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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

Egészségügyi munkacsoport, Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság alelnökének elnökletével 

2021. december 17., péntek, 16.00–18.00 

 

1. Az elnök bevezető megjegyzései 

 

A munkacsoport második ülésére távoli részvétel formájában kerül sor. Az elnök, Maroš Šefčovič üdvözli 
a tagokat, és ismerteti a bevezető megjegyzéseket, amelyekben kifejti, hogy bár a decemberi plenáris 
ülésre nem kerülhet sor, a kilenc munkacsoporti ülésére sor kerül. Bejelenti, hogy a munkacsoport 
szóvivőjét az európai polgári vitacsoportok képviselői közül választották ki. Az elnök tájékoztatja a tagokat 
a konferencia aktuális állásáról, külön megemlítve az „Európai demokrácia/Értékek és jogok, jogállamiság, 
biztonság” elnevezésű 2. vitacsoport harmadik ülését, amelyre a közelmúltban Firenzében került sor, és 
amelyen a polgárok 39 ajánlást fogadtak el. Valamennyi ajánlás megtekinthető a platformon. Az elnök 
felkéri a polgárokat, hogy tájékoztassák a munkacsoportot az „Éghajlatváltozás, környezet/Egészség” 
elnevezésű 3. európai polgári vitacsoport második ülésén megvitatott egészségügyi kérdésekről, és 
emlékeztet arra, hogy a vitacsoport második ülésének iránymutatásait hogyan fogják korlátozott számú 
ajánlásra leszűkíteni a harmadik ülésen. Emlékeztet arra, hogy a harmadik ülésre január 7–9-én 
Natolinban kerül sor. 
 
Ezt követően a munkacsoport tagjait – kezdve a polgári vitacsoportok képviselőivel – felkérik, hogy 
szólaljanak fel. 

 

 

2. Vita 

 
A szóvivő bevezetőt mond a 3. vitacsoport tanácskozásainak jelenlegi állásáról, és ismerteti a 
3. vitacsoport második, november 19–21-én online tartott ülésének eredményét. Kiemeli a projekt példa 
nélküli jellegét, és hangsúlyozza, hogy megelégedésére szolgál, hogy részt vesz benne. A 3. vitacsoport a 
második ülésén 242 iránymutatást fogalmazott meg. A szóvivő különösen az egyenlő hozzáféréssel, az 
egészségügyi beruházásokkal, az antibiotikumok emberi és állati egészségre való használatával, a 
növényvédő szerek mezőgazdaságban való használatával és az egészséges szokások előmozdításával 
kapcsolatos iránymutatásokat említi. Elmondja, hogy a 3. vitacsoport a folyamat közepén jár, és hogy az 
iránymutatások a testület harmadik és utolsó ülésén ajánlásokká válnak. 
 
A megbeszélések a következő témákra összpontosulnak:  
 

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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• Egyes tagok elmondják, hogy az EU a társadalmi értékekre és az egyetemes lefedettségre épült, és 
hogy az uniós polgárok számára a legújabb technológiák felhasználásával egyenlő hozzáférést kell 
biztosítani a magas színvonalú egészségügyi szolgáltatásokhoz. 
 

• Néhány felszólaló hangsúlyozza a tagállamok közötti együttműködés megerősítésének fontosságát. 

Egy tag hangsúlyozza, hogy tiszteletben kell tartani a tagállamok sokféleségét, és elmondja, hogy a 

Szerződés jelenlegi rendelkezéseit először a Szerződés módosítására irányuló javaslatok előterjesztése 

előtt teljes mértékben ki kell használni. Egy másik felszólaló hozzáteszi, hogy a szubszidiaritás elvének 

figyelembevétele érdekében az egészségügyi rendszerek koordinálásáról, nem pedig az uniós 

egészségügyi rendszerek integrációjáról kell beszélnünk. Mások azt szorgalmazzák, hogy erősítsék 

meg az uniós hatásköröket és az egészségügybe történő beruházásokat. 

 

• Néhány felszólaló úgy véli, hogy az ismeretek és a szakértelem cseréje érdekében a tagállamoknak az 
európai referenciahálózatokra építve meg kell erősíteniük együttműködésüket. A tagállamoknak be 
kell ruházniuk a magasan specializált egészségügyi ellátás közös infrastruktúrájába is, és közös 
megközelítést kell kidolgozniuk a kutatási eszközökre vonatkozóan. 
 

