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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

Veselības jautājumu darba grupa, kuru vada Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Maroš Šefčovič 

Piektdien, 2021. gada 17. decembrī, plkst. 16.00–18.00 

 

1. Sanāksmes vadītāja ievadvārdi 

 

Šīs darba grupas otrā sanāksme notika attālināti. Vadītājs Maroš Šefčovič sveica klātesošos un iesāka ar 
paskaidrojumu, ka, lai gan decembrī sanāksme nenotika, tomēr deviņas darba grupas sanāksmes 
norisinājās bez izmaiņām. Viņš paziņoja, ka darba grupā no Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas pārstāvjiem ir 
izraudzīts viens runasvīrs. Sanāksmes vadītājs informēja dalībniekus par konferences šī brīža situāciju, īpaši 
pieminot otrās paneļdiskusijas trešo sesiju par tēmu “Eiropas demokrātija/vērtības un tiesības, tiesiskums 
un drošība”, kas nesen norisinājās Florencē un kurā pilsoņi izstrādāja 39 ieteikumus. Visi ieteikumi ir 
atrodami attiecīgajā platformā. Sanāksmes vadītājs aicināja pilsoņus informēt darba grupu par veselības 
jautājumiem, kurus apsprieda trešās Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas otrajā sesijā par tēmu “Klimata 
pārmaiņas, vide/veselība”, un piebilda, ka paneļdiskusijas otrajā sesijā izstrādāto ieteikumu daudzums 
trešajā sesijā tiks samazināts. Viņš atgādināja dalībniekiem, ka Natolinā no 7. līdz 9. janvārim tiks rīkota 
trešā sesija.  
 
Pēc tam darba grupas dalībniekus aicināja uzstāties, sākot ar pilsoņu paneļdiskusijas pārstāvjiem. 

 

2. Diskusija  

 
Runasvīrs iepazīstināja klātesošos ar trešās paneļdiskusijas apspriedes šī brīža situāciju un prezentēja 
rezultātus no trešās paneļdiskusijas otrās sesijas, kas attālināti norisinājās no 19. līdz 21. novembrim. Viņš 
pieminēja, ka šis bijis vēl līdz šim nepieredzēts projekts, un uzsvēra, ka ir ka ir gandarīts par dalību tajā būt 
daļa no tā. Trešās paneļdiskusijas otrajā sesijā tika izstrādātas 242 norādes. Viņš īpaši pievērsās norādēm, 
kurām ir saistība ar vienlīdzīgu piekļuvi veselībai, ieguldījumiem veselības jomā, antibiotiku lietojumu 
cilvēku un dzīvnieku veselības labā, pesticīdu lietošanu lauksaimniecībā, kā arī veselīgu ieradumu 
veicināšanu. Viņš paskaidroja, ka trešā paneļdiskusija vēl notiek un ka šīs norādes trešajā un pēdējā 
paneļdiskusijas sesijā tiks pārveidotas par ieteikumiem. 
 
Diskusijās uzmanība tika vērsta uz turpmāk norādītiem tematiem.  
 

• Atsevišķi dalībnieki atzina, ka ES ir veidota uz sociālo vērtību un vispārēja nodrošinājuma pamata un 
ka ES pilsoņiem jānodrošina vienlīdzīga piekļuve augstas kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumiem, 
kas sniegti ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību. 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/afosqy48ot11yrvtlk7f59dyyf72?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%202%20session%203%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%202%20session%203%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211227/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211227T110532Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f3d838878ca6e4cc5cd090b67f0edc32aa5f020b77b4be03edd7a5cfea3e4051
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• Citi uzsvēra vajadzību stiprināt dalībvalstu savstarpējo sadarbību. Viens dalībnieks īpaši norādīja, ka 

nepieciešams cienīt dalībvalstu dažādību, un pauda viedokli, ka no sākuma ir jāpārskata spēkā esošie 

Līguma noteikumi, pirms tiek piedāvāts veikt tajā izmaiņas. Cits klātesošais piebilda, ka, lai pienācīgi 

ievērotu subsidiaritātes principu, būtu jārunā par ES veselības aprūpes sistēmu koordināciju, nevis par 

to integrāciju. Daļa dalībnieku aicināja veselības jomā palielināt ES kompetences un investīciju 

apjomu.  

• Atsevišķi runātāji minēja, ka, lai apmainītos ar speciālajām zināšanām, dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
savstarpējā sadarbība, par pamatu tam izmantojot Eiropas references tīklus. Tām ir jāiegulda kopīgas, 
specializētas veselības aprūpes infrastruktūras izveidē un jāizstrādā vienota pieeja pētniecībai.  
 

