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ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД 

Работна група „Здравеопазване“, председателствана от г-н Марош Шефчович, заместник-
председател на Европейската комисия 

21 януари 2022 г., петък, от 14.00 ч. до 16.00 ч. 

 

1. Встъпителни бележки на председателя 
 

Третото заседание на работната група се проведе в хибриден формат и беше излъчено по 
интернет на многоезичната цифрова платформа на конференцията. Председателят г-н Марош 
Шефчович започна заседанието, като заяви, че работната група ще обсъди 17-те свързани със 
здравето препоръки, приети от Европейски граждански панел 3, и съответните препоръки от 
националните граждански панели, които са приключили работата си. Той също така покани 
членовете на ЕП, които допринесоха за многоезичната цифрова платформа, да представят своите 
идеи.  Той информира членовете на работната група, че заедно с говорителя на работната група ще 
докладва на пленарното заседание на конференцията за резултатите от обсъждането в деня след 
това.  

 
2. Обсъждане  

 
• Четирима представители на Европейски граждански панел 3 представиха 17 препоръки, 

свързани със здравето, които бяха групирани в следните клъстери: „Здравословна храна“, 
„Укрепване на системата на здравеопазването“, „По-широко разбиране на здравето“ и „Равен 
достъп до здравеопазване за всички“.  Те подчертаха по-специално:  
 
- Необходимостта от укрепване на системите на здравеопазване и правомощията на ЕС в тази 

област; 
- Значението на постигането на равен достъп до здравеопазване;  
- Необходимостта да се инвестира повече в научни изследвания в областта на 

здравеопазването, да се създадат общи бази данни в областта на здравеопазването и да се 
постави по-силен акцент върху здравната профилактика, по-специално върху психичното 
здраве;  
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- Искането за определяне на стандарти за здравословни храни, например чрез насърчаване 
на биологичните храни, подобряване на проследимостта и прозрачността и чрез 
контролиране на употребата на антибиотици във фуражите.   

 
• Представители на гражданите на Франция и Нидерландия представиха препоръките на 

съответните национални граждански панели в областта на здравеопазването:  
 
- Представителят на френския национален панел призова за хармонизиране на 

здравеопазването, за да стане то достъпно за всички европейци чрез обща политика в 
областта на здравеопазването, за разработване на подходяща оценка и етикетиране на 
хранителните стойности и за укрепване на суверенитета на ЕС чрез реиндустриализацията 
на сектора на здравеопазването в ЕС. 

- Представителят на нидерландския национален панел призова за засилване на контрола 
върху мерките за противодействие на пандемията, за по-добра координация на равнището 
на ЕС, като същевременно отчита, че здравеопазването следва да остане преди всичко 
въпрос на национално равнище. Тя подчерта също така необходимостта от осигуряване на 
достъпни и надеждни лекарства за всички.  

 
 

• Обсъжданията се съсредоточиха върху следните теми: 
  
- Някои членове подчертаха необходимостта от укрепване на механизмите за координация 

на равнището на ЕС, както и на устойчивостта на системите на здравеопазване, и от 
извличане на полза от опита, натрупан по време на пандемията от COVID-19. 

- Други изтъкнаха необходимостта от постигане на равен достъп до здравеопазване и от 
разработване на минимални здравни стандарти на равнище ЕС.  

- Други говориха за усилията, които трябва да бъдат положени, за да се предотвратят 
пречките пред веригите на доставки във фармацевтичната промишленост и да се намали 
зависимостта ни от трети държави по отношение на производството на лекарствени 
продукти и съставки.  

- Някои оратори подчертаха необходимостта да се инвестира в здравна инфраструктура и да 
се насърчава цифровото здравеопазване.  

- Значението на профилактиката беше споменато от няколко оратори. Бяха подчертани 
връзките между храните и здравето. Бяха изразени различни мнения по въпроса за 
хранителните профили.  Действията, насочени към рискови фактори като тютюнопушенето 
и вредната консумация на алкохол, бяха счетени за ключови в борбата с рака.   

- Психичното здраве беше споменато като въпрос от голямо значение за гражданите. Някои 
заявиха, че инициативите за борба с редките заболявания и сърдечносъдовите заболявания 
също са много важни. 

- Позовавайки се на препоръката относно разширяването на правомощията на EMA, един 
член подчерта необходимостта от публична агенция — или от разширяване на настоящата 
— с акцент върху медицинските и фармацевтичните изследвания.   

- Бяха изразени различни мнения относно препоръката здравеопазването да бъде включено 
като споделена компетентност. Някои припомниха член 168 от ДФЕС и не виждаха 
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основание да надхвърлят настоящата правна рамка, докато други заявиха, че идеята не 
може да бъде отхвърлена.   
 

• Някои членове повдигнаха въпроса за методите на работа и следващите стъпки, които трябва 
да бъдат направени, като призоваха за по-нататъшно структуриране на обсъжданията в 
работната група и няколко предложиха да се работи по писмени документи. Някои заявиха, че 
препоръките следва да се превърнат в конкретни предложения. Други предложиха 
препоръките да бъдат разгледани в категории, т.е. препоръки, по които ЕС вече е направил 
нещо, препоръки, които биха могли да бъдат разгледани чрез съществуващото законодателство 
на ЕС, и накрая препоръки, изискващи дългосрочни действия и включващи нови мерки.  
 

