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KORTFATTAT REFERAT 

Arbetsgruppen för hälsa, med Europeiska kommissionens vice ordförande 
Maroš Šefčovič som ordförande 

Fredagen den 21 januari 2022 kl. 14.00–16.00 

 

1. Inledande kommentarer från ordföranden 
 

Arbetsgruppens tredje möte hölls i hybridform och sändes på nätet under konferensen Den flerspråkiga 
digitala plattformen. Ordförande Maroš Šefčovič öppnade mötet med att berätta att arbetsgruppen 
skulle diskutera de 17 hälsorelaterade rekommendationer som antagits av Den europeiska 
medborgarpanelen 3, och relevanta rekommendationer från de nationella medborgarpanelerna som har 
avslutat sitt arbete. Han bjöd även in medlemmar som har bidragit till den flerspråkiga digitala 
plattformen för att låta dem presentera sina idéer. Han informerade arbetsgruppens medlemmar om att 
han – tillsammans med arbetsgruppens talesperson – ska rapportera om resultaten som diskussionen 
utmynnar i till konferensens plenarförsamling dagen efter. 

 
2. Diskussion  

 
• Fyra representanter från den europeiska medborgarpanelen 3 presenterade 17 hälsorelaterade 

rekommendationer som är grupperade under följande kluster: ”Hälsosamma livsmedel”, 
”Förstärkning av hälso- och sjukvårdssystemet”, ”En bredare förståelse av begreppet hälsa” och 
”Jämlik tillgång till hälsa för alla”. De betonade särskilt: 
 
- Behovet av att förstärka hälso- och sjukvårdssystemen och EU:s befogenheter inom detta 

område. 
- Vikten av att uppnå jämlik tillgång till hälso- och sjukvård.  
- Behovet av att investera mer i forskning på hälsoområdet, att upprätta gemensamma 

hälsodatabaser och att fokusera på förebyggande hälsovård i större utsträckning, och på mental 
hälsa i synnerhet.  

- Begäran om att fastställa normer för hälsosamma livsmedel, t.ex. genom att främja ekologiska 
livsmedel, förbättra spårbarheten och transparensen, och genom att kontrollera användningen 
av antibiotika i djurfoder.  
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• Medborgarrepresentanter från Frankrike och Nederländerna presenterade rekommendationerna 
för sina respektive nationella medborgarpaneler inom området för hälsa. 
 
- Representanten från den franska nationella medborgarpanelen vädjade om att harmonisera 

hälso- och sjukvården för att göra den tillgänglig för alla européer genom en gemensam hälso- 
och sjukvårdspolitik, att utveckla en ordentlig poängsättning och märkning för näringsvärden, 
och att stärka EU:s suveränitet genom en återindustrialisering av hälso- och sjukvårdssektorn 
inom EU. 

- Representanten från den nederländska nationella medborgarpanelen uppmanade till att ta 
större kontroll över pandemibekämpande åtgärder, för bättre samordning på EU-nivå, samtidigt 
som man ansåg att hälso- och sjukvården i första hand borde vara en nationell angelägenhet. 
Hon betonade även behovet av att ge alla tillgång till överkomliga och pålitliga hjälpmedel. 

 
 

• Diskussionerna kretsade kring följande ämnen: 
  
- En del medlemmar underströk behovet att stärka samordningsmekanismerna på EU-nivå och att 

stärka hälso- och sjukvårdssystemens motståndskraft och att dra nytta av erfarenheterna från 
covid-19-pandemin. 

- Andra tog upp behovet av att uppnå lika tillgång till hälso- och sjukvård och att utveckla 
miniminormer för hälsa på EU-nivå. 

- Några andra talade om de ansträngningar som skulle göras för att undvika flaskhalsar i 
leveranskedjorna inom läkemedelsindustrin, och för att minska vårt beroende av tredjeländer 
när det gäller tillverkning av läkemedel och medicinska ingredienser. 

- En del talare betonade behovet av att investera i hälsoinfrastruktur och att främja digital hälsa. 
- Flera talare nämnde vikten av förebyggande. Kopplingen mellan livsmedel och hälsa betonades. 

Olika åsikter i frågan om näringsprofiler yttrades. Åtgärder för att ta itu med riskfaktorer, som 
tobak och skadlig alkoholkonsumtion, ansågs vara avgörande för kampen mot cancer.  

- Mental hälsa nämndes som en fråga som oroar medborgarna i stor utsträckning. En del sa att 
initiativ för att tackla sällsynta sjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar också var mycket viktiga. 

- Med hänvisning till rekommendationen om att utvidga EMA:s befogenheter, betonade en 
ledamot behovet av ett offentligt organ – eller en utvidgning av den nuvarande – med fokus på 
medicinsk och farmaceutisk forskning.  

- Det framfördes olika åsikter om rekommendationen att inkludera hälsa som en delad 
befogenhet. Några erinrade om artikel 168 i EUF-fördraget och såg ingen anledning att gå utöver 
den nuvarande rättsliga ramen, medan andra sa att idén inte kunde förkastas.  
 

