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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 

Pracovná skupina pre zdravie, ktorej predsedá Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie 

Piatok 17. decembra 2021 od 16.00 h do 18.00 h 

 

1. Úvodné slovo predsedu 

 

Druhá schôdza pracovnej skupiny sa konala na diaľku. Predseda Maroš Šefčovič privítal členov a 
v úvodnom vystúpení vysvetlil, že hoci sa decembrové plenárne zasadnutie nemohlo uskutočniť, schôdze 
deviatich pracovných skupín sa konali. Oznámil, že hovorca pracovnej skupiny bol vybraný spomedzi 
zástupcov európskych panelových diskusií občanov. Predseda informoval členov o najnovšom stave 
konferencie a spomenul najmä tretie zasadnutie panelu 2 na tému Európska demokracia/hodnoty a práva, 
právny štát, bezpečnosť, ktoré sa konalo vo Florencii a na ktorom občania prijali 39 odporúčaní. Všetky 
odporúčania sú k dispozícii na platforme. Predseda vyzval občanov, aby informovali pracovnú skupinu 
o otázkach zdravia, o ktorých sa diskutovalo počas 2. zasadnutia európskej panelovej diskusie občanov 3 
na tému Zmena klímy, životné prostredie/zdravie, a pripomenul, ako sa usmernenia z 2. zasadnutia panelu 
počas 3. zasadnutia zúžia na obmedzenejší počet odporúčaní. Pripomenul, že tretie zasadnutie sa 
uskutoční 7. – 9. januára v Natoline.  
 
Členovia pracovnej skupiny, v prvom rade zástupcovia panelových diskusií občanov, boli potom vyzvaní, 
aby sa ujali slova. 

 

2. Diskusia  

 
Hovorca na úvod prezentoval súčasný stav rokovaní panelu 3 a predstavil výsledok 2. zasadnutia panelu 
3, ktoré sa konalo 19. – 21. novembra online. Vyzdvihol bezprecedentný charakter tohto projektu a 
zdôraznil svoju spokojnosť s tým, že môže byť jeho súčasťou. Panel 3 sformuloval počas svojho 
2. zasadnutia 242 usmernení. Spomenul najmä usmernenia týkajúce sa rovnakého prístupu, investícií do 
zdravia, používania antibiotík v záujme zdravia ľudí a zvierat, používania pesticídov v poľnohospodárstve 
a podpory zdravých návykov. Vysvetlil, že panel 3 je uprostred procesu a z usmernení sa na treťom a 
poslednom zasadnutí panelu stanú odporúčania. 
 
Diskusie sa sústredili na tieto témy:  
 

• Niektorí členovia uviedli, že EÚ je postavená na sociálnych hodnotách a univerzálnom zabezpečení a 
že občanom EÚ by sa mal zaručiť rovnaký prístup ku kvalitným službám zdravotnej starostlivosti 
s využitím najnovších technológií. 
 

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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• Niektorí rečníci zdôraznili význam posilnenia spolupráce členských štátov. Jeden člen zdôraznil, že 

treba rešpektovať rozmanitosť členských štátov, a uviedol, že pred navrhnutím zmien zmluvy by sa 

mali najskôr naplno využiť súčasné ustanovenia zmluvy. Ďalší rečník dodal, že by sme mali hovoriť 

o koordinácii systémov zdravotnej starostlivosti, a nie o integrácii systémov zdravotnej starostlivosti 

EÚ, aby sa zohľadnila zásada subsidiarity. Niektorí ďalší členovia vyzvali na posilnenie právomocí EÚ a 

investícií do zdravia.  

 

• Niektorí rečníci vyjadrili názor, že členské štáty by mali posilniť spoluprácu na základe európskych 
referenčných sietí (ERN) s cieľom vymieňať si poznatky a odborné znalosti. Členské štáty by mali tiež 
investovať do spoločnej infraštruktúry pre vysokošpecializovanú zdravotnú starostlivosť a vypracovať 
spoločný prístup k výskumným nástrojom.  
 

