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ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД 

Работна група „Здравеопазване“, председателствана от г-н Марош Шефчович, заместник-

председател на Европейската комисия 

17 декември 2021 г., петък, от 16.00 ч. до 18.00 ч. 

 

1. Встъпителни бележки на председателя 

 

Това второ заседание на работната група се проведе дистанционно. Председателят, г-н Марош 
Шефчович, приветства членовете на работната група и сподели встъпителни бележки, в които 
обясни, че въпреки непроведеното декемврийско заседание, заседанията на деветте работни групи 
са се провели. Той съобщи, че говорителят на работната група е избран сред представителите на 
европейските граждански панели. Председателят информира членовете на работната група 
относно текущото състояние на конференцията, като спомена по-специално сесия 3 от панел 2 на 
тема „Европейска демокрация/ценности и права, върховенство на закона, сигурност“, току-що 
проведена във Флоренция, по време на която гражданите са приели 39 препоръки. Всички 
препоръки могат да бъдат разгледани в Платформата. Председателят прикани гражданите да 
информират работната група по здравните въпроси, обсъждани по време на 2-ата сесия на 
Европейски граждански панел 3 на тема „Изменение на климата, околна среда/здраве“ и припомни 
как насоките от 2-ата сесия на панела ще бъдат стеснени до по-ограничен брой препоръки по време 
на 3-ата сесия. Той припомни, че третата сесия ще се проведе в Натолин от 7 до 9 януари.  
 
След това членовете на работната група, като се започне от представителите на гражданските 
панели, бяха поканени да вземат думата. 

 

2. Обсъждане  

 
Говорителят направи въведение относно състоянието на обсъжданията на панел 3 и представи 
резултатите от втората сесия на панел 3, проведена онлайн от 19 до 21 ноември. Той подчерта 
безпрецедентния характер на този проект и изтъкна задоволството си да бъде част от него. По 
време на втората сесия на панел 3 са формулирани 242 насоки. Говорителят спомена по-специално 
насоките за равния достъп, инвестициите в здравеопазването, употребата на антибиотици за 
здравето на хората и животните, използването на пестициди в селското стопанство и насърчаването 
на здравословни навици. Той обясни, че панел 3 е в средата на процеса и че насоките ще се 
превърнат в препоръки по време на третата и последна сесия на панела. 
 
Обсъжданията се съсредоточиха върху следните теми:  
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• Някои членове казаха, че ЕС е изграден върху социални ценности и универсално покритие, и че 
на гражданите на ЕС следва да бъде предоставен равен достъп до висококачествени здравни 
услуги, използващи най-новите технологии. 
 

• Някои оратори подчертаха значението на укрепването на сътрудничеството между държавите 

членки. Един от членовете подчерта необходимостта от зачитане на многообразието на 

държавите членки и каза, че настоящите разпоредби на Договора трябва да бъдат използвани 

докрай, преди да се предлагат промени в него. Друг оратор добави, че за да се вземе предвид 

принципът на субсидиарност, следва да се говори за координация на системите за 

здравеопазване, а не за интеграция на системите за здравеопазване на ЕС. Някои други 

призоваха за укрепване на компетенциите на ЕС и инвестициите в здравеопазването.  

 

• Някои оратори счетоха, че държавите членки трябва да засилят сътрудничеството си, като се 
основават на европейските референтни мрежи, за да обменят знания и опит. Държавите членки 
следва също така да инвестират в обща инфраструктура за високоспециализирано 
здравеопазване и да разработят съвместен подход по отношение на инструментите за научни 
изследвания.  
 

• Други членове на работната група подчертаха, че пандемията от COVID-19 е показала 
необходимостта от подобряване на сътрудничеството, повишаване на устойчивостта на 
здравните системи, увеличаване на производствения капацитет в ЕС и намаляване на 
зависимостта ни от веригите за доставки. Беше изтъкнато и значението на стратегическото 
натрупване на запаси и на трансграничната координация, особено между болничните 
заведения. Беше подчертано също, че регионалните и местните власти следва да участват в 
управлението на здравни кризи като пандемията от COVID-19.  
 

