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PROTOKOLO SANTRAUKA 

Darbo grupė sveikatos klausimais, pirmininkavo Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Maroš 

Šefčovič 

2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis, 16.00–18.00 val. 

 

1. Pirmininko įžanginės pastabos 

 

Antrasis darbo grupės posėdis vyko nuotoliniu būdu. Pirmininkas Maroš Šefčovič pasveikino narius, tarė 
įvadinį žodį ir paaiškino, kad, nors gruodžio mėn. plenarinė sesija negalėjo įvykti, tačiau devynių darbo 
grupių posėdžiai vyko. Jis paskelbė, kad darbo grupės atstovas buvo išrinktas iš Europos piliečių forumų 
atstovų. Pirmininkas informavo narius apie dabartinę Konferencijos padėtį ir, visų pirma, atkreipė dėmesį 
tai, kad Florencijoje neseniai įvyko 2-ojo forumo „Europos demokratija; vertybės ir teisės, teisinė valstybė, 
saugumas“ trečioji sesija, kurioje piliečiai priėmė 39 rekomendacijas. Su visomis rekomendacijomis 
susipažinti galima platformoje. Pirmininkas paragino piliečius informuoti darbo grupę apie 3-ojo Europos 
piliečių forumo „Klimato kaita, aplinka; sveikata“ antrojoje sesijoje vykusią diskusiją sveikatos klausimais 
ir priminė, kad antrosios forumo sesijos gairės bus sutrauktos apsiribojant tam tikru rekomendacijų 
skaičiumi trečiosios sesijos metu. Pirmininkas taip pat priminė, kad trečioji sesija vyks sausio 7–9 d. 
Natoline.  
 
Tada žodis buvo suteiktas darbo grupės nariams, pradedant nuo piliečių forumų atstovų. 

 

2. Diskusija  

 
Atstovas pristatė dabartinę 3-ojo forumo svarstymų padėtį ir supažindino su šio forumo antrosios sesijos, 
vykusios nuotoliniu būdu lapkričio 19–21 d., rezultatais. Jis pabrėžė precedento neturintį šio projekto 
pobūdį ir džiaugėsi galėdamas jame dalyvauti. Per antrąjį posėdį 3-ojo forumo dalyviai suformulavo 242 
gaires. Kalbėtojas atkreipė dėmesį į gaires, susijusias su lygiomis galimybėmis, investicijomis į sveikatos 
sritį, antibiotikų naudojimu žmonių ir gyvūnų sveikatai, pesticidų naudojimu žemės ūkyje, sveikų įpročių 
skatinimu. Jis paaiškino, kad 3-asis forumas yra įpusėjęs savo darbą ir kad rekomendacijos, remiantis 
šiomis gairėmis, bus pateiktos trečiosios ir paskutinės forumo sesijos metu. 
 
Diskusijose daugiausia dėmesio skirta toliau išvardytiems klausimams.  
 

• Kai kurie nariai teigė, kad ES buvo sukurta remiantis socialinėmis vertybėmis ir visuotine paslaugų 
aprėptimi ir kad ES piliečiams turėtų būti sudarytos vienodos galimybės naudotis aukštos kokybės 
sveikatos priežiūros paslaugomis naudojant naujausias technologijas. 
 

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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• Kiti pažymėjo, kad svarbu stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą. Vienas iš narių pabrėžė, kad 

reikia gerbti valstybių narių įvairovę, ir teigė, kad, prieš siūlant Sutarties pakeitimus, pirmiausia reikėtų 

visapusiškai išnaudoti pagal dabartines Sutarties nuostatas suteikiamas galimybes. Kitas kalbėtojas 

pridūrė, kad, vadovaujantis subsidiarumo principu, daugiau dėmesio reikėtų skirti sveikatos sistemų 

koordinavimui, o ne ES sveikatos priežiūros sistemų integracijai. Dar kiti posėdžio dalyviai ragino 

stiprinti ES kompetenciją ir investicijas sveikatos srityje.  

• Kai kurie kalbėtojai svarstė, kad valstybės narės turėtų stiprinti bendradarbiavimą, remdamosi 
Europos referencijos centrų tinklu (ERCT), kad galėtų keistis žiniomis ir patirtimi. Valstybės narės taip 
pat turėtų investuoti į bendrą labai specializuotą sveikatos priežiūros infrastruktūrą ir plėtoti bendrą 
požiūrį dėl mokslinių tyrimų priemonių.  
 

