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ZBIRNO POROČILO 

Delovna skupina o zdravju, ki ji predseduje Maroš Šefčovič, podpredsednik Evropske komisije 

17. december 2021, od 16.00 do 18.00 

 

1. Uvodna beseda predsedujočega 

 

Druga seja delovne skupine je potekala v hibridni obliki. Predsedujoči Maroš Šefčovič je pozdravil člane in 
povedal nekaj uvodnih besed ter pojasnil, da se je kljub odpovedi decembrskega plenarnega zasedanja 
sestalo vseh devet delovnih skupin. Sporočil je, da je bil med predstavniki evropskih državljanskih forumov 
izbran uradni govorec delovne skupine. Člane je obvestil o novostih v zvezi s konferenco, pri čemer je 
posebej omenil tretjo sejo državljanskega foruma 2 „Evropska demokracija/vrednote, pravice, pravna 
država, varnost“, ki je pravkar potekala v Firencah in na kateri so državljani sprejeli 39 priporočil. Vsa 
priporočila si je mogoče prebrati na platformi konference. Predsedujoči je povabil državljane, naj delovno 
skupino obvestijo o zdravstvenih vprašanjih, o katerih so razpravljali na drugi seji evropskega 
državljanskega foruma 3 „Podnebne spremembe, okolje/zdravje“, in opozoril, da bodo usmeritve druge 
seje državljanskega foruma zgoščene v manjše število priporočil na tretji seji foruma. Spomnil je, da bo 
tretja seja potekala od 7. do 9. januarja v Natolinu.  
 
Nato je k besedi povabil člane delovne skupine, začenši s predstavniki državljanskih forumov. 

 

2. Razprava  

 
Uradni govorec je uvodoma pojasnil razprave v državljanskem forumu 3 in predstavil rezultate njegove 
druge seje, ki je v spletni obliki potekala od 19. do 21. novembra. Poudaril je edinstvenost tega projekta 
in izrazil zadovoljstvo, da v njem sodeluje. Omenil je, da je državljanski forum 3 na drugi seji oblikoval 242 
usmeritev. Med njimi je posebej izpostavil usmeritve o enakem dostopu, naložbah v zdravje, uporabi 
antibiotikov za zdravje ljudi in živali, uporabi pesticidov v kmetijstvu in spodbujanju zdravih navad. Pojasnil 
je, da je državljanski forum 3 še sredi delovnega procesa in da bodo usmeritve preoblikovane v priporočila 
na tretji in zadnji seji foruma. 
 
Razprave so se osredotočile na naslednje teme  
 

• Nekateri člani so dejali, da EU temelji na družbenih vrednotah in univerzalnem zdravstvenem varstvu 
ter da bi morali državljani EU imeti enak dostop do visokokakovostnih zdravstvenih storitev, pri katerih 
se uporabljajo najnovejše tehnologije. 
 

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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• Nekateri govorci so poudarili, da je treba okrepiti sodelovanje med državami članicami. Eden od 

članov je poudaril, da je treba spoštovati raznolikost držav članic in pred spreminjanjem primarnih 

pogodb najprej v celoti izkoristiti njune sedanje določbe. Nekdo je dodal, da je treba, če se želi 

upoštevati načelo subsidiarnosti, razpravljati o usklajevanju sistemov zdravstvenega varstva, in ne o 

njihovem evropskem povezovanju. Drugi (člani) so pozvali k povečanju pristojnosti EU in naložb v 

zdravje.  

 

• Nekateri govorci so menili, da bi morale države članice z namenom izmenjave znanja in izkušenj 
okrepiti sodelovanje na podlagi evropskih referenčnih mrež. Poleg tega bi morale vlagati v skupno 
infrastrukturo za visoko specializirano zdravstveno varstvo in razviti skupni pristop na področju 
raziskovalnih instrumentov.  
 

