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SAMMENFATTENDE REFERAT 

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

Fredag den 21. januar 2022 kl. 14.00-16.00 

 

1. Indledende bemærkninger fra formanden 
 

Det tredje møde i arbejdsgruppen blev afholdt i hybridformat og webstreamet på konferencens 
flersprogede digitale platform. Formanden, Maroš Šefčovič, indledte mødet med at bemærke, at 
arbejdsgruppen ville drøfte de 17 sundhedsrelaterede anbefalinger, som EU-borgerpanel 3 havde 
vedtaget, og de relevante anbefalinger fra de nationale borgerpaneler, der havde afsluttet deres arbejde. 
Han opfordrede også de medlemmer, der havde bidraget på den flersprogede digitale platform, til at 
fremlægge deres idéer. Han oplyste arbejdsgruppens medlemmer om, at han sammen med 
arbejdsgruppens talsmand den følgende dag ville aflægge rapport om resultatet af drøftelserne til 
konferencens plenarforsamling. 

 
2. Drøftelser  

 
• Fire repræsentanter for EU-borgerpanel 3 fremlagde 17 sundhedsrelaterede anbefalinger, som blev 

grupperet i følgende kategorier: "Sunde fødevarer", "Styrkelse af sundhedssystemet", "En bredere 
forståelse af sundhed" og "Lige adgang til sundhed for alle". De understregede navnlig: 
 
- behovet for at styrke sundhedssystemerne og EU's beføjelser på dette område 
- vigtigheden af at opnå lige adgang til sundhedspleje  
- behovet for at investere mere i sundhedsforskning, oprette fælles sundhedsdatabaser og 

fokusere mere på sundhedsforebyggelse, navnlig mental sundhed  
- anmodningerne om fastsættelse af standarder for sunde fødevarer, f.eks. gennem fremme af 

økologiske fødevarer og forbedret sporbarhed og gennemsigtighed og ved at kontrollere brugen 
af antibiotika i dyrefoder.  

 
• Borgerrepræsentanter fra Frankrig og Nederlandene fremlagde anbefalingerne fra deres respektive 

nationale borgerpaneler på sundhedsområdet: 
 
- Repræsentanten for det franske nationale panel slog til lyd for at harmonisere sundhedsplejen for 

at gøre den tilgængelig for alle europæere gennem en fælles sundhedspolitik, at udvikle et 
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egentligt system til pointgivning og mærkning af fødevarers ernæringsværdi og at styrke EU's 
suverænitet gennem genindustrialisering af sundhedssektoren i EU. 

- Repræsentanten for det nederlandske nationale panel opfordrede til større kontrol med 
pandemibekæmpelsesforanstaltninger og bedre koordinering på EU-plan, men mente samtidig, 
at sundhedspleje fortsat primært bør være et nationalt anliggende. Hun understregede også 
behovet for at levere økonomisk overkommelige og pålidelige lægemidler til alle. 

 
 

• Drøftelserne drejede sig om følgende emner: 
  
- Nogle medlemmer understregede behovet for at styrke koordineringsmekanismerne på EU-plan 

samt sundhedssystemernes modstandsdygtighed og for at udnytte erfaringerne fra covid-19-
pandemien. 

- Andre gjorde opmærksom på behovet for at opnå lige adgang til sundhedspleje og for udvikling 
af minimumsstandarder for sundhedspleje på EU-plan. 

- Andre igen talte om de bestræbelser, der skal gøres for at undgå flaskehalse i forsyningskæderne 
i lægemiddelindustrien og mindske vores afhængighed af tredjelande med hensyn til fremstilling 
af lægemidler og ingredienser. 

- Nogle talere understregede behovet for at investere i sundhedsinfrastrukturer og fremme digital 
sundhed. 

- Vigtigheden af forebyggelse blev nævnt af flere talere. Sammenhængene mellem fødevarer og 
sundhed blev understreget. Der blev givet udtryk for forskellige holdninger til emnet 
ernæringsprofiler. Tiltag til at sætte ind over for risikofaktorer såsom tobak og skadeligt 
alkoholforbrug blev anset for at være centrale i kampen mod kræft.  

- Mental sundhed blev nævnt som et emne, der vakte megen bekymring hos borgerne. Nogle 
anførte, at initiativer til bekæmpelse af sjældne sygdomme og hjerte-kar-sygdomme også var 
meget vigtige. 

- Med henvisning til anbefalingen om udvidelse af EMA's beføjelser understregede et medlem 
behovet for et offentligt organ – eller en udvidelse af det allerede eksisterende – med fokus på 
medicinsk og farmaceutisk forskning.  

