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SOUHRNNÝ ZÁPIS 

Pracovní skupina pro zdraví, které předsedal místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič 

Pátek 17. prosince 2021 od 16:00 do 18:00 

 

1. Úvodní slovo předsedy 

 

Jednalo se o druhé setkání této pracovní skupiny a proběhlo na dálku. Předseda pan Maroš Šefčovič 
přivítal členy a v úvodním projevu vysvětlil, že i přesto, že nemohlo proběhnout prosincové plenární 
zasedání, schůze devíti pracovních skupin se konají. Oznámil, že mluvčí pracovní skupiny byl zvolen z řad 
zástupců Evropské panelové diskuse občanů. Předseda informoval členy o současné situaci v souvislosti 
s Konferencí a zmínil zejména třetí zasedání panelu 2 na téma „Evropská demokracie, hodnoty a práva, 
právní stát, bezpečnost“, které se právě uskutečnilo ve Florencii a na němž občané schválili 39 
doporučení. Všechna tato doporučení jsou k dispozici na platformě. Předseda občany vyzval, aby 
pracovní skupinu informovali o zdravotních otázkách, o nichž se diskutovalo během 2. zasedání Evropské 
panelové diskuse občanů č. 3 na téma „Změna klimatu a životní prostředí / Zdraví“, připomněl, že linie 
směřování z 2. zasedání panelu se zúží na omezenější počet doporučení během 3. zasedání. Připomněl, 
třetí zasedání se bude konat v Natolinu ve dnech 7. až 9. ledna.  
 
Členové pracovních skupin, počínaje zástupci panelů občanů, byli vyzváni, aby se ujali slova. 

 

2. Diskuse  

 
Mluvčí na úvod pohovořil o stavu jednání 3. panelové diskuse a představil výsledky jejího druhého 
zasedání, které se konalo online ve dnech 19.–21. listopadu. Poukázal na bezprecedentní povahu tohoto 
projektu a zdůraznil své uspokojení, že může být jeho součástí. 3. panelová diskuse zformulovala během 
svého druhého zasedání 242 směrů. Zmínil zejména doporučení týkající se rovného přístupu, investic do 
zdraví, používání antibiotik pro zdraví lidí a zvířat, používání pesticidů v zemědělství, podpory zdravých 
návyků. Vysvětlil, že 3. panelová diskuse právě probíhá a že z linií směřování se během třetí a závěrečné 
panelové diskuse stanou doporučení. 
 
Diskuse se soustředily na tato témata:  
 

• Někteří členové uvedli, že EU byla vybudována na sociálních hodnotách a všeobecné zdravotní péči 
a že občanům EU by měl být zaručen rovný přístup k vysoce kvalitním zdravotnickým službám 
s využitím nejmodernějších technologií. 
 

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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• Někteří řečníci zdůraznili, že je důležité posílit spolupráci členských států. Jeden z členů poukázal na 

nutnost respektovat rozmanitost členských států a uvedl, že dříve než budou navrženy změny 

Smlouvy, měla by se nejprve plně využít její stávající ustanovení. Další řečník dodal, že bychom měli 

hovořit o koordinaci systémů zdravotní péče, a nikoliv o integraci systémů zdravotní péče EU, aby se 

zohlednila zásada subsidiarity. Někteří další vyzývali k posílení pravomocí EU a investic do zdraví.  

• Několik řečníků mělo za to, že členské státy by měly posílit svoji spolupráci a navázat na evropské 
referenční sítě (ERN) za účelem výměny znalostí a odborných poznatků. Členské státy by rovněž 
měly investovat do společné infrastruktury pro vysoce specializovanou zdravotní péči a společný 
přístup k výzkumným nástrojům.  
 

• Jiní členové zdůraznili, že pandemie COVID-19 poukázala na potřebu zlepšit spolupráci, zvýšit 
odolnost systémů zdravotní péče, zvýšit výrobní kapacitu EU a snížit závislost na dodavatelských 
řetězcích. Zmíněn byl i význam strategických zásob a přeshraniční koordinace, především mezi 
nemocnicemi. Podtrhlo se rovněž, že regionální a místní orgány by se měly zapojit do řízení 
zdravotních krizí, jako je například pandemie COVID-19.  
 