• Комисар Кириакиду се изказа дистанционно.  Тя очерта настоящите и бъдещите инициативи на 
ЕС в областта на здравеопазването (по-специално предложението за създаване на европейско 
пространство за здравни данни, планирано за април 2022 г., и предложението за нова 
фармацевтична стратегия, планирано за края на 2022 г.).  Комисарят изрази ангажимента на 
Комисията за постигане на резултати в областта на здравните политики.  Относно разделението 
на правомощията тя заяви, че Комисията ще изчака заключенията на конференцията, преди да 
заеме официална позиция.  Тя обаче подчерта, че понастоящем са възможни действия за 
укрепване на здравната политика на ЕС, без непременно да се променят Договорите.   
 
• Някои представители на европейските граждански панели подчертаха, че макар 

благодарение на намесата на експерти и проверители на факти да са наясно, че вече 
съществува право на ЕС по конкретен въпрос, те все пак са решили да приемат препоръка, 
като се има предвид, че обхватът на закона не е достатъчно широк или че неговото 
прилагане не функционира на практика.  Някои представители на гражданите поискаха 
също така други членове на ЕП да отговорят на всички препоръки.    

 
3. Заключителни бележки на председателя 

 
В заключение председателят благодари на гражданите за техните препоръки и заяви, че към тях се 
обръща много сериозно внимание. Той също така благодари на всички членове за техния принос и 
обобщи изказванията и направените предложения. Той спомена в частност ролята на бъдещия 
Европейски орган за готовност и реагиране при извънредни здравни ситуации (HERA). С оглед на 
следващото заседание председателят предложи да се представи обща информация, посочваща за 
всяка препоръка какво вече съществува, какво е планирано понастоящем и кои са новите области, 
в които може да се направи повече в краткосрочен и дългосрочен план.  Той спомена, че ще 
представи на членовете на ЕП метод на работа за следващите заседания. 

________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на членовете на Работната група „Здравеопазване“  

 

Длъжност Собствено име Фамилно име Компонент 
        

г-н Паскал АРИМОН Европейски парламент 
г-жа Алина БАРГАОАНУ Национални граждански панели/събития 
г-жа  Катерина БАТХОВА Съвет 
г-жа Линете Елени БЛАНКЕНЩАЙНЕР  Европейски граждански панели 
г-жа Клодет  БУТИГИХ Национални парламенти 
г-жа Анда  ЧАКША Национални парламенти 
г-жа Сузана ЧЕКАРДИ Европейски парламент 
г-н  Роберто ЧАМБЕТИ Комитет на регионите 
г-н Ален  КОЙОР  Европейски икономически и социален комитет 

г-жа Натали КОЛЕН-ЙОСТЕРЛЕ Европейски парламент 
г-жа Маргарита ДЕ ЛА ПИСА КАРИОН Европейски парламент 
г-жа Изабел  ДИАС АЮСО  Комитет на регионите 
г-жа Катаржина ДРАЖЕК - ЛАСКОВСКА Съвет 
г-жа Инес ГАСМИ  Европейски граждански панели 
г-жа Камий ЖИРАР  Европейски граждански панели 
г-жа Даниела  ЖИТМАН Съвет 
г-н Илениа Кармела ГРЕКО  Европейски граждански панели 
г-н Себастиан ГИЙЕН  Европейски граждански панели 

г-жа Кинга ЙО Национални граждански панели/събития 
г-жа Филипа  КАРСЕРА Съвет 

г-жа Будра МАГНИА ЛИНДА 
(МУСТАКИМ)  Европейски граждански панели 

г-жа Радка МАКСОВА Европейски парламент 
г-жа Рута  МИЛЮТЕ Национални парламенти 
г-н Алин Кристиан МИТУЦА Европейски парламент 

г-жа Дулорс МОНСЕРАТ Европейски парламент 
г-н Никола МОРАВЕК  Европейски граждански панели 
г-н Рено   МЮЗЕЛИЕ Местен/регионален представител 

г-жа Риа  ОМЕН-РЮЙТЕН Национални парламенти 
г-н Димитриос ПАПАДИМУЛИС Европейски парламент 

г-жа Троел дьо Леон ПЕТЕРСЕН  Европейски граждански панели 
г-н Марк ПЛЕШКО Национални граждански панели/събития 
г-н Жан-Франсоа  РАПАН Национални парламенти 
г-н Иво РАЗО  Европейски граждански панели 

г-жа Мишел РИВАЗИ Европейски парламент 
г-жа  Валерия РОНЦИТИ Социални партньори 
г-жа Криста  ШВЕНГ  Европейски икономически и социален комитет 
г-н Марош ШЕФЧОВИЧ Европейска комисия 
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г-жа  Елисавета СИМЕОНОВА Съвет 
г-н Иван Вилибор СИНЧИЧ  Европейски парламент 

г-жа Ниам  СМИТ Национални парламенти 
г-жа Паола  ТАВЕРНА Национални парламенти 
г-н  Хесус ТЕРЮЕЛ ТЕРЮЕЛ  Европейски граждански панели 
г-н Золтан  ТЕСЕЛИ Национални парламенти 

г-жа Патриция ТОЯ Европейски парламент 
г-жа Катлен ВАН БРЕМПТ Европейски парламент 
г-жа  Анна  ВИКСТРЬОМ Национални парламенти 
г-н Клод  ВИЗЕЛЕР Национални парламенти 
г-н  Стефан ЗРИНЗО АЗОПАРДИ Съвет 

 