• Några medlemmar lyfte frågan om arbetssätten och de kommande stegen för att ytterligare 
strukturera diskussionerna i arbetsgruppen och några föreslog att man skulle jobba på skriftliga 
dokument. Några sa att rekommendationerna borde omvandlas till konkreta förslag. Några andra 
föreslog att man skulle sortera rekommendationer i kategorier, dvs. rekommendationer som EU 
redan gjort någonting åt, rekommendationer som skulle kunna hanteras genom befintlig 
EU-lagstiftning, och slutligen, rekommendationer som kräver långsiktiga åtgärder och inbegriper nya 
åtgärder. 



 

3 
 

 
• Kommissionsledamot Stella Kyriakides deltog på distans. Hon redogjorde för aktuella och framtida 

EU-initiativ för hälsoområdet (i synnerhet förslaget om att skapa ett europeiskt område för 
hälsodata som planeras i april 2022, och förslaget om en ny läkemedelsstrategi planerad till slutet av 
2022). Kommissionsledamoten uttryckte kommissionens åtagande att genomföra 
hälsovårdspolitiken. I frågan om fördelningen av befogenheter sa hon att kommissionen skulle vänta 
på slutsatserna från konferensen innan den tar någon formell ståndpunkt. Hon betonade dock att 
för tillfället är åtgärder för att stärka EU:s hälsopolitik möjliga utan att nödvändigtvis ändra 
fördragen.  
 
• En del medborgarrepresentanter från de europeiska medborgarpanelerna underströk att även 

om de var medvetna om att det redan finns en EU-lag i en specifik fråga, tack vare ingripande av 
experter och faktagranskare, så beslutade de ändå anta en rekommendation, som med tanke på 
lagens omfattning, inte var tillräckligt omfattande eller att dess genomförande inte fungerade i 
praktiken. Några medborgarrepresentanter bad också andra ledamöter att reagera på alla 
rekommendationer.  

 
3. Avslutande kommentarer från ordföranden 

 
Ordföranden avslutade sammanträdet med att tacka alla medborgare för deras rekommendationer och 
sa att de togs på största allvar. Han tackade också alla medlemmar för deras bidrag och sammanfattade 
insatserna och förslagen som lagts fram. Han nämnde särskilt myndigheten för beredskap och insatser 
vid hälsokrisers (Hera) framtida roll. Inför nästa möte föreslog ordföranden att man skulle återkomma 
med den bakgrundsinformation som redan finns för alla rekommendationer, vad som för närvarande 
planeras och nya områden där mer skulle kunna göras på kort och på lång sikt. Han nämnde att han 
skulle återkomma till medlemmarna med ett arbetssätt för de kommande mötena. 

________________________________ 
 

 

 

BILAGA: Förteckning över medlemmarna i arbetsgruppen för hälsa  

 

Titel Förnamn Efternamn Organ 
        

 Pascal ARIMONT Europaparlamentet 
 Alina BÂRGĂOANU Nationella medborgarpaneler/evenemang 
  Katerina BAT'HOVÁ Rådet 
 Linette Eleni BLANKENSTEINER  Europeiska medborgarpaneler 
 Claudette  BUTTIGIEG Nationella parlament 
 Anda  ČAKŠA Nationella parlament 
 Susanna CECCARDI Europaparlamentet 
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  Roberto CIAMBETTI Regionkommittén 
 Alain  COHEUR  Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén 
 Nathalie COLIN-OESTERLÉ Europaparlamentet 
 Margarita DE LA PISA CARRIÓN Europaparlamentet 
 Isabel  DÍAZ AYUSO  Regionkommittén 
 Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Rådet 
 Ines GASMI  Europeiska medborgarpaneler 
 Camille GIRARD  Europeiska medborgarpaneler 
 Daniela  GÎTMAN Rådet 
 Ilenia Carmela GRECO  Europeiska medborgarpaneler 
 Sebastián GUILLEN  Europeiska medborgarpaneler 
 Kinga JOÓ Nationella medborgarpaneler/evenemang 
 Philippa  KARSERA Rådet 
 Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Europeiska medborgarpaneler 
 Radka MAXOVÁ Europaparlamentet 
 Rūta  MILIŪTĖ Nationella parlament 
 Alin Cristian MITUȚA Europaparlamentet 
 Dolors MONTSERRAT Europaparlamentet 
 Nicolas MORAVEK  Europeiska medborgarpaneler 
 Renaud MUSELIER Lokal/regional företrädare 
 Ria  OOMEN-RUIJTEN Nationella parlament 
 Dimitrios PAPADIMOULIS Europaparlamentet 
 Troels de Leon PETERSEN  Europeiska medborgarpaneler 
 Mark PLEŠKO Nationella medborgarpaneler/evenemang 
 Jean-François  RAPIN Nationella parlament 
 Ivo RASO  Europeiska medborgarpaneler 
 Michèle RIVASI Europaparlamentet 
  Valeria RONZITTI Arbetsmarknadens parter 
 Christa  SCHWENG  Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén 
 Maroš ŠEFČOVIČ Europeiska kommissionen 
  Elisaveta SIMEONOVA Rådet 
 Ivan Vilibor SINČIĆ  Europaparlamentet 
 Niamh  SMYTH Nationella parlament 
 Paola  TAVERNA Nationella parlament 
  Jesús TERUEL TERUEL  Europeiska medborgarpaneler 
 Zoltán  TESSELY Nationella parlament 
 Patrizia TOIA Europaparlamentet 
 Kathleen VAN BREMPT Europaparlamentet 
  Anna  VIKSTRÖM Nationella parlament 
 Claude  WISELER Nationella parlament 
  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Rådet 

 