• Jeden z členů zdůraznil, že lidé se zdravotním postižením čelí dodatečným překážkám při 
uplatňování svého práva na zdraví, zejména překážkám v přístupu ke zdravotní péči, léčivým 
přípravkům a prostředkům, ale také strukturální diskriminaci. Na zdravotní postižení by se nemělo 
pohlížet pouze z lékařského hlediska, ale také z hlediska lidských práv, jak stanoví Úmluva OSN 
o právech osob se zdravotním postižením (článek 25 o zdraví), kterou EU ratifikovala.  Tento člen 
dodal, že jen velmi málo členských států má právní předpisy proti diskriminaci osob se zdravotním 
postižením na základě zdravotního stavu a že antidiskriminační směrnice byla zablokována v Radě. 
Další člen poukázal na úlohu, kterou mohou plnit podniky sociální ekonomiky při začleňování 
znevýhodněných osob.  
 

• Byla nadnesena vzájemná závislost mezi zdravím a produkcí zdravých potravin a mezi zdravím 
a životním prostředím, a to zejména silná vazba mezi produkcí potravin a dostupností základních 
potravinových produktů, která je komplexní a zaslouží si další diskusi. 

 

• Další členové uváděli, že pro systémy zdravotní péče je také velmi důležitá digitalizace, umělá 
inteligence a robotika. EU by mohla poskytnout páteřní oporu pro digitální infrastrukturu, která je 
požadována pro kritické investice do výzkumu a pro přeshraniční spolupráci v oblasti digitální 
transformace a inovativních řešení. V kontextu programu „Horizont Evropa“ by se úsilí mělo zaměřit 
na telemedicínu a inovativní výzkum, uplatňování nových technologií, jako je rozšířená realita, 
robotika, medicínské zobrazování a další digitální řešení. 
 

• Někteří řečníci uvedli, že několik aspektů panelové diskuse č. 3 si zaslouží zvláštní pozornost, a sice 
podpora zdravého životního stylu, prevence onemocnění a rovný přístup ke zdraví pro všechny. Tyto 
aspekty mají také významný hospodářský a sociální dopad v EU v souvislosti s demografií. 
Koordinace inovací v oblasti zdravotnického výzkumu by měla být prioritou s ohledem na stárnutí 
obyvatelstva v EU. Někteří uváděli, že demografická politika by se měla stát průřezovou prioritou 
všech evropských politik. 

 

• Jiní požadovali lepší platformu pro sdílení informací o zdraví a pro společné informační kampaně 
k podpoře očkování a boji proti dezinformacím. 
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• Jeden z členů odkazoval na zvláštní výbor Evropského parlamentu pro boj proti rakovině. Jeho 
doporučení vyzývají k důraznějším opatřením EU v boji s rakovinou a bude se o nich hlasovat na 
lednovém plenárním zasedání Parlamentu.  
 

• V souvislosti s nedostatkem léčivých přípravků jeden z řečníků navrhl, aby EU zřídila evropský 
institut pro výrobu léčivých přípravků bez patentové ochrany a pro zásobování nemocnic v Evropě 
s cílem zajistit přístup k léčivým přípravkům pro všechny. Stejný řečník uvedl, že EU by měla zakročit 
v souvislosti s cenou léčivých přípravků a zohlednit přitom veřejné investice do výzkumu.  

• Někteří členové požádali o další strukturování diskusí pracovní skupiny a ptali se, jak diskutovat 
o návrzích občanské společnosti. Předseda doporučil rozesílat písemné příspěvky prostřednictvím 
vícejazyčné digitální platformy a ústně je prezentovat na zasedáních pracovní skupiny.  
 