• Kiti nariai pažymėjo, kad COVID-19 pandemija parodė, jog reikia gerinti bendradarbiavimą, didinti 
sveikatos priežiūros sistemų atsparumą, ES gamybos pajėgumus ir mažinti priklausomybę nuo tiekimo 
grandinių. Paminėta ir strateginių atsargų kaupimo ir tarpvalstybinio koordinavimo, ypač tarp 
ligoninių, svarba. Taip pat buvo pabrėžta, kad regioninės ir vietos valdžios institucijos turėtų būti 
įtrauktos į sveikatos krizių, tokių kaip COVID-19 pandemija, valdymą.  
 

• Vienas narys pažymėjo, kad negalią turintys asmenys, siekdami pasinaudoti savo teise į sveikatą, 
susiduria su papildomomis kliūtimis, visų pirma, susijusiomis su sveikatos priežiūros paslaugomis, 
vaistais ir medicinos prietaisais, o kartu ir su struktūrine diskriminacija. Neįgalumas turėtų būti 
vertinamas ne tik iš medicininės, bet ir iš žmogaus teisių perspektyvos, kaip numatyta ES ratifikuotoje 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje (25 straipsnis dėl sveikatos). Narys pridūrė, kad labai 
mažai valstybių narių yra priėmusios teisės aktus dėl kovos su neįgaliųjų diskriminacija sveikatos 
sektoriuje ir kad kovos su diskriminacija direktyvos svarstymas buvo sustabdytas Taryboje. Kitas narys 
atkreipė dėmesį į vaidmenį, kurį gali atlikti socialinės ekonomikos įmonės integruojant nepalankioje 
padėtyje esančius asmenis.  
 

• Dėmesys atkreiptas į sveikatos ir sveiko maisto produktų gamybos, taip pat sveikatos ir aplinkos 
tarpusavio priklausomybę, ypač į glaudų ryšį tarp maisto gamybos ir galimybės įsigyti pagrindinių 
maisto produktų, kaip į sudėtingą klausimą, kurį reikėtų toliau svarstyti. 

 

• Kiti pažymėjo, kad skaitmenizacija, dirbtinis intelektas ir robotika taip pat yra labai svarbūs sveikatos 
priežiūros sektoriui. ES galėtų padėti pagrindą skaitmeninei infrastruktūrai, reikalingai ypatingos 
svarbos investicijoms į mokslinius tyrimus ir tarpvalstybiniam bendradarbiavimui skaitmeninės 
transformacijos ir novatoriškų sprendimų srityje. Įgyvendinant programą „Europos horizontas“, 
pastangos turėtų būti sutelktos į telemediciną ir inovatyvius mokslinius tyrimus, naujų technologijų, 
pavyzdžiui, papildytosios realybės, robotikos, medicininio vizualizavimo ir kitų skaitmeninių 
sprendimų, taikymą. 
 

• Kai kurie kalbėtojai teigė, kad keli 3-ojo forumo iškelti aspektai nusipelno ypatingo dėmesio, kaip antai 
sveikos gyvensenos skatinimas, ligų prevencija ir vienodos galimybės visiems naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Šie aspektai taip pat turi svarbų ekonominį ir socialinį poveikį ES demografiniu 
požiūriu. Atsižvelgiant į ES visuomenės senėjimą, inovacijų koordinavimas sveikatos mokslinių tyrimų 
srityje turėtų būti prioritetas. Taip pat buvo pažymėta, kad demografinė politika turėtų tapti 
horizontaliuoju visos Europos politikos prioritetu. 

 



 
 

3 
 

• Dar kiti kalbėtojai ragino sukurti geresnę dalinimosi informacija apie sveikatą platformą ir vykdyti 
bendras informavimo kampanijas, skatinančias skiepytis ir kovoti su dezinformacija. 
 

• Vienas narys atkreipė dėmesį į EP Specialųjį kovos su vėžiu komitetą. Pagal jo rekomendacijas 
raginama imtis ryžtingesnių ES kovos su vėžiu veiksmų. Dėl šių rekomendacijų bus balsuojama sausio 
mėn. vyksiančioje EP plenarinėje sesijoje.  
 

• Vaistų stygiaus problemai spręsti vienas kalbėtojas pasiūlė ES įsteigti Europos institutą, kad būtų 
galima gaminti patento nesaugomus vaistus ir jais aprūpinti Europos ligonines, siekiant užtikrinti, kad 
vaistai būtų prieinami visiems. Tas pats kalbėtojas teigė, kad ES turėtų įsitraukti sprendžiant vaistų 
kainų klausimą, atsižvelgdama į investicijas į viešuosius mokslinius tyrimus.  