• Drugi člani so poudarili, da je pandemija covida-19 pokazala, da je treba izboljšati sodelovanje, 
povečati odpornost sistemov zdravstvenega varstva, povečati proizvodne zmogljivosti v EU in 
zmanjšati odvisnost od dobavnih verig. Omenjeno je bilo tudi, kako pomembno je strateško 
oblikovanje zalog in čezmejno usklajevanje, zlasti med bolnišnicami. Prav tako je bilo poudarjeno, da 
bi morale biti v obvladovanje zdravstvenih kriz, kot je pandemija covida-19, vključene regionalne in 
lokalne oblasti.  
 

• Eden izmed članov je izpostavil, da se invalidi pri uveljavljanju svoje pravice do zdravja soočajo z 
dodatnimi ovirami, zlasti z ovirami pri zdravstvenem varstvu, zdravilih in medicinskih pripomočkih, pa 
tudi s strukturno diskriminacijo. Invalidnosti ne bi smeli obravnavati le z zdravstvenega vidika, temveč 
tudi z vidika človekovih pravic, kot je predvideno v Konvenciji OZN o pravicah invalidov (člen 25 o 
zdravju), ki jo je ratificirala tudi EU.  Eden od članov je dodal, da ima zelo malo držav članic zakonodajo 
proti diskriminaciji invalidov na podlagi zdravja in da je Svet protidiskriminacijsko direktivo blokiral. 
Drug član je poudaril vlogo, ki jo imajo socialna podjetja pri vključevanju prikrajšanih ljudi. 
 

• Omenjena je bila tudi soodvisnost zdravja in proizvodnje zdrave hrane ter zdravja in okolja, zlasti 
močna povezava med proizvodnjo hrane in razpoložljivostjo osnovnih živilskih proizvodov, ki je 
zapletena in je o njej še treba razpravljati. 

 

• Drugi so navedli, da so v sistemih zdravstvenega varstva pomembni tudi digitalizacija, umetna 
inteligenca in robotika. EU bi lahko zagotovila temelje digitalne infrastrukture, ki je potrebna za 
najpomembnejše naložbe v raziskave in za čezmejno sodelovanje pri digitalni preobrazbi in inovativnih 
rešitvah. V okviru programa „Obzorje Evropa“ bi se morala prizadevanja osredotočiti na 
telemedicinske storitve in inovativne raziskave, uporabo novih tehnologij, kot so razširjena resničnost, 
robotika, diagnostično slikanje in druge digitalne rešitve. 
 

• Nekateri govorci so dejali, da si več sklopov državljanskega foruma 3 zasluži posebno pozornost, tj. 
spodbujanje zdravega načina življenja, preprečevanje bolezni in enak dostop do zdravja za vse. Ti 
sklopi imajo tudi pomemben gospodarski in socialni vpliv glede na demografsko sestavo EU. Zaradi 
staranja prebivalstva v EU bi moralo biti usklajevanje inovacij na področju zdravstvenih raziskav 
prednostna naloga. Nekateri so menili, da bi morale demografske politike postati horizontalna 
prednostna naloga vseh evropskih politik. 
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• Drugi pa so pozvali k boljši platformi za izmenjavo informacij o zdravju in k skupnim informacijskim 
kampanjam za spodbujanje cepljenja in boj proti dezinformacijam. 
 

• Eden izmed članov je omenil odbor Evropskega parlamenta za boj proti raku. Ta v svojih priporočilih, 
o katerih se bo glasovalo na januarskem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, poziva k 
odločnejšemu ukrepanju EU proti raku.  
 

• V zvezi s pomanjkanjem zdravil je eden od govorcev predlagal, da bi morala EU ustanoviti evropski 
inštitut za proizvodnjo zdravil brez patentne zaščite in z njimi oskrbovati bolnišnice v Evropi, da bi se 
vsem zagotovil dostop do zdravil. Isti govorec je dejal, da bi morala EU posredovati pri cenah zdravil, 
pri tem pa upoštevati javne naložbe v raziskave.  
 

