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ZBIRNO POROČILO 

Delovna skupina za zdravje, ki ji predseduje Maroš Šefčovič, podpredsednik Evropske komisije 

Petek, 21. januar 2022, od 14.00 do 16.00 

 

1. Uvodne besede predsedujočega 
 

Tretja seja delovne skupine je potekala v hibridni obliki in jo je bilo mogoče spremljati prek spleta 
na večjezični digitalni platformi Konference. Na začetku seje je predsedujoči Maroš Šefčovič povedal, da 
bo delovna skupina razpravljala o 17 priporočilih v zvezi z zdravjem, ki jih je sprejel evropski državljanski 
forum 3, in ustreznih priporočilih nacionalnih državljanskih forumov, ki so zaključili svoje delo. Ob tem je 
pozval člane, ki so oddali prispevke prek večjezične digitalne platforme, naj predstavijo svoje zamisli. Člane 
delovne skupine je obvestil, da bo skupaj z uradnim govorcem delovne skupine o rezultatih razprave na 
plenarnem zasedanju Konference poročal naslednji dan. 

 
2. Razprava  

 
• Štirje predstavniki evropskega državljanskega foruma 3 so predstavili 17 priporočil v zvezi z zdravjem, 

razvrščenih v naslednje sklope: zdrava hrana, okrepitev zdravstvenega sistema, širše razumevanje 
zdravja in enak dostop do zdravja za vse. Poudarili so predvsem: 
 
- da je treba okrepiti zdravstvene sisteme in povečati pristojnosti EU na tem področju; 
- pomen zagotavljanja enakega dostopa do zdravstvenega varstva;  
- da je treba več vlagati v zdravstvene raziskave, vzpostaviti skupne zdravstvene podatkovne zbirke 

in se bolj osredotočiti na preventivno zdravstveno varstvo, zlasti za duševno zdravje;  
- zahtevo po določitvi standardov za zdravo hrano, na primer s spodbujanjem ekološke hrane, 

izboljšanjem sledljivosti in preglednosti ter nadzorovanjem uporabe antibiotikov v krmi.  
 

• Predstavnika državljanov Francije in Nizozemske sta predstavila priporočila svojega nacionalnega 
državljanskega foruma na področju zdravja. 
 
- Predstavnik francoskega nacionalnega foruma je pozval, naj se v sklopu skupne zdravstvene 

politike uskladi zdravstveno varstvo, da bo dostopno vsem Evropejcem, razvijeta ustrezno 
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točkovanje in označevanje hranilne vrednosti ter okrepi suverenost EU s ponovno industrializacijo 
zdravstvenega sektorja v EU. 

- Predstavnica nizozemskega nacionalnega foruma je pozvala k večjemu nadzoru nad ukrepi za boj 
proti pandemiji, da bi povečali usklajenost na ravni EU, ter izrazila mnenje, da bi moralo ostati 
zdravstveno varstvo v prvi vrsti nacionalna odgovornost. Poudarila je tudi, da je treba zagotoviti 
cenovno dostopna in zanesljiva zdravila za vse. 

 
 

• Razprava se je osredotočila na naslednje teme: 
  
- Nekateri člani so poudarili, da je treba na ravni EU okrepiti usklajevalne mehanizme in odpornost 

zdravstvenih sistemov ter izkoristiti izkušnje, pridobljene med pandemijo covida-19. 
- Drugi so navedli, da je treba doseči enak dostop do zdravstvenega varstva in na ravni EU oblikovati 

minimalne zdravstvene standarde. 
- Spet drugi pa so spregovorili o prizadevanjih, ki so potrebna za preprečevanje ozkih grl v dobavnih 

verigah v farmacevtski industriji ter za zmanjšanje naše odvisnosti od tretjih držav pri proizvodnji 
zdravil in sestavin. 

- Nekateri pa so poudarili, da je treba vlagati v zdravstveno infrastrukturo in spodbujati e-zdravje. 
- Več govorcev je izpostavilo, kako pomembna je preventiva. Poudarili so dejstvo, da sta hrana in 

zdravje povezana, mnenja glede profiliranja hranil pa so bila različna. V zvezi z bojem proti raku 
so navedli, da so ključni ukrepi za obravnavo dejavnikov tveganja, kot sta uživanje tobaka in 
škodljivo uživanje alkohola.  

- Duševno zdravje so izpostavili kot vprašanje, ki državljane zelo skrbi. Nekateri so dejali, da so zelo 
pomembne tudi pobude za boj proti redkim boleznim ter boleznim srca in ožilja. 

- Eden od članov je v zvezi s priporočilom o povečanju pristojnosti agencije EMA poudaril, da je 
treba ustanoviti javno agencijo oziroma razširiti dejavnosti obstoječe agencije, da se bo 
osredotočala na medicinske in farmacevtske raziskave.  

- Mnenja glede priporočila o vključitvi zdravja kot deljene pristojnosti so bila različna. Nekateri so 
opozorili na člen 168 PDEU in niso videli razloga, da bi presegli sedanji pravni okvir, medtem ko so 
drugi menili, da te zamisli ni mogoče zavrniti.  
 

• Nekateri člani so izpostavili vprašanje načina dela in nadaljnjih korakov ter pozvali, naj bodo razprave 
delovne skupine bolj strukturirane, manjše število članov pa je predlagalo, da bi v prihodnje delali na 
pisnih dokumentih. Nekateri so dejali, da bi morala biti priporočila preoblikovana v konkretne 
predloge. Spet drugi so predlagali, da bi priporočila razvrstili v kategorije, na primer priporočila, glede 
katerih je EU že ukrepala, priporočila, ki bi jih lahko obravnavali v okviru obstoječe zakonodaje EU, in 
priporočila, ki zahtevajo dolgoročno ukrepanje in vključujejo nove ukrepe. 
 