• Citi dalībnieki uzsvēra Covid-19 pandēmijas apliecināto nepieciešamību pēc sadarbības stiprināšanas, 
lai tādējādi palielinātu veselības aprūpes sistēmu noturību un ES ražošanas jaudu, kā arī samazinātu 
atkarību no piegādes ķēdēm. Tika minēts arī tas, cik būtiska ir stratēģisko krājumu veidošana un 
pārrobežu sadarbība, it īpaši slimnīcu starpā. Uzmanība tika vērsta uz reģionāla mēroga un vietējo 
iestāžu vēlamo iesaisti veselības krīžu, piemēram, Covid-19 pandēmijas, apkarošanā.  
 

• Viens dalībnieks akcentēja, ka cilvēki ar invaliditāti, izmantojot savas tiesības saņemt veselības aprūpi, 
saskaras gan ar papildu grūtībām piekļūt veselības aprūpes pakalpojumiem, medicīniskajiem 
produktiem un ierīcēm, gan arī ar strukturālo diskrimināciju. Uz invaliditāti ir jāraugās ne vien no 
medicīniska viedokļa, bet arī ņemot vērā cilvēktiesības, kā tas ir paredzēts ES ratificētajā ANO 
Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām (25. pants par veselību). Šis dalībnieks arī pieminēja, 
ka tikai dažām dalībvalstīm ir izstrādāti tiesību akti, ar kuriem veselības jomā vēršas pret invaliditātes 
diskrimināciju, un ka direktīvas pret diskrimināciju pieņemšana tika apturēta izskatīšanas procesā 
Padomē. Cits dalībnieks norādīja uz to, kāda nozīme sociālajiem uzņēmumiem var būt nelabvēlīgā 
situācijā esošu cilvēku integrācijā. 
 

• Tika runāts arī par saikni starp veselību un veselīgas pārtikas ražošanu un starp veselību un vidi, īpaši 
uzsverot ciešo saistību starp pārtikas ražošanu un pamatproduktu pieejamību, kas pati par sevi ir 
sarežģīta un kurai ir nepieciešama papildu apspriede. 

 

• Citi norādīja, ka digitalizācijai, mākslīgajam intelektam un robotikai veselības aprūpes sistēmās arī ir 
būtiska loma. ES var nodrošināt digitālās infrastruktūras pamatu, kas nepieciešama kritiski svarīgām 
investīcijām pētniecībai un pārrobežu sadarbībai digitālajā pārveidē un inovatīvos risinājumos. 
Saistībā ar programmu "Apvārsnis Eiropa" visas pūles būtu jākoncentrē uz telemedicīnu un inovāciju 
pētniecību, kā arī uz jaunu tehnoloģiju pielietošanu, tostarp uz paplašinātās realitātes, robotikas, 
attēldiagnostikas un citu digitālo risinājumu izmantošanu. 
 

• Daži norādīja, ka vairākām trešās paneļdiskusijas tēmām būtu jāpievērš īpaša uzmanība, t. i., veselīga 
dzīvesveida veicināšanai, slimību profilaksei un rūpēm par to, lai veselības aprūpe būtu vienlīdzīgi 
pieejama visiem. ES šīs tēmas saistībā ar demogrāfiju arī būtiski ietekmē gan ekonomiku, gan sociālo 
jomu. Ņemot vērā ES demogrāfisko novecošanu, inovāciju koordinācija veselības nozarē veiktajā 
pētniecībā ir uzskatāma par prioritāti. Daži dalībnieki vērsa uzmanību uz to, ka demogrāfijas politikai 
būtu jākļūst par horizontālu prioritāti, kas iekļauta citās Eiropas politikas jomās. 
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• Citi aicināja izveidot labāku platformu, kurā dalīties ar informāciju par veselību, un organizēt kopīgas 
informācijas kampaņas, lai veicinātu vakcinēšanos un cīnītos pret dezinformāciju. 
 

• Viens dalībnieks atsaucās uz EP Īpašo komiteju attiecībā uz vēža uzveikšanu. Komitejas ieteikumos ir 
aicinājums ES pieņemt stingrākus pasākumus pret vēža izplatību, un par tiem tiks balsots EP janvāra 
plenārsēdē.  
 