• Ďalší členovia zdôraznili, že pandémia COVID-19 ukázala, že treba zlepšiť spoluprácu, zvýšiť odolnosť 
systémov zdravotnej starostlivosti, zvýšiť výrobnú kapacitu v EÚ a znížiť našu závislosť od 
dodávateľských reťazcov. Spomenul sa aj význam tvorby strategických zásob a cezhraničnej 
koordinácie, najmä medzi nemocnicami. Zdôraznilo sa tiež, že regionálne a miestne samosprávy by 
mali byť zapojené do riadenia zdravotných kríz, ako je pandémia COVID-19.  
 

• Jeden z členov zdôraznil, že ľudia so zdravotným postihnutím čelia pri uplatňovaní svojho práva na 
zdravie dodatočným prekážkam, ako sú najmä prekážky týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, liekov a 
zdravotníckych pomôcok, ale aj štrukturálnej diskriminácii. Zdravotné postihnutie by sa nemalo 
vnímať len zo zdravotného hľadiska, ale aj z hľadiska ľudských práv, ako je stanovené v Dohovore OSN 
o právach osôb so zdravotným postihnutím (článok 25 o zdraví), ktorý EÚ ratifikovala.  Tento člen 
dodal, že len veľmi málo členských štátov má právne predpisy na boj proti diskriminácii osôb so 
zdravotným postihnutím zo zdravotných dôvodov a že antidiskriminačná smernica je blokovaná 
v Rade. Ďalší člen zdôraznil úlohu, ktorú môžu zohrávať podniky sociálneho hospodárstva pri integrácii 
znevýhodnených ľudí. 
 

• Hovorilo sa aj o súvislosti medzi zdravím a výrobou zdravých potravín a medzi zdravím a životným 
prostredím, najmä o silnom prepojení týkajúcom sa výroby potravín a dostupnosti základných 
potravinárskych produktov, ktoré je zložité a zasluhuje si ďalšiu diskusiu. 

 

• Ďalší členovia uviedli, že v systémoch zdravotnej starostlivosti sú takisto veľmi dôležité digitalizácia, 
umelá inteligencia a robotika. EÚ by mohla poskytnúť oporu pri budovaní digitálnej infraštruktúry, 
ktorú si vyžadujú kritické investície do výskumu a cezhraničná spolupráca v oblasti digitálnej 
transformácie a inovačných riešení. V rámci programu Horizont Európa by sa úsilie malo zamerať na 
telemedicínu a inovatívny výskum, uplatňovanie nových technológií, ako je rozšírená realita, robotika, 
diagnostické zobrazovanie a iné digitálne riešenia. 
 

• Niektorí rečníci uviedli, že osobitnú pozornosť si zasluhujú viaceré oblasti panelu 3, konkrétne 
podpora zdravého životného štýlu, prevencia chorôb a rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti pre 
všetkých. Tieto oblasti majú takisto významný hospodársky a sociálny vplyv v EÚ z hľadiska 
demografie. Medzi prioritami by mala byť koordinácia inovácií do výskumu v oblasti zdravia vzhľadom 
na starnutie obyvateľstva v EÚ. Niektorí uviedli, že demografické politiky by sa mali stať horizontálnou 
prioritou vo všetkých európskych politikách. 
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• Niektorí ďalší vyjadrili požiadavku lepšej platformy na výmenu informácií o zdraví a spoločných 
informačných kampaní na podporu očkovania a boja proti dezinformáciám. 
 

• Jeden z členov poukázal na Osobitný výbor EP pre boj proti rakovine. V odporúčaniach tohto výboru 
sa vyzýva na ráznejšie kroky EÚ v boji proti rakovine a bude sa o nich hlasovať na januárovej plenárnej 
schôdzi EP.  
 

• V súvislosti s nedostatkom liekov jeden z rečníkov navrhol, aby EÚ zriadila európsky inštitút pre výrobu 
nepatentovaných liekov a zásobovanie nemocníc v Európe s cieľom zabezpečiť všetkým ľuďom prístup 
k liekom. Podľa tohto rečníka by EÚ mala zasahovať do tvorby cien liekov s prihliadnutím na verejné 
investície do výskumu.  
 

• Niektorí členovia vyjadrili požiadavku, aby diskusie pracovnej skupiny boli viac štruktúrované, a pýtali 
sa na spôsob diskusií o návrhoch občianskej spoločnosti. Predseda odporučil, aby sa prostredníctvom 
mnohojazyčnej digitálnej platformy rozoslali písomné príspevky a boli ústne prednesené na schôdzach 
pracovnej skupiny.  
 