• Един от членовете на работната група подчерта, че хората с увреждания са изправени пред 
допълнителни бариери при упражняване на правото си на здраве, по-специално бариери пред 
здравеопазването, лекарствените продукти и медицинските изделия, но също така и структурна 
дискриминация. Уврежданията не следва да се разглеждат само от медицинска гледна точка, 
но и от гледна точка на правата на човека, както е предвидено в Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания (член 25 относно здравето), която е ратифицирана от ЕС.  Ораторът 
добави, че много малко държави членки разполагат със законодателство срещу 
дискриминацията на уврежданията на здравна основа и че антидискриминационната 
директива е блокирана в рамките на Съвета. Друг член подчерта ролята, която предприятията 
от социалната икономика могат да играят за интегрирането на хората в неравностойно 
положение. 
 

• Повдигна се въпросът за взаимозависимостта между здравето и производството на 
здравословна храна, както и между здравето и околната среда, но най-вече силната връзка по 
отношение на производството на храни и наличността на основни хранителни продукти, която 
е сложна и заслужава допълнително обсъждане. 

 

• Други посочиха, че цифровизацията, изкуственият интелект и роботиката също са много важни 
в здравните системи. ЕС би могъл да осигури гръбнака на цифровата инфраструктура, която е 
необходима за критични инвестиции в научни изследвания и за трансгранично сътрудничество 
в цифровата трансформация и иновативните решения. В контекста на програмата „Хоризонт 
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Европа“ усилията трябва да се съсредоточат върху телемедицината и иновативните научни 
изследвания, както и върху прилагането на нови технологии като разширена реалност, 
роботика, медицински изображения и други цифрови решения. 
 

• Някои оратори казаха, че няколко направления на панел 3 заслужават специално внимание, и 
по-точно насърчаването на здравословния начин на живот, превенцията на заболяванията и 
равния достъп до здравеопазване за всички. Тези направления имат и важно икономическо и 
социално въздействие в ЕС по отношение на демографията. Предвид демографското 
застаряване в ЕС координирането на иновациите в научните изследвания в областта на 
здравеопазването следва да бъде приоритет. Някои посочиха, че демографските политики 
следва да се превърнат в хоризонтален приоритет за всички европейски политики. 

 

• Други призоваха за по-добра платформа за споделяне на информация относно 
здравеопазването и за съвместни информационни кампании за насърчаване на ваксинацията и 
борба с дезинформацията. 
 

• Един от членовете на работната група спомена специалната комисия за борба с рака към 
Европейския парламент. Нейните препоръки призовават за по-силни действия на ЕС срещу рака 
и ще бъдат гласувани на пленарната сесия на ЕП през януари.  
 

• В контекста на недостига на лекарства един от ораторите предложи ЕС да създаде европейски 
институт за производство на лекарства без патент и за снабдяване на болници в Европа с цел 
осигуряване на достъп до лекарства за всички. Той също така отбеляза, че ЕС следва да 
предприеме действия по отношение на цените на лекарствата, като вземе предвид публичните 
инвестиции в научни изследвания.  
 

• Някои членове поискаха допълнително структуриране на дискусиите на работната група и 
попитаха как да се обсъждат предложенията на гражданското общество. Председателят 
посъветва да се разпространяват писмени становища чрез многоезичната цифрова платформа 
и те да се представят устно на заседанията на работната група.  
 

 

3. Заключителни бележки на председателя 

 

В края на заседанието председателят благодари на всички членове за техния принос и обобщи 

изказванията и направените предложения. Той обясни процеса, който ще доведе до 

приемането на препоръките по време на третата сесия на панел 3 в Натолин от 7 до 9 януари. 

Председателят добави, че препоръките на панела ще бъдат обсъдени на следващото заседание 

на работната група по време на пленарната сесия на конференцията на 21 януари. 