• Attiecībā uz zāļu trūkumu kāds runātājs ierosināja ES izveidot Eiropas centru pēcpatentaizsardzības 
zāļu ražošanai, kuras varēs nogādāt slimnīcās Eiropā, lai visiem nodrošinātu piekļuvi zālēm. Šis 
dalībnieks arī pauda uzskatu, ka, ņemot vērā publiskās investīcijas pētniecībā, ES ir jāietekmē zāļu 
cenas.  

• Daži dalībnieki lūdza darba grupas diskusijas padarīt strukturētākas un vaicāja, kādā veidā apspriest 
ierosinājumus, kuri saņemti no pilsoniskās sabiedrības. Sanāksmes vadītājs ieteica izmantot 
daudzvalodu digitālo platformu, kurā rakstiski apmainīties ar viedokļiem, lai pēc tam tos mutiski 
prezentētu darba grupas sanāksmēs.  
 

 

3. Sanāksmes vadītāja noslēguma runa 

 

Sanāksmes noslēgumā tās vadītājs pateicās visiem darba grupas locekļiem par viņu ieguldījumu un 

apkopoja paustos viedokļus un izteiktos ierosinājumus. Trešās paneļdiskusijas trešā sesija no 7. līdz 9. 

janvārim notiks Natolinā, un viņš izskaidroja tajā paredzēto ieteikumu pieņemšanas procedūru. Tika 

piebilsts arī, ka paneļdiskusijā izstrādātie ieteikumi tiks apspriesti nākamajā darba grupas sanāksmē, 

kas norisināsies konferences 21. janvāra plenārsēdē. 

________________________________ 

 

 

PIELIKUMS: Veselības jautājumu darba grupas locekļu saraksts  

Konferences par Eiropas nākotni plenārsēdes darba 
grupa veselības jautājumos (48) 
   

Priekšsēdētājs:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Eiropas Komisija) 
   

   

Vārds Uzvārds Pārstāv 

      

Pascal ARIMONT Eiropas Parlaments 

Andrei BACIU Padome 

Alina BÂRGĂOANU Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

Katerina BAT'HOVÁ Padome 

Linette Eleni BLANKENSTEINER  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Claudette  BUTTIGIEG Dalībvalstu parlamenti 

Anda  ČAKŠA Dalībvalstu parlamenti 

Susanna CECCARDI Eiropas Parlaments 
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Roberto CIAMBETTI Reģionu komiteja 

Alain  COHEUR  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

Nathalie COLIN-OESTERLÉ Eiropas Parlaments 

Margarita DE LA PISA CARRIÓN Eiropas Parlaments 

Isabel  DÍAZ AYUSO  Reģionu komiteja 

Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Padome 

Ines GASMI  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Camille GIRARD  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Ilenia Carmela GRECO  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Sebastián GUILLEN  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Kinga JOÓ Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

Olga KALAKOUTA Padome 

Boudraa 
MAGHNIA LINDA 
(MOUSTAKIM)  

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Radka MAXOVÁ Eiropas Parlaments 

Rūta  MILIŪTĖ Dalībvalstu parlamenti 

Alin Cristian MITUȚA Eiropas Parlaments 

Dolors MONTSERRAT Eiropas Parlaments 

Nicolas MORAVEK  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Renaud   MUSELIER Vietējais/reģionālais pārstāvis 

Ria  OOMEN-RUIJTEN Dalībvalstu parlamenti 

Dimitrios PAPADIMOULIS Eiropas Parlaments 

Troels de Leon PETERSEN  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Mark PLEŠKO Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

Jean-François  RAPIN Dalībvalstu parlamenti 

Ivo RASO  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Michèle RIVASI Eiropas Parlaments 

Valeria RONZITTI Sociālie partneri 

Christa  SCHWENG  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

Maroš ŠEFČOVIČ Eiropas Komisija 

Elisaveta SIMEONOVA Padome 

Ivan Vilibor SINČIĆ  Eiropas Parlaments 

Niamh  SMYTH Dalībvalstu parlamenti 

Paola  TAVERNA Dalībvalstu parlamenti 

Jesús TERUEL TERUEL  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Zoltán  TESSELY Dalībvalstu parlamenti 

Patrizia TOIA Eiropas Parlaments 

Kathleen VAN BREMPT Eiropas Parlaments 

Ioannis  VARDAKASTANIS Pilsoniskā sabiedrība 

Anna  VIKSTRÖM Dalībvalstu parlamenti 

Claude  WISELER Dalībvalstu parlamenti 

 

 