• Más tagok hangsúlyozzák, hogy a Covid19-világjárvány megmutatta, hogy javítani kell az 
együttműködést, növelni kell az egészségügyi rendszerek rezilienciáját, növelni kell az uniós termelési 
kapacitást és csökkenteni kell az ellátási láncoktól való függőségünket. Megemlítik továbbá a 
stratégiai készletfelhalmozás és a határokon átnyúló koordináció fontosságát, különösen a kórházak 
között. Azt is hangsúlyozzák, hogy a regionális és helyi önkormányzatokat be kell vonni az olyan 
egészségügyi válságok kezelésébe, mint a Covid19-világjárvány. 
 

• Egy tag hangsúlyozza, hogy a fogyatékossággal élő személyek további akadályokkal – nevezetesen az 
egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök előtt álló akadályokkal, de a 
strukturális megkülönböztetéssel is – szembesülnek az egészséghez való joguk gyakorlása során. A 
fogyatékosságokat nem csupán orvosi szempontból, hanem emberi jogi szempontból is figyelembe 
kell venni, amint azt az EU által megerősített, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény (az egészségügyről szóló 25. cikk) is előirányozza.  A tag hozzáteszi, hogy nagyon kevés 
tagállam rendelkezik a fogyatékossággal szembeni egészségügyi megkülönböztetés elleni 
jogszabályokkal, és hogy a megkülönböztetés tilalmáról szóló irányelvet blokkolták a Tanácsban. Egy 
másik tag hangsúlyozta, hogy a szociális vállalkozások fontos szerepet játszhatnak a hátrányos 
helyzetű személyek integrációjában. 
 

• Felmerül az egészség és az egészséges élelmiszer-termelés, valamint az egészség és a környezet 
közötti kölcsönös függőség, különösen az élelmiszer-termelés és az alapvető élelmiszeripari termékek 
rendelkezésre állása közötti szoros kapcsolat, amely összetett és további megbeszéléseket igényel. 
 

• Mások jelzik, hogy a digitalizáció, a mesterséges intelligencia és a robotika szintén nagyon fontos az 
egészségügyi rendszerekben. Az EU biztosíthatná a digitális infrastruktúra gerincét, amely 
elengedhetetlen a kritikus kutatási beruházásokhoz, valamint a digitális transzformáció és az innovatív 
megoldások terén folytatott, határokon átnyúló együttműködéshez. A Horizont Európa program 
keretében az erőfeszítéseknek a távorvoslásra és az innovatív kutatásra, az olyan új technológiák 
alkalmazására kell összpontosítaniuk, mint a kibővített valóság, a robotika, az orvosi képalkotás és 
más digitális megoldások. 
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• Egyes felszólalók elmondják, hogy a 3. vitacsoport több ága is különös figyelmet érdemel, nevezetesen 
az egészséges életmód előmozdítása, a betegségek megelőzése és az egészséghez való egyenlő 
hozzáférés mindenki számára. Ezek az ágak a demográfiai helyzet tekintetében is jelentős gazdasági 
és társadalmi hatást gyakorolnak az EU-ra. Tekintettel az EU népességének elöregedésére, 
prioritásként kell kezelni az egészségügyi kutatás innovációjának összehangolását. Néhányan jelzik, 
hogy a demográfiai politikáknak valamennyi európai politika horizontális prioritásává kell válniuk. 
 

• Mások az egészséggel kapcsolatos információk megosztásának jobb platformját szorgalmazzák, 
valamint közös tájékoztató kampányokat szorgalmaznak a védőoltások ösztönzése és a dezinformáció 
elleni küzdelem érdekében. 
 

• Egy tag megemlíti az EP rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottságát. A különbizottság ajánlásai 
erősebb uniós fellépést szorgalmaznak a rák ellen, és az EP januári plenáris ülésén szavaznak róla. 
 

• A gyógyszerhiánnyal összefüggésben egy felszólaló azt javasolja, hogy az EU hozzon létre egy európai 
intézetet a szabadalom nélküli gyógyszerek gyártására és a kórházak ellátására Európában annak 
érdekében, hogy mindenki számára biztosítani lehessen a gyógyszerekhez való hozzáférést. Ugyanez 
a felszólaló elmondja, hogy az EU-nak közbe kellene avatkoznia a gyógyszerek árával kapcsolatban, 
figyelembe véve az állami kutatási beruházásokat. 
 