- Der blev givet udtryk for divergerende holdninger til anbefalingen om at gøre sundhed til en delt 
kompetence. Nogle henviste til artikel 168 i TEUF og så ingen grund til at gå videre end den 
nuværende retlige ramme, mens andre sagde, at tanken ikke kunne afvises.  
 

• Nogle medlemmer rejste spørgsmålet om arbejdsmetoderne og de næste skridt, der skulle tages, idet 
de opfordrede til at strukturere arbejdsgruppens drøftelser yderligere, mens enkelte foreslog at 
udarbejde et skriftligt dokument. Nogle sagde, at anbefalingerne skulle omsættes til konkrete forslag. 
Andre foreslog at opdele anbefalingerne i kategorier, dvs. anbefalinger, som EU allerede til dels har 
handlet på, anbefalinger, hvor der kan gøres noget ved hjælp af eksisterende EU-lovgivning, og endelig 
anbefalinger, der kræver langsigtede tiltag og nye foranstaltninger. 
 

• Kommissær Kyriakides tog ordet på afstand. Hun skitserede nuværende og fremtidige EU-initiativer 
på sundhedsområdet (navnlig forslaget om oprettelse af et europæisk sundhedsdataområde, der er 
planlagt til april 2022, og forslaget til en ny lægemiddelstrategi, der er planlagt til slutningen af 2022). 
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Kommissæren gav udtryk for Kommissionens tilsagn om tiltag på sundhedsområdet. Med hensyn til 
kompetencefordelingen sagde hun, at Kommissionen ville afvente konferencens konklusioner, inden 
den formelt tog stilling. Hun understregede imidlertid, at det i øjeblikket er muligt at styrke EU's 
sundhedspolitik uden nødvendigvis at ændre traktaterne.  
 
• Nogle repræsentanter fra EU-borgerpanelerne understregede, at de – selv om de takket være 

input fra eksperter og faktatjekkere var klar over, at der allerede fandtes EU-lovgivning om et 
bestemt spørgsmål – alligevel havde besluttet at vedtage en anbefaling, ud fra den betragtning at 
lovens anvendelsesområde ikke var bredt nok, eller at gennemførelsen af den ikke fungerede i 
praksis. Nogle borgerrepræsentanter udbad sig også reaktioner på alle anbefalingerne fra andre 
medlemmer.  

 
3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 

 
Som afslutning på mødet takkede formanden borgerne for deres anbefalinger og lovede, at de blev taget 
meget alvorligt. Han takkede desuden alle medlemmer for deres bidrag og sammenfattede indlæggene 
og forslagene. Han henviste navnlig til den rolle, som den fremtidige Europæiske Myndighed for 
Kriseberedskab og -indsats på Sundhedsområdet (HERA) ville få. Med henblik på næste møde foreslog 
formanden at vende tilbage med baggrundsoplysninger for hver anbefaling om, hvad der allerede 
eksisterede, hvilke planer der forelå aktuelt, og hvor der kunne gøres mere på kort og på langt sigt. Han 
lovede at vende tilbage til medlemmerne med en arbejdsmetode for de næste møder. 
 

________________________________ 
 

 

BILAG: Liste over medlemmer af arbejdsgruppen om sundhed  

 

Tiltale 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 
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  Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Rådet 
  Ines GASMI  EU-borgerpaneler 
  Camille GIRARD  EU-borgerpaneler 
  Daniela  GÎTMAN Rådet 
  Ilenia Carmela GRECO  EU-borgerpaneler 
  Sebastián GUILLEN  EU-borgerpaneler 
  Kinga JOÓ Nationale borgerpaneler/arrangementer 
  Philippa  KARSERA Rådet 
  Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  EU-borgerpaneler 
  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 Arbejdsmarkedsparter 

  Christa  SCHWENG  Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg 

  Maroš ŠEFČOVIČ Europa-Kommissionen 
  Elisaveta SIMEONOVA Rådet 
  Ivan Vilibor SINČIĆ  Europa-Parlamentet 
  Niamh  SMYTH Nationale parlamenter 
  Paola  TAVERNA Nationale parlamenter 
  Jesús TERUEL TERUEL  EU-borgerpaneler 
  Zoltán  TESSELY Nationale parlamenter 
  Patrizia TOIA Europa-Parlamentet 
  Kathleen VAN BREMPT Europa-Parlamentet 
  Anna  VIKSTRÖM Nationale parlamenter 
  Claude  WISELER Nationale parlamenter 
  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Rådet 

 