• Komisarka Stela Kiriakides je sodelovala na daljavo. Predstavila je sedanje in prihodnje pobude EU na 
področju zdravja (zlasti predlog za vzpostavitev evropskega zdravstvenega podatkovnega prostora, ki 
se načrtuje za april 2022, in predlog o novi strategiji za zdravila, ki se načrtuje za konec leta 2022). 
Komisarka je povedala, da je Komisija zavezana uresničevanju zdravstvenih politik. Glede delitve 
pristojnosti je dejala, da bo Komisija počakala na sklepe Konference in nato sprejela uradno stališče. 
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Ob tem pa je poudarila, da so ukrepi za okrepitev zdravstvene politike EU trenutno mogoči, ne da bi 
bilo zanje nujno treba spremeniti Pogodbi.  
 
• Nekateri predstavniki državljanov iz evropskih državljanskih forumov so poudarili, da se po zaslugi 

strokovnjakov in preverjevalcev dejstev sicer zavedajo, da zakonodaja EU o tem vprašanju že 
obstaja, vendar so se vseeno odločili, da sprejmejo priporočilo, ker področje uporabe zakonodaje 
ni dovolj široko oziroma njeno izvajanje v praksi ne deluje. Nekateri predstavniki državljanov so 
tudi prosili druge člane, naj obravnavajo vsa priporočila.   

 
3. Sklepne ugotovitve predsedujočega 

 
Predsedujoči se je na koncu seje zahvalil državljanom za priporočila in dejal, da so jih obravnavali zelo 
resno. Za prispevke se je zahvalil tudi vsem članom ter povzel podane govore in predloge. Omenil je zlasti 
vlogo prihodnjega Evropskega organa za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere 
(HERA). Predlagal je, da se za naslednjo sejo pripravijo informacije o ozadju, na podlagi katerih bi se za 
vsako priporočilo opredelili ukrepi, ki že obstajajo in ki se načrtujejo, ter nova področja, na katerih bi se 
kratko- in dolgoročno lahko storilo več. Dodal je, da bo člane še obvestil o načinu dela, ki se bo uporabljal 
za naslednje seje. 

__________________ 
 

 

 

PRILOGA: Seznam članov delovne skupine za zdravje  

 

Naziv Ime Priimek Telo 
        

g. Pascal ARIMONT Evropski parlament 
ga. Alina BÂRGĂOANU nacionalni državljanski forumi/dogodki 
ga.  Katerina BAT'HOVÁ Svet 
ga. Linette Eleni BLANKENSTEINER  evropski državljanski forumi 
ga. Claudette  BUTTIGIEG nacionalni parlamenti 
ga. Anda  ČAKŠA nacionalni parlamenti 
ga. Susanna CECCARDI Evropski parlament 
g.  Roberto CIAMBETTI Odbor regij 
g. Alain  COHEUR  Evropski ekonomsko-socialni odbor 

ga. Nathalie COLIN-OESTERLÉ Evropski parlament 
ga. Margarita DE LA PISA CARRIÓN Evropski parlament 
ga. Isabel  DÍAZ AYUSO  Odbor regij 
ga. Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Svet 
ga. Ines GASMI  evropski državljanski forumi 
ga. Camille GIRARD  evropski državljanski forumi 
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ga. Daniela  GÎTMAN Svet 
ga. Ilenia Carmela GRECO  evropski državljanski forumi 
g. Sebastián GUILLEN  evropski državljanski forumi 

ga. Kinga JOÓ nacionalni državljanski forumi/dogodki 
ga. Philippa  KARSERA Svet 
ga. Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  evropski državljanski forumi 
ga. Radka MAXOVÁ Evropski parlament 
ga. Rūta  MILIŪTĖ nacionalni parlamenti 
g. Alin Cristian MITUȚA Evropski parlament 

ga. Dolors MONTSERRAT Evropski parlament 
g. Nicolas MORAVEK  evropski državljanski forumi 
g. Renaud   MUSELIER lokalni/regionalni predstavnik 

ga. Ria  OOMEN-RUIJTEN Nacionalni parlamenti 
g. Dimitrios PAPADIMOULIS Evropski parlament 

ga. Troels de Leon PETERSEN  evropski državljanski forumi 
g. Mark PLEŠKO nacionalni državljanski forumi/dogodki 
g. Jean-François  RAPIN nacionalni parlamenti 
g. Ivo RASO  evropski državljanski forumi 

ga. Michèle RIVASI Evropski parlament 
ga.  Valeria RONZITTI socialni partnerji 
ga. Christa  SCHWENG  Evropski ekonomsko-socialni odbor 
g. Maroš ŠEFČOVIČ Evropska komisija 

ga.  Elisaveta SIMEONOVA Svet 
g. Ivan Vilibor SINČIĆ  Evropski parlament 

ga. Niamh  SMYTH nacionalni parlamenti 
ga. Paola  TAVERNA nacionalni parlamenti 
g.  Jesús TERUEL TERUEL  evropski državljanski forumi 
g. Zoltán  TESSELY nacionalni parlamenti 

ga. Patrizia TOIA Evropski parlament 
ga. Kathleen VAN BREMPT Evropski parlament 
ga.  Anna  VIKSTRÖM nacionalni parlamenti 
g. Claude  WISELER nacionalni parlamenti 
g.  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Svet 

 