• Néhány tag a munkacsoport megbeszéléseinek további strukturálását kéri, és felteszi a kérdést, hogy 
miként lehetne megvitatni a civil társadalom javaslatait. Az elnök azt javasolja, hogy a többnyelvű 
digitális platformon keresztül köröztessék az írásbeli észrevételeket, és azokat szóban ismertessék a 
munkacsoport ülésein. 
 

 

3. Az elnök záró megjegyzései 

 

Az ülés lezárásaként az elnök köszönetet mond minden tagnak a hozzászólásokért, és összefoglalja az 

elhangzott felszólalásokat és javaslatokat. Ismerteti azt a folyamatot, amely a 3. vitacsoport január 7–

9-én Natolinban tartandó harmadik ülésén ajánlások elfogadásához vezet. Hozzáteszi, hogy a 

vitacsoport ajánlásait a munkacsoport következő ülésén, a konferencia január 21-i plenáris ülésén 

vitatják meg. 

 

________________________________ 
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MELLÉKLET: Az egészségügyi munkacsoport tagjainak jegyzéke 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia plenáris 
ülésének egészségügyi munkacsoportja (48) 

 

    

Elnök:  Maroš ŠEFČOVIČ (Európai Bizottság) 
    

    

Utónév Családnév Panel 

   

Pascal ARIMONT Európai Parlament 

Andrei BACIU Tanács 

Alina BÂRGĂOANU Nemzeti polgári vitacsoportok/rendezvények 

Katerina BAT'HOVÁ Tanács 

Linette Eleni BLANKENSTEINER Európai polgári vitacsoportok 

Claudette BUTTIGIEG Nemzeti parlamentek 

Anda ČAKŠA Nemzeti parlamentek 

Susanna CECCARDI Európai Parlament 

Roberto CIAMBETTI Régiók Bizottsága 

Alain COHEUR Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

Nathalie COLIN-OESTERLÉ Európai Parlament 

Margarita DE LA PISA CARRIÓN Európai Parlament 

Isabel DÍAZ AYUSO Régiók Bizottsága 

Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Tanács 

Ines GASMI Európai polgári vitacsoportok 

Camille GIRARD Európai polgári vitacsoportok 

Ilenia Carmela GRECO Európai polgári vitacsoportok 

Sebastián GUILLEN Európai polgári vitacsoportok 

Kinga JOÓ Nemzeti polgári vitacsoportok/rendezvények 

Olga KALAKOUTA Tanács 

Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM) Európai polgári vitacsoportok 

Radka MAXOVÁ Európai Parlament 

Rūta MILIŪTĖ Nemzeti parlamentek 

Alin Cristian MITUȚA Európai Parlament 

Dolors MONTSERRAT Európai Parlament 

Nicolas MORAVEK Európai polgári vitacsoportok 

Renaud MUSELIER Helyi/regionális képviselő 

Ria OOMEN-RUIJTEN Nemzeti parlamentek 

Dimitrios PAPADIMOULIS Európai Parlament 

Troels de Leon PETERSEN Európai polgári vitacsoportok 

Mark PLEŠKO Nemzeti polgári vitacsoportok/rendezvények 

Jean-François RAPIN Nemzeti parlamentek 

Ivo RASO Európai polgári vitacsoportok 
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Michèle RIVASI Európai Parlament 

Valeria RONZITTI Szociális partnerek 

Christa SCHWENG Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

Maroš ŠEFČOVIČ Európai Bizottság 

Elisaveta SIMEONOVA Tanács 

Ivan Vilibor SINČIĆ Európai Parlament 

Niamh SMYTH Nemzeti parlamentek 

Paola TAVERNA Nemzeti parlamentek 

Jesús TERUEL TERUEL Európai polgári vitacsoportok 

Zoltán TESSELY Nemzeti parlamentek 

Patrizia TOIA Európai Parlament 

Kathleen VAN BREMPT Európai Parlament 

Ioannis VARDAKASTANIS Civil társadalom 

Anna VIKSTRÖM Nemzeti parlamentek 

Claude WISELER Nemzeti parlamentek 

 