 

 

________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на членовете на Работната група „Здравеопазване“  

Работна група „Здравеопазване“ на пленарната 
сесия на Конференцията за бъдещето на Европа (48) 

 

    

Председате
л:  

Марош 
ШЕФЧОВИЧ  

(Европейска 
комисия) 

 

    

    

Заглавие 
Собствено 
име 

Фамилно име Компонент 

        

г-н Паскал АРИМОН Европейски парламент 

г-н Андрей БАЧИУ Съвет 

г-жа Алина БАРГАОАНУ Национални граждански панели/събития 

г-жа  Катерина БАТХОВА Съвет 

г-жа Линете Елени БЛАНКЕНЩАЙНЕР  Европейски граждански панели 

г-жа Клодет  БУТИГИХ Национални парламенти 

г-жа Анда  ЧАКША Национални парламенти 

г-жа Сузана ЧЕКАРДИ Европейски парламент 

г-н  Роберто ЧАМБЕТИ Комитет на регионите 

г-н Ален  КОЙОР  
Европейски икономически и социален 
комитет 

г-жа Натали КОЛЕН-ЙОСТЕРЛЕ Европейски парламент 

г-жа Маргарита ДЕ ЛА ПИСА КАРИОН Европейски парламент 

г-жа Изабел  ДИАС АЮСО  Комитет на регионите 

г-жа Катаржина 
ДРАЖЕК - 
ЛАСКОВСКА 

Съвет 

г-жа Инес ГАСМИ  Европейски граждански панели 

г-жа Камий ЖИРАР  Европейски граждански панели 

г-н 
Илениа 
Кармела 

ГРЕКО  Европейски граждански панели 

г-н Себастиан ГИЙЕН  Европейски граждански панели 

г-жа Кинга ЙО Национални граждански панели/събития 

г-жа Олга КАЛАКУТА Съвет 

г-жа Будра 
МАГНИА ЛИНДА 
(МУСТАКИМ)  

Европейски граждански панели 

г-жа Радка МАКСОВА Европейски парламент 

г-жа Рута  МИЛЮТЕ Национални парламенти 

г-н 
Алин 
Кристиан 

МИТУЦА Европейски парламент 

г-жа Дулорс МОНСЕРАТ Европейски парламент 

г-н Никола МОРАВЕК  Европейски граждански панели 

г-н Рено   МЮЗЕЛИЕ Местен/регионален представител 

г-жа Риа  ОМЕН-РЮЙТЕН Национални парламенти 
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г-н Димитриос ПАПАДИМУЛИС Европейски парламент 

г-жа 
Троел дьо 
Леон 

ПЕТЕРСЕН  Европейски граждански панели 

г-н Марк ПЛЕШКО Национални граждански панели/събития 

г-н Жан-Франсоа  РАПАН Национални парламенти 

г-н Иво РАЗО  Европейски граждански панели 

г-жа Мишел РИВАЗИ Европейски парламент 

г-жа  Валерия РОНЦИТИ Социални партньори 

г-жа Криста  ШВЕНГ  
Европейски икономически и социален 
комитет 

г-н Марош ШЕФЧОВИЧ Европейска комисия 

г-жа  Елисавета СИМЕОНОВА Съвет 

г-н Иван Вилибор СИНЧИЧ  Европейски парламент 

г-жа Ниам  СМИТ Национални парламенти 

г-жа Паола  ТАВЕРНА Национални парламенти 

г-н  Хесус ТЕРЮЕЛ ТЕРЮЕЛ  Европейски граждански панели 

г-н Золтан  ТЕСЕЛИ Национални парламенти 

г-жа Патриция ТОЯ Европейски парламент 

г-жа Катлен ВАН БРЕМПТ Европейски парламент 

г-н Йоанис  ВАРДАКАСТАНИС Гражданско общество 

г-жа  Анна  ВИКСТРЬОМ Национални парламенти 

г-н Клод  ВИЗЕЛЕР Национални парламенти 

 

 