• Kai kurie nariai pageidavo geriau struktūrizuoti darbo grupės diskusijas ir klausė, kaip būtų galima 
aptarti pilietinės visuomenės pasiūlymus. Pirmininkas patarė pateikti rašytinius pasiūlymus 
daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje ir pristatyti juos žodžiu darbo grupės posėdžiuose.  
 

 

3. Pirmininko baigiamosios pastabos 

 

Baigdamas posėdį pirmininkas padėkojo visiems nariams už jų indėlį ir apibendrino kalbėtojų pateiktas 

pastabas ir pasiūlymus. Jis paaiškino, kaip bus priimamos rekomendacijos sausio 7–9 d. Natoline 

vyksiančioje trečiojoje 3-ojo forumo sesijoje. Jis pridūrė, kad forumo dalyvių rekomendacijos bus 

aptartos kitame darbo grupės posėdyje sausio 21 d. Konferencijos plenarinės sesijos metu. 

________________________________ 

 

 

PRIEDAS. Darbo grupės sveikatos klausimais narių sąrašas  

Konferencijos dėl Europos ateities plenarinės sesijos 
darbo grupė sveikatos klausimais (48) 

 

    

Pirmininkas:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Europos Komisija)  

    

    

Kreipinys Vardas Pavardė Sudėtinė grupė 

       

 Pascal ARIMONT Europos Parlamentas 

 Andrei BACIU Taryba 

 Alina BÂRGĂOANU Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 

 Katerina BAT'HOVÁ Taryba 

 Linette Eleni BLANKENSTEINER  Europos piliečių forumai 

 Claudette  BUTTIGIEG Nacionaliniai parlamentai 

 Anda  ČAKŠA Nacionaliniai parlamentai 

 Susanna CECCARDI Europos Parlamentas 

 Roberto CIAMBETTI Regionų komitetas 
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 Alain  COHEUR  
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas 

 Nathalie COLIN-OESTERLÉ Europos Parlamentas 

 Margarita 
DE LA PISA 
CARRIÓN 

Europos Parlamentas 

 Isabel  DÍAZ AYUSO  Regionų komitetas 

 Katarzyna 
DRĄŻEK- 
LASKOWSKA 

Taryba 

 Ines GASMI  Europos piliečių forumai 

 Camille GIRARD  Europos piliečių forumai 

 Ilenia Carmela GRECO  Europos piliečių forumai 

 Sebastián GUILLEN  Europos piliečių forumai 

 Kinga JOÓ Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 

 Olga KALAKOUTA Taryba 

 Boudraa 
MAGHNIA LINDA 
(MOUSTAKIM)  

Europos piliečių forumai 

 Radka MAXOVÁ Europos Parlamentas 

 Rūta  MILIŪTĖ Nacionaliniai parlamentai 

 Alin Cristian MITUȚA Europos Parlamentas 

 Dolors MONTSERRAT Europos Parlamentas 

 Nicolas MORAVEK  Europos piliečių forumai 

 Renaud  MUSELIER Vietos / regiono atstovas 

 Ria  OOMEN-RUIJTEN Nacionaliniai parlamentai 

 Dimitrios PAPADIMOULIS Europos Parlamentas 

 Troels de Leon PETERSEN  Europos piliečių forumai 

 Mark PLEŠKO Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 

 Jean-François  RAPIN Nacionaliniai parlamentai 

 Ivo RASO  Europos piliečių forumai 

 Michèle RIVASI Europos Parlamentas 

 Valeria RONZITTI Socialiniai partneriai 

 Christa  SCHWENG  
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas 

 Maroš ŠEFČOVIČ Europos Komisija 

 Elisaveta SIMEONOVA Taryba 

 Ivan Vilibor SINČIĆ  Europos Parlamentas 

 Niamh  SMYTH Nacionaliniai parlamentai 

 Paola  TAVERNA Nacionaliniai parlamentai 

 Jesús TERUEL TERUEL  Europos piliečių forumai 

 Zoltán  TESSELY Nacionaliniai parlamentai 

 Patrizia TOIA Europos Parlamentas 

 Kathleen VAN BREMPT Europos Parlamentas 

 Ioannis  VARDAKASTANIS Pilietinė visuomenė 

 Anna  VIKSTRÖM Nacionaliniai parlamentai 

 Claude  WISELER Nacionaliniai parlamentai 
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