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KORTFATTET REFERAT 

Arbejdsgruppen om sundhed under ledelse af Maroš Šefčovič, næstformand i Kommissionen 

Fredag den 22. oktober 2021 kl. 14.00-16.00 

1. Indledende bemærkninger fra formanden 

 

Dette første møde i arbejdsgruppen blev afholdt i hybridformat. Formanden, Maroš Šefčovič, bød 

medlemmerne velkommen og understregede i sine indledende bemærkninger arbejdsgruppens rolle i 

forberedelsen af konferencens plenarmøde. Han orienterede medlemmerne om de idéer, der hidtil var 

kommet til udtryk på den flersprogede digitale platform om sundhed, og om de prioriterede emner, der 

var blevet identificeret på det første møde i EU-borgerpanel 3 på sundhedsområdet, samt om de seneste 

EU-initiativer på sundhedsområdet. Han understregede, at mødet havde to formål: en udveksling om den 

debat, der foregik på platformen og i EU-borgerpanelerne om sundhed (se webstreaminger), og at lære 

hinden at kende. Medlemmerne af arbejdsgruppen blev derefter opfordret til at tage ordet. 

 

2. Drøftelse  

 
Talerne understregede betydningen af at udvikle et godt samarbejde inden for gruppen og modtage input, 
navnlig fra borgerne. Relevansen af at forbinde arbejdet i relaterede plenararbejdsgrupper, f.eks. mellem 
klima og sundhed, blev også understreget. Drøftelserne drejede sig om følgende emner:  

 

 Der var flere opfordringer til et stærkere samarbejde og mere koordinering på EU-plan, 
grænseoverskridende interoperabilitet mellem sundhedssystemer og et bedre EU-beredskab over for 
fremtidige sundhedsudfordringer. Nogle sagde, at det nuværende EU-samarbejde om covid-19-
vacciner og covid-19-certifikater havde været uden fortilfælde, men at yderligere koordinering af 
nationale politikker burde drøftes og styrkes. 
 

 Nogle understregede behovet for at tage hensyn til den globale dimension af sundhed.  
 

 Behovet for at øge investeringerne i sundhedssektoren blev også fremhævet. Nogle talere 
understregede, at det var afgørende at investere inden sundhedskriser, og at investeringerne havde 
vist sig ikke at være effektive nok under covid-19-pandemien. Nogle nævnte de indbyrdes forbindelser 
mellem økonomi og sundhed. 
 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
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 Nogle talere sagde, at den europæiske kræfthandlingsplan kunne anvendes som model for andre 
sygdomme, og understregede betydningen af ligebehandling og videndeling. Nogle understregede 
også BECA's rolle (Europa-Parlamentets Særlige Udvalg om Kræftbekæmpelse).  
 

 Andre medlemmer nævnte betydningen af investeringer i F&U og slog til lyd for mere dataudveksling 
i sundhedssektoren. Der var et forslag om, at EU skulle blive den digitale leder inden for 
sundhedspleje. Nogle tilføjede, at telemedicintjenester burde udvikles yderligere.  
 

 Udfordringerne i forbindelse med sund aldring og de voksende behov for sundhedspleje for ældre 
blev også understreget. 
 

 Nogle nævnte behovet for en handlingsplan for kroniske sygdomme og sjældne sygdomme samt for 
hjerte-kar-sygdomme og neurologiske sygdomme.  
 

 Andre medlemmer understregede, at sundhed stod centralt i borgernes bekymringer og behovet for 
at bringe EU tættere på borgerne. Nogle talere opfordrede til mere modstandsdygtige 
sundhedstjenester, moderne sundhedssystemer og fælles redskaber og mekanismer på EU-plan. 
Nogle påpegede også behovet for at forbedre adgangen til lægemidler og sundhedsydelser for alle, 
indføre minimumskvalitetsstandarder for sundhedstjenester i hele EU og for en bedre reaktion på 
fremtidige kriser. Andre påpegede forskellene mellem medlemsstaterne med hensyn til adgang til 
sundhedsydelser. 
 

 Nogle talte om EU's afhængighed af tredjelande på sundhedsområdet, f.eks. med hensyn til råvarer, 
medicinsk udstyr og lægemidler, navnlig under covid-19-pandemien, og understregede behovet for 
at sikre strategisk autonomi/"EU's suverænitet på sundhedsområdet" for at undgå mangler og sikre 
forsyningskæder. 
 

 Bæredygtigheden af de nationale sundhedssystemer, fragmenteringen af sundhedssystemerne i det 
indre marked, adgangen til lægemidler af høj kvalitet og lægemiddelstrategien var andre emner, som 
deltagerne nævnte.  
 

 En idé var at oprette en EU-fond til etablering af hospitaler og støtte til forskning. En anden var at 
indføre et EU-sundhedspas for at give EU-borgere mulighed for at modtage passende 
sundhedsydelser i alle EU's medlemsstater.  
 

