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SOUHRNNÝ ZÁPIS 

Pracovní skupina pro zdraví, které předsedal místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič 

Pátek 21. ledna 2022, od 14:00 do 16:00 hod. 

 

1. Úvodní slovo předsedy 
 

Třetí zasedání pracovní skupiny se konalo v hybridním formátu a bylo přenášeno online prostřednictvím 
vícejazyčné digitální platformy konference. Předseda Maroš Šefčovič zahájil zasedání oznámením, že 
pracovní skupina bude projednávat 17 doporučení týkajících se zdraví, která schválila evropská panelová 
diskuse občanů 3, a příslušná doporučení vnitrostátních panelových diskusí občanů, které ukončily svou 
práci. Vyzval také členy, kteří se podíleli na činnosti vícejazyčné digitální platformy, aby představili své 
nápady. Informoval členy pracovní skupiny, že – společně s mluvčí/m pracovní skupiny – podá následující 
den plenárnímu zasedání konference zprávu o výsledcích diskuse. 

 
2. Diskuse  

 
• Čtyři zástupci evropské panelové diskuse občanů 3 předložili 17 doporučení týkajících se zdraví, 

která byla rozdělena do následujících tematických celků: „Zdravé potraviny“, „Posílení systému 
zdravotní péče“, „Širší chápání zdraví“ a „Rovný přístup ke zdraví pro všechny“.  Účastníci zdůraznili 
zejména: 
 
- potřebu posílit systémy zdravotní péče a pravomoci EU v této oblasti, 
- důležitost dosažení rovného přístupu ke zdravotní péči,  
- potřebu více investovat do zdravotnického výzkumu, zřídit společné zdravotnické databáze a 

více se zaměřit na zdravotní prevenci, zejména v oblasti duševního zdraví,  
- požadavek na stanovení norem pro zdravé potraviny, např. podporou biopotravin, zlepšením 

sledovatelnosti a transparentnosti či kontrolou používání antibiotik v krmivech.  
 

• Zástupci občanů Francie a Nizozemska představili doporučení svých vnitrostátních panelových 
diskusí občanů v oblasti zdraví: 
 
- zástupce francouzského vnitrostátního panelu se vyslovil pro harmonizaci zdravotní péče, aby 

byla dostupná všem Evropanům prostřednictvím společné politiky zdravotní péče, pro vytvoření 
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řádného systému výživového bodového hodnocení potravin a jejich označování a pro posílení 
suverenity EU prostřednictvím reindustrializace zdravotnictví v EU. 

- Zástupkyně nizozemského vnitrostátního panelu vyzvala k větší kontrole opatření proti 
pandemiím, k lepší koordinaci na úrovni EU, přičemž současně vyslovila názor, že zdravotní péče 
by měla zůstat především záležitostí jednotlivých států. Zdůraznila také, že je třeba zajistit 
dostupné a spolehlivé léky pro všechny. 

 
 

• Diskuse se soustředily na tato témata: 
  
- Někteří členové zdůraznili, že je třeba posílit koordinační mechanismy na úrovni EU, stejně jako 

odolnost systémů zdravotní péče a využít zkušeností získaných během pandemie COVID-19. 
- Jiní upozornili na potřebu dosáhnout rovného přístupu ke zdravotní péči a vypracovat minimální 

standardy v oblasti zdraví na úrovni EU. 
- Někteří další hovořili o úsilí, které je třeba vyvinout, aby se zabránilo vzniku úzkých míst v 

dodavatelských řetězcích ve farmaceutickém průmyslu a aby se snížila naše závislost na třetích 
zemích, pokud jde o výrobu léčivých přípravků a jejich složek. 

- Někteří řečníci poukázali na potřebu investic do zdravotnické infrastruktury a podpory 
elektronického zdravotnictví. 

- Několik řečníků zmínilo význam prevence. Účastníci diskuse upozorňovali na vazby mezi 
potravinami a zdravím. Zazněly různé názory na otázku výživových profilů. Za klíčová v boji proti 
rakovině byla považována opatření zaměřená na rizikové faktory, jako je tabák a škodlivá 
konzumace alkoholu.  

- Mezi problémy, které občany velmi znepokojují, bylo uvedeno duševní zdraví. Někteří uvedli, že 
velmi důležité jsou také iniciativy zaměřené na řešení vzácných onemocnění a onemocnění 
oběhové soustavy. 

- V souvislosti s doporučením o rozšíření pravomocí agentury EMA zdůraznil jeden z členů 
potřebu vytvoření veřejné agentury – nebo rozšíření stávající agentury – zaměřené na lékařský a 
farmaceutický výzkum.  

- Rozdílné názory byly vyjádřeny k doporučení zahrnout zdravotnictví do sdílené pravomoci. 
Někteří připomněli článek 168 SFEU a uvedli, že nevidí důvod, proč překračovat platný právní 
rámec, zatímco jiní uváděli, že tato myšlenka by neměla být odmítána.  
 

• Někteří členové vznesli otázku pracovních metod a dalších kroků, které je třeba podniknout, a 
vyzvali k dalšímu strukturování jednání pracovní skupiny, přičemž několik členů navrhlo vypracovat 
písemné dokumenty. Někteří uvedli, že doporučení by měla být zpracována do podoby konkrétních 
návrhů. Někteří další navrhli rozdělit doporučení do kategorií, a to na doporučení, pro která už EU 
něco vykonala, doporučení, která lze řešit prostřednictvím stávajících právních předpisů EU, a 
konečně doporučení, která vyžadují dlouhodobá opatření a pro něž bude potřeba přijmout nová 
opatření. 
 