 

3. Záverečné poznámky predsedu 

 

Na záver schôdze predseda poďakoval všetkým členom za príspevky a zhrnul predložené vystúpenia 

a návrhy. Vysvetlil proces, ktorý povedie k prijatiu odporúčaní na 3. zasadnutí panelu 3 v Natoline 

7. – 9. januára. Dodal, že o odporúčaniach panelu sa bude diskutovať na ďalšom zasadnutí pracovnej 

skupiny na plenárnom zasadnutí konferencie 21. januára. 

 

 

________________________________ 
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PRÍLOHA: Zoznam členov pracovnej skupiny pre zdravie  

Pracovná skupina pre zdravie na plenárnom zasadnutí 
KOBE (48) 

 

    

Predseda
:  

Maroš 
ŠEFČOVIČ  

(Európska komisia)  

    

    

Osloveni
e 

Meno Priezvisko Inštitúcia 

        

pán Pascal ARIMONT Európsky parlament 

pán Andrei BACIU Rada 

pani Alina BÂRGĂOANU 
národné panelové diskusie 
občanov/podujatia 

pani  Katerina BAT'HOVÁ Rada 

pani Linette Eleni BLANKENSTEINER  európske panelové diskusie občanov 

pani Claudette  BUTTIGIEG národné parlamenty 

pani Anda  ČAKŠA národné parlamenty 

pani Susanna CECCARDI Európsky parlament 

pán  Roberto CIAMBETTI Výbor regiónov 

pán Alain  COHEUR  Európsky hospodársky a sociálny výbor 

pani Nathalie COLIN-OESTERLÉ Európsky parlament 

pani Margarita DE LA PISA CARRIÓN Európsky parlament 

pani Isabel  DÍAZ AYUSO  Výbor regiónov 

pani Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Rada 

pani Ines GASMI  európske panelové diskusie občanov 

pani Camille GIRARD  európske panelové diskusie občanov 

pán Ilenia Carmela GRECO  európske panelové diskusie občanov 

pán Sebastián GUILLEN  európske panelové diskusie občanov 

pani Kinga JOÓ 
národné panelové diskusie 
občanov/podujatia 

pani Olga KALAKOUTA Rada 

pani Boudraa 
MAGHNIA LINDA 
(MOUSTAKIM)  

európske panelové diskusie občanov 

pani Radka MAXOVÁ Európsky parlament 

pani Rūta  MILIŪTĖ národné parlamenty 

pán Alin Cristian MITUȚA Európsky parlament 

pani Dolors MONTSERRAT Európsky parlament 

pán Nicolas MORAVEK  európske panelové diskusie občanov 

pán Renaud   MUSELIER miestny/regionálny zástupca 
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pani Ria  OOMEN-RUIJTEN národné parlamenty 

pán Dimitrios PAPADIMOULIS Európsky parlament 

pani Troels de Leon PETERSEN  európske panelové diskusie občanov 

pán Mark PLEŠKO 
národné panelové diskusie 
občanov/podujatia 

pán Jean-François  RAPIN národné parlamenty 

pán Ivo RASO  európske panelové diskusie občanov 

pani Michèle RIVASI Európsky parlament 

pani  Valeria RONZITTI sociálni partneri 

pani Christa  SCHWENG  Európsky hospodársky a sociálny výbor 

pán Maroš ŠEFČOVIČ Európska komisia 

pani  Elisaveta SIMEONOVA Rada 

pán Ivan Vilibor SINČIĆ  Európsky parlament 

pani Niamh  SMYTH národné parlamenty 

pani Paola  TAVERNA národné parlamenty 

pán  Jesús TERUEL TERUEL  európske panelové diskusie občanov 

pán Zoltán  TESSELY národné parlamenty 

pani Patrizia TOIA Európsky parlament 

pani Kathleen VAN BREMPT Európsky parlament 

pán Ioannis  VARDAKASTANIS občianska spoločnosť 

pani  Anna  VIKSTRÖM národné parlamenty 

pán Claude  WISELER národné parlamenty 

 

 