 Nogle talere sagde, at man burde vurdere, hvor EU skabte merværdi, og hvor kompetencer burde 
flyttes til EU-niveau. Andre mente, at EU's rolle burde præciseres. Andre igen mente, at 
medlemsstaternes kompetencer burde bevares.  
 

 På området sundhedsforebyggelse fremhævede nogle, at sundhedskompetencer og uddannelse på 
sundhedsområdet burde begynde i den tidlige barndom. Øget bevidsthed om betydningen af en sund 
livsstil kunne forebygge mange sygdomme og reducere omkostningerne. Nogle tilføjede, at 
seksualundervisning, prævention og fødselskontrol også krævede større opmærksomhed. 
 

 Nogle talere mente, at mental sundhed var et prioriteret spørgsmål, der skulle behandles, og henviste 
navnlig til covid-19-pandemiens negative indvirkning på den mentale sundhed.   
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3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 

 

Efter mødet takkede formanden alle medlemmer for deres bidrag og opsummerede indlæggene og 

forslagene. Han understregede, at de afspejlede de aktuelle udfordringer på sundhedsområdet og den 

indbyrdes afhængighed mellem sundhed og et sundt naturligt miljø, sikre og sunde fødevarer, økonomi 

og klimaændringer. Han afsluttede med at minde om, at arbejdsgruppens rolle ville være at give input til 

forberedelsen af debatterne og forslagene på konferencens plenarforsamling ved at drøfte 

anbefalingerne fra de nationale og europæiske borgerpaneler samt bidragene på den flersprogede 

digitale platform vedrørende sundhed.  

________________________________ 

 

BILAG: Liste over medlemmer af arbejdsgruppen om sundhed  

CoFE's plenararbejdsgruppe om sundhed (48)   

     

Formand:  
Maroš 
ŠEFČOVIČ  

(Europa-Kommissionen)   

     

  Fornavn Efternavn Komponent 

        

  Pascal ARIMONT Europa-Parlamentet 

  Alina BÂRGĂOANU 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

   Katerina BAT'HOVÁ Rådet 

  Linette Eleni BLANKENSTEINER  EU-borgerpaneler 

  Claudette  BUTTIGIEG Nationale parlamenter 

  Anda  ČAKŠA Nationale parlamenter 

  Susanna CECCARDI Europa-Parlamentet 

   Roberto CIAMBETTI Regionsudvalget 

  Alain  COHEUR  
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg 

  Nathalie COLIN-OESTERLÉ Europa-Parlamentet 

  Margarita DE LA PISA CARRIÓN Europa-Parlamentet 

  Isabel  DÍAZ AYUSO  Regionsudvalget 

  Ines GASMI  EU-borgerpaneler 

  Camille GIRARD  EU-borgerpaneler 

   Anna  GOŁAWSKA Rådet 

  Ilenia Carmela GRECO  EU-borgerpaneler 

  Sebastián GUILLEN  EU-borgerpaneler 

  Kinga JOÓ 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

  Philippa  KARSERA Rådet 

  Boudraa 
MAGHNIA LINDA 
(MOUSTAKIM)  

EU-borgerpaneler 
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   Iulia MATEI Rådet 

  Radka MAXOVÁ Europa-Parlamentet 

  Rūta  MILIŪTĖ Nationale parlamenter 

  Alin Cristian MITUȚA Europa-Parlamentet 

  Dolors MONTSERRAT Europa-Parlamentet 

  Nicolas MORAVEK  EU-borgerpaneler 

  Renaud   MUSELIER Lokal/regional repræsentant 

  Ria  OOMEN-RUIJTEN Nationale parlamenter 

  Dimitrios PAPADIMOULIS Europa-Parlamentet 

  Troels de Leon PETERSEN  EU-borgerpaneler 

  Mark PLEŠKO 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

  Jean-François  RAPIN Nationale parlamenter 

  Ivo RASO  EU-borgerpaneler 

  Michèle RIVASI Europa-Parlamentet 

   Valeria RONZITTI Arbejdsmarkedets parter 

  Christa  SCHWENG  
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg 

  Maroš ŠEFČOVIČ Europa-Kommissionen 

   Elisaveta SIMEONOVA Rådet 

  Niamh  SMYTH Nationale parlamenter 

  Paola  TAVERNA Nationale parlamenter 

   Jesús TERUEL  EU-borgerpaneler 

  Zoltán  TESSELY Nationale parlamenter 

  Patrizia TOIA Europa-Parlamentet 

  Kathleen VAN BREMPT Europa-Parlamentet 

  Ioannis  VARDAKASTANIS Civilsamfundet 

   Anna  VIKSTRÖM Nationale parlamenter 

  Claude  WISELER Nationale parlamenter 

   Stefan ZRINZO AZZOPARDI Rådet 

 

 