 

3. Závěrečné poznámky předsedy 

 

Na závěr setkání předseda poděkoval všem členům za jejich příspěvky a shrnul vznesené příspěvky 

a návrhy. Vysvětlil postup, který povede k přijetí doporučení na třetím zasedání panelové diskuse č. 

3 v Natolinu ve dnech 7. až 9. ledna. Dodal, že doporučení panelu budou projednána na příští schůzi 

pracovní skupiny během plenárního zasedání Konference dne 21. ledna. 

________________________________ 

 

 

PŘÍLOHA: Seznam členů pracovní skupiny pro evropskou demokracii  

Pracovní skupina pro zdraví pro plenární zasedání 
Konference o budoucnosti Evropy (48) 

 

    

Předseda:  
Maroš 
ŠEFČOVIČ,  

(Evropská komise)  

    

    

Oslovení Jméno Příjmení Složka 

        

pan Pascal ARIMONT Evropský parlament 

pan Andrei BACIU Rada 

paní Alina BÂRGĂOANU vnitrostátní panelové diskuse občanů / akce 

paní  Kateřina BAŤHOVÁ Rada 

paní Linette Eleni BLANKENSTEINER  Evropské panelové diskuse občanů 

paní Claudette  BUTTIGIEG Parlamenty členských států 

paní Anda  ČAKŠA Parlamenty členských států 

paní Susanna CECCARDI Evropský parlament 

pan  Roberto CIAMBETTI Výbor regionů 

pan Alain  COHEUR  Evropský hospodářský a sociální výbor 
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paní Nathalie COLIN-OESTERLÉ Evropský parlament 

paní Margarita DE LA PISA CARRIÓN Evropský parlament 

paní Isabel  DÍAZ AYUSO  Výbor regionů 

paní Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Rada 

paní Ines GASMI  Evropské panelové diskuse občanů 

paní Camille GIRARD  Evropské panelové diskuse občanů 

pan Ilenia Carmela GRECO  Evropské panelové diskuse občanů 

pan Sebastián GUILLEN  Evropské panelové diskuse občanů 

paní Kinga JOÓ Vnitrostátní panelové diskuse občanů / akce 

paní Olga KALAKOUTA Rada 

paní Boudraa 
MAGHNIA LINDA 
(MOUSTAKIM)  

Evropské panelové diskuse občanů 

paní Radka MAXOVÁ Evropský parlament 

paní Rūta  MILIŪTĖ Parlamenty členských států 

pan Alin Cristian MITUȚA Evropský parlament 

paní Dolors MONTSERRAT Evropský parlament 

pan Nicolas MORAVEK  Evropské panelové diskuse občanů 

pan Renaud   MUSELIER Zástupce místních/regionálních orgánů 

paní Ria  OOMEN-RUIJTEN Parlamenty členských států 

pan Dimitrios PAPADIMOULIS Evropský parlament 

paní Troels de Leon PETERSEN  Evropské panelové diskuse občanů 

pan Mark PLEŠKO Vnitrostátní panelové diskuse občanů / akce 

pan Jean-François  RAPIN Parlamenty členských států 

pan Ivo RASO  Evropské panelové diskuse občanů 

paní Michèle RIVASI Evropský parlament 

paní  Valeria RONZITTI Sociální partneři 

paní Christa  SCHWENG  Evropský hospodářský a sociální výbor 

pan Maroš ŠEFČOVIČ Evropská komise 

paní  Elisaveta SIMEONOVA Rada 

pan Ivan Vilibor SINČIĆ  Evropský parlament 

paní Niamh  SMYTH Parlamenty členských států 

paní Paola  TAVERNA Parlamenty členských států 

pan  Jesús TERUEL TERUEL  Evropské panelové diskuse občanů 

pan Zoltán  TESSELY Parlamenty členských států 

paní Patrizia TOIA Evropský parlament 

paní Kathleen VAN BREMPT Evropský parlament 

pan Ioannis  VARDAKASTANIS Občanská společnost 

paní  Anna  VIKSTRÖM Parlamenty členských států 

pan Claude  WISELER Parlamenty členských států 

 

 


