvesveida nozīmi, varētu novērst daudzas slimības 
un samazināt izmaksas. Daži piebilda, ka lielāka uzmanība jāpievērš arī dzimumaudzināšanai, 
kontracepcijai un dzimstības kontrolei. 
 

 Daži runātāji pauda, ka garīgā veselība ir prioritāri risināms jautājums, jo īpaši atsaucoties uz Covid-19 
pandēmijas negatīvo ietekmi uz garīgo veselību.   

 

3. Priekšsēdētāja noslēguma runa 

 

Sanāksmes noslēgumā priekšsēdētājs pateicās visiem darba grupas locekļiem par ieguldījumu un apkopoja 

viedokļus un izteiktos ierosinājumus. Viņš uzsvēra, ka tie atspoguļo pašreizējās problēmas veselības jomā 

un veselības, veselīgas dabiskās vides, drošas un veselīgas pārtikas, ekonomikas un klimata pārmaiņu 
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savstarpējo atkarību. Noslēgumā viņš atgādināja, ka darba grupas uzdevums būs sniegt ieguldījumu 

konferences plenārsēdes debašu un priekšlikumu sagatavošanā, apspriežot valstu un Eiropas pilsoņu 

paneļdiskusiju ieteikumus, kā arī daudzvalodu digitālajā platformā pausto saistībā ar veselību.  

________________________________ 

 

PIELIKUMS. Veselības jautājumu darba grupas locekļu saraksts  

Konferences par Eiropas nākotni plenārsēdes darba grupa veselības jautājumos (48)  

    

Priekšsēdētājs: Maroš ŠEFČOVIČ (Eiropas Komisija)  

    

Vārds Uzvārds Pārstāv 

      

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 

Ines GASMI  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Camille GIRARD  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Anna  GOŁAWSKA Padome 

Ilenia Carmela GRECO  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Sebastián GUILLEN  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Kinga JOÓ Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

Philippa  KARSERA Padome 

Boudraa 
MAGHNIA LINDA 
(MOUSTAKIM)  

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Iulia MATEI Padome 

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 
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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 

Niamh  SMYTH Valstu parlamenti 

Paola  TAVERNA Valstu parlamenti 

Jesús TERUEL  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Zoltán  TESSELY Valstu parlamenti 

Patrizia TOIA Eiropas Parlaments 

Kathleen VAN BREMPT Eiropas Parlaments 

Ioannis  VARDAKASTANIS Pilsoniskā sabiedrība 

Anna  VIKSTRÖM Valstu parlamenti 

Claude  WISELER Valstu parlamenti 

Stefan ZRINZO AZZOPARDI Padome 

 