• Nekateri člani so izrazili željo, da bi se razprave delovne skupine še bolj strukturirale. Prav tako so želeli 
vedeti, kako razpravljati o predlogih civilne družbe. Predsedujoči je svetoval, naj se pisni prispevki 
posredujejo prek večjezične digitalne platforme, na sejah delovne skupine pa bodo predstavljeni 
ustno.  
 

 

3. Sklepne ugotovitve predsedujočega 

 

V sklepnih ugotovitvah se je predsedujoči vsem članom zahvalil za prispevke in povzel zamisli in 

predloge. Pojasnil je postopek za sprejem priporočil na tretji seji državljanskega foruma 3 od 7. do 9. 

januarja v Natolinu. Dodal je, da se bo o priporočilih foruma razpravljalo na naslednji seji delovne 

skupine na plenarnem zasedanju konference 21. januarja. 

 

 

________________________________ 
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PRILOGA: Seznam članov delovne skupine za zdravje  

Plenarna delovna skupina o zdravju (48)  

P Predsedujoči  Maroš ŠEFČOVIČ  (Evropska komisija) 
   

   

Ime Priimek Član/-ica 

      

Pascal ARIMONT Evropski parlament 

Andrei BACIU Svet 

Alina BÂRGĂOANU nacionalni državljanski forumi/dogodki 

Katerina BAT'HOVÁ Svet 

Linette Eleni BLANKENSTEINER  evropski državljanski forumi 

Claudette  BUTTIGIEG nacionalni parlamenti 

Anda  ČAKŠA nacionalni parlamenti 

Susanna CECCARDI Evropski parlament 

Roberto CIAMBETTI Odbor regij 

Alain  COHEUR  Evropski ekonomsko-socialni odbor 

Nathalie COLIN-OESTERLÉ Evropski parlament 

Margarita DE LA PISA CARRIÓN Evropski parlament 

Isabel  DÍAZ AYUSO  Odbor regij 

Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Svet 

Ines GASMI  evropski državljanski forumi 

Camille GIRARD  evropski državljanski forumi 

Ilenia 
Carmela 

GRECO  evropski državljanski forumi 

Sebastián GUILLEN  evropski državljanski forumi 

Kinga JOÓ nacionalni državljanski forumi/dogodki 

Olga KALAKOUTA Svet 

Boudraa 
MAGHNIA LINDA 
(MOUSTAKIM)  

evropski državljanski forumi 

Radka MAXOVÁ Evropski parlament 

Rūta  MILIŪTĖ nacionalni parlamenti 

Alin Cristian MITUȚA Evropski parlament 

Dolors MONTSERRAT Evropski parlament 

Nicolas MORAVEK  evropski državljanski forumi 

Renaud  MUSELIER lokalni/regionalni predstavnik 

Ria  OOMEN-RUIJTEN nacionalni parlamenti 

Dimitrios PAPADIMULIS Evropski parlament 

Troels de 
Leon 

PETERSEN  evropski državljanski forumi 

Mark PLEŠKO nacionalni državljanski forumi/dogodki 

Jean-
François  

RAPIN nacionalni parlamenti 
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Ivo RASO  evropski državljanski forumi 

Michèle RIVASI Evropski parlament 

Valeria RONZITTI socialni partnerji 

Christa  SCHWENG  Evropski ekonomsko-socialni odbor 

Maroš ŠEFČOVIČ Evropska komisija 

Elisaveta SIMEONOVA Svet 

Ivan Vilibor SINČIĆ  Evropski parlament 

Niamh  SMYTH nacionalni parlamenti 

Paola  TAVERNA nacionalni parlamenti 

Jesús TERUEL TERUEL  evropski državljanski forumi 

Zoltán  TESSELY nacionalni parlamenti 

Patrizia TOIA Evropski parlament 

Kathleen VAN BREMPT Evropski parlament 

Joanis  VARDAKASTANIS civilna družba 

Anna  VIKSTRÖM nacionalni parlamenti 

Claude  WISELER nacionalni parlamenti 

 

 