• Komisařka Kyriakidesová vystoupila na dálku. Nastínila stávající i budoucí iniciativy EU v oblasti 
zdraví (zejména návrh na vytvoření evropského prostoru pro data z oblasti veřejného zdraví 
plánovaný na duben 2022 a návrh nové farmaceutické strategie plánované na konec roku 2022). 
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Komisařka vyjádřila závazek Komise plnit cíle politik v oblasti zdravotní péče. K rozdělení pravomocí 
uvedla, že než Komise zaujme jakékoli formální stanovisko, vyčká na závěry konference. Poukázala 
však na to, že opatření za účelem posílení zdravotní politiky EU lze v současné době přijímat, aniž by 
bylo nutné měnit Smlouvy.  
 
• Někteří zástupci evropských panelových diskusí občanů uvedli, že i když jsou si díky vystoupení 

odborníků a ověřovatelů faktů vědomi, že už ve vztahu ke konkrétní otázce existuje právní 
předpis EU, rozhodli se přesto přijmout doporučení, protože měli za to, že oblast působnosti 
tohoto předpisu není dostatečně široká nebo že jeho provádění v praxi nefunguje. Někteří 
zástupci občanů rovněž žádali ostatní členy, aby reagovali na všechna doporučení.   

 
3. Závěrečné poznámky předsedy 

 
Na závěr zasedání předseda poděkoval občanům za jejich doporučení a uvedl, že jsou brána velmi vážně. 
Poděkoval také všem členům za příspěvky a shrnul vystoupení a podněty. Zmínil se zejména o úloze 
budoucího Evropského úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA). 
Pokud jde o příští zasedání, předseda navrhl vrátit se ke každému doporučení s podkladovými 
informacemi, přičemž bude uvedeno, co již existuje, co se v současné době plánuje a ve kterých nových 
oblastech by se mohlo v krátkodobém i dlouhodobém horizontu udělat více. Uvedl, že členům ještě 
hodlá zaslat pracovní metodu pro příští schůze. 

________________________________ 
 

 

 

PŘÍLOHA: Seznam členů pracovní skupiny pro evropskou demokracii  

 

Oslovení Jméno Příjmení Složka 
        

pan Pascal ARIMONT Evropský parlament 

paní Alina BÂRGĂOANU vnitrostátní panelové diskuse občanů / 
akce 

paní  Katerina BAT'HOVÁ Rada 
paní Linette Eleni BLANKENSTEINER  evropské panelové diskuse občanů 
paní Claudette  BUTTIGIEG vnitrostátní parlamenty 
paní Anda  ČAKŠA vnitrostátní parlamenty 
paní Susanna CECCARDI Evropský parlament 
pan  Roberto CIAMBETTI Výbor regionů 
pan Alain  COHEUR  Evropský hospodářský a sociální výbor 
paní Nathalie COLIN-OESTERLÉ Evropský parlament 
paní Margarita DE LA PISA CARRIÓN Evropský parlament 
paní Isabel  DÍAZ AYUSO  Výbor regionů 
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paní Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Rada 
paní Ines GASMI  evropské panelové diskuse občanů 
paní Camille GIRARD  evropské panelové diskuse občanů 
paní Daniela  GÎTMAN Rada 
pan Ilenia Carmela GRECO  evropské panelové diskuse občanů 
pan Sebastián GUILLEN  evropské panelové diskuse občanů 

paní Kinga JOÓ vnitrostátní panelové diskuse občanů / 
akce 

paní Philippa  KARSERA Rada 
paní Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  evropské panelové diskuse občanů 
paní Radka MAXOVÁ Evropský parlament 
paní Rūta  MILIŪTĖ vnitrostátní parlamenty 
pan Alin Cristian MITUȚA Evropský parlament 
paní Dolors MONTSERRAT Evropský parlament 
pan Nicolas MORAVEK  evropské panelové diskuse občanů 
pan Renaud   MUSELIER zástupce místních/regionálních orgánů 
paní Ria  OOMEN-RUIJTEN vnitrostátní parlamenty 
pan Dimitrios PAPADIMOULIS Evropský parlament 
paní Troels de Leon PETERSEN  evropské panelové diskuse občanů 

pan Mark PLEŠKO vnitrostátní panelové diskuse občanů / 
akce 

pan Jean-François  RAPIN vnitrostátní parlamenty 
pan Ivo RASO  evropské panelové diskuse občanů 
paní Michèle RIVASI Evropský parlament 
paní  Valeria RONZITTI sociální partneři 
paní Christa  SCHWENG  Evropský hospodářský a sociální výbor 
pan Maroš ŠEFČOVIČ Evropská komise 
paní  Elisaveta SIMEONOVA Rada 
pan Ivan Vilibor SINČIĆ  Evropský parlament 
paní Niamh  SMYTH vnitrostátní parlamenty 
paní Paola  TAVERNA vnitrostátní parlamenty 
pan  Jesús TERUEL TERUEL  evropské panelové diskuse občanů 
pan Zoltán  TESSELY vnitrostátní parlamenty 
paní Patrizia TOIA Evropský parlament 
paní Kathleen VAN BREMPT Evropský parlament 
paní  Anna  VIKSTRÖM vnitrostátní parlamenty 
pan Claude  WISELER vnitrostátní parlamenty 
pan  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Rada 

 


