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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

Egészségügyi munkacsoport, Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság alelnökének elnökletével 

2021. október 22., péntek, 14.00–16.00 

1. Az elnök bevezető megjegyzései 

 

A munkacsoport első ülésére hibrid formában került sor. Az elnök, Maroš Šefčovič, üdvözli a tagokat és 

bevezető megjegyzéseket tesz, hangsúlyozva a munkacsoport szerepét a konferencia plenáris ülésének 

előkészítésében. Tájékoztatja a tagokat a többnyelvű digitális platformon az egészségügy témájáról eddig 

kifejtett elképzelésekről, valamint a 3. európai polgári vitacsoport első ülésén az egészségügy területén 

azonosított kiemelt témákról, valamint az egészségügy területére vonatkozó közelmúltbeli uniós 

kezdeményezésekről. Hangsúlyozza, hogy az ülésnek két célja van, nevezetesen a platformon és az 

európai polgári vitacsoportokban az egészségügy témájában zajló vitákról szóló eszmecsere (lásd a 

munkaterületeket), valamint egymás megismerése. Ezt követően felkérik a munkacsoport tagjait, hogy 

szólaljanak fel. 

 

2. Vita  

 
A felszólalók hangsúlyozzák a csoporton belüli jó együttműködés kialakításának és különösen a polgárok 
hozzájárulásának fontosságát. Hangsúlyozzák továbbá, hogy fontos az összefüggő – pl. az éghajlat és az 
egészségügy közötti – plenáris munkacsoportok munkájának összekapcsolása. A megbeszélések a 
következő témákra összpontosulnak:  

 

 Többen is szorgalmazzák az uniós szintű szorosabb együttműködést és koordinációt, az egészségügyi 
rendszerek határokon átnyúló interoperabilitását, valamint az EU jövőbeli egészségügyi kihívásokra 
való jobb felkészültségét. Egyesek szerint a Covid19-oltóanyagokkal és Covid19-igazolványokkal 
kapcsolatos jelenlegi uniós együttműködés példa nélküli volt, de a nemzeti szakpolitikák további 
koordinációját meg kell vitatni és meg kell erősíteni. 
 

 Néhányan hangsúlyozzák, hogy figyelembe kell venni az egészségügy globális dimenzióját.  
 

 Felmerül az egészségügyi ágazatba történő beruházások növelésének szükségessége is. Néhány 
felszólaló hangsúlyozza, hogy a beruházásokat mindenképpen az egészségügyi vészhelyzetek előtt kell 
végrehajtani, és hogy ezek a Covid19-világjárvány idején nem bizonyultak elég hatékonynak. 
Néhányan megemlítik a gazdaság és az egészségügy közötti összefüggéseket. 
 

 Egyes felszólalók szerint az európai rákellenes terv modellként szolgálhat más betegségek esetében 
is, és hangsúlyozzák az egyenlő bánásmód és az ismeretek megosztásának fontosságát. Néhányan a 
BECA (az EP rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottsága) szerepét is kiemelik.  
 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=hu
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 Más tagok megemlítik a K+F-be történő beruházások fontosságát, és több adatcserét szorgalmaznak 
az egészségügyi ágazatban. Felmerül az a javaslat, hogy az EU legyen az egészségügy digitális éllovasa. 
Néhányan hozzáteszik, hogy tovább kell fejleszteni a távorvoslási szolgáltatásokat.  
 

 Kiemelik az egészséges idősödés kihívásait és az idősek egészségügyi ellátásának növekvő igényeit is. 
 

 Néhányan megemlítik egy a krónikus és ritka betegségekre, valamint a szív- és érrendszeri és 
neurológiai betegségekre vonatkozó cselekvési terv szükségességét.  
 

 Más tagok hangsúlyozzák, hogy a polgárok aggályainak középpontjában az egészség áll, és hogy az EU-
t közelebb kell hozni az emberekhez. Egyes felszólalók reziliensebb egészségügyi szolgáltatásokat, 
modern egészségügyi rendszereket, valamint uniós szintű közös eszközöket és mechanizmusokat 
szorgalmaznak. Néhányan azt is felvetik, hogy javítani kell a gyógyszerekhez és az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó 
minőségi minimumkövetelményeket kell bevezetni az egész EU-ban, és jobb válaszokat kell adni a 
jövőbeli válságokra. Mások rámutatnak a tagállamok között az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés tekintetében fennálló különbségekre. 
 

 Néhányan az EU harmadik országoktól való függőségéről beszélnek az egészségügy terén, például a 
nyersanyagok, az orvostechnikai eszközök és a gyógyszerek tekintetében, különösen a Covid19-
világjárvány idején, és hangsúlyozzák, hogy a hiányok elkerülése és az ellátási láncok biztosítása 
érdekében biztosítani kell a stratégiai autonómiát/az „EU egészségügyi szuverenitását”. 
 

 A résztvevők a nemzeti egészségügyi rendszerek fenntarthatóságát, az egészségügyi rendszerek 
egységes piacon belüli széttagoltságát, a minőségi gyógyszerekhez való hozzáférést, a 
gyógyszerstratégiát is említik.  
 

 Az egyik elképzelés szerint létre kell hozni egy uniós alapot kórházak létrehozása és a kutatás 
támogatása céljából. Egy másik gondolat olyan uniós egészségügyi útlevél létrehozására vonatkozik, 
amely lehetővé teszi az uniós polgárok számára, hogy valamennyi uniós tagállamban megfelelő 
egészségügyi ellátásban részesüljenek.  
 

 Egyes felszólalók szerint fel kell mérni, hogy az EU hol nyújt hozzáadott értéket, és hol kellene a 
hatásköröket uniós szintre áthelyezni. Mások úgy vélik, hogy tisztázni kell az EU szerepét. Megint 
mások szerint meg kell őrizni a tagállamok hatásköreit.  
 

 Az egészségmegőrzés területét illetően néhányan kiemelik, hogy az egészségügyi ismereteknek és az 
oktatásnak a kisgyermekkortól kezdve kell kezdődnie. Az egészséges életmód fontosságára való 
figyelemfelkeltés számos betegséget megelőzhet, és csökkentheti a költségeket. Néhányan 
hozzáteszik, hogy a szexuális nevelés, a fogamzásgátlás és a születésszabályozás szintén nagyobb súlyt 
kell kapjon. 
 

 Néhány felszólaló úgy véli, hogy a mentális egészség olyan kiemelt kérdés, amellyel foglalkozni kell, 
különös tekintettel a Covid19-világjárvány mentális egészségre gyakorolt negatív hatására.   

 

3. Az elnök záró megjegyzései 
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Az ülés lezárásaként az elnök köszönetet mond minden tagnak a hozzászólásokért, és összefoglalja az 

elhangzott felszólalásokat és javaslatokat. Hangsúlyozza, hogy azok tükrözik az egészségügy területén 

jelenleg fennálló kihívásokat, valamint az egészség és az egészséges természeti környezet, a biztonságos 

és egészséges élelmiszerek, a gazdaság és az éghajlatváltozás egymástól való, kölcsönös függőségét. 

Végezetül emlékeztet arra, hogy a munkacsoport szerepe az lesz, hogy hozzájáruljon a konferencia 

plenáris ülésén folytatott viták és javaslatok előkészítéséhez azáltal, hogy megvitatja a nemzeti és az 

európai polgári vitacsoportok ajánlásait, valamint a többnyelvű digitális platform egészségügyi 

vonatkozású hozzájárulásait.  

________________________________ 
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