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KORTFATTET REFERAT 

Arbejdsgruppen om sundhed under ledelse af Maroš Šefčovič, næstformand i Kommissionen 

Fredag den 17. december 2021 kl. 16.00-18.00 

 

1. Indledende bemærkninger fra formanden 

 

Dette andet møde i arbejdsgruppen blev afholdt i fjernformat. Formanden, Maroš Šefčovič, bød 
medlemmerne velkommen og kom med indledende bemærkninger, hvor han forklarede, at selv om 
plenarforsamlingen i december ikke kunne finde sted, ville de ni møder i arbejdsgrupperne blive afholdt. 
Han meddelte, at talspersonen for arbejdsgruppen var blevet udvalgt blandt repræsentanterne for EU-
borgerpanelerne. Formanden orienterede medlemmerne om den seneste udvikling i konferencen og 
nævnte navnlig møde 3 i panel 2 om "Europæisk demokrati/værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, 
sikkerhed", der netop fandt sted i Firenze, og hvor borgerne vedtog 39 anbefalinger. Alle anbefalinger er 
tilgængelige på platformen. Formanden opfordrede borgerne til at orientere arbejdsgruppen om de 
sundhedsspørgsmål, der blev drøftet på det andet møde i EU-borgerpanel 3 om "Klimaændringer, miljø 
og sundhed", og mindede om, hvordan retningslinjerne fra panelets andet møde vil blive indsnævret til 
et mere begrænset antal anbefalinger på det tredje møde. Han mindede om, at det tredje møde ville finde 
sted i Natolin den 7.-9. januar.  
 
Medlemmerne af arbejdsgruppen, begyndende med borgerpanelernes repræsentanter, blev derefter 
opfordret til at tage ordet. 

 

2. Drøftelse  

 
Talspersonen redegjorde for status for drøftelserne i panel 3 og fremlagde resultatet af det andet møde i 
Panel 3, der fandt sted online den 19.-21. november. Han understregede dette projekts hidtil usete 
karakter og understregede, at han var tilfreds med at være en del af det. Panel 3 formulerede 242 
retningslinjer på sit andet møde. Han nævnte navnlig retningslinjer for lige adgang, investering i sundhed, 
brug af antibiotika til menneskers og dyrs sundhed, anvendelse af pesticider i landbruget og fremme af 
sunde vaner. Han forklarede, at panel 3 var midt i processen, og at retningslinjerne vil blive til anbefalinger 
på panelets tredje og sidste møde. 
 
Drøftelserne drejede sig om følgende emner:  
 

• Nogle medlemmer sagde, at EU bygger på sociale værdier og universel dækning, og at EU-borgerne 
bør have lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet, der anvender de nyeste teknologier. 
 

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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• Nogle talere understregede betydningen af at styrke medlemsstaternes samarbejde. Et medlem 

understregede behovet for at respektere medlemsstaternes mangfoldighed og sagde, at de 

nuværende traktatbestemmelser først bør udnyttes fuldt ud, inden der foreslås traktatændringer. En 

anden taler tilføjede, at vi burde tale om koordinering af sundhedssystemerne og ikke om integration 

af EU's sundhedssystemer for at tage hensyn til nærhedsprincippet. Andre opfordrede til at styrke 

EU's kompetencer og investeringer i sundhed.  

 

• Nogle talere mente, at medlemsstaterne bør styrke deres samarbejde på grundlag af det europæiske 
referencenetværk (ERN) for at udveksle viden og ekspertise. Medlemsstaterne burde også investere i 
fælles infrastruktur for højt specialiseret sundhedspleje og udvikle en fælles tilgang til 
forskningsinstrumenter.  
 

• Andre medlemmer understregede, at covid-19-pandemien havde vist, at der var behov for at forbedre 
samarbejdet, øge sundhedssystemernes modstandsdygtighed, øge produktionskapaciteten i EU og 
mindske vores afhængighed af forsyningskæder. Betydningen af strategisk oplagring og 
grænseoverskridende koordinering, navnlig mellem hospitaler, blev også nævnt. Det blev også 
understreget, at regionale og lokale myndigheder burde inddrages i håndteringen af sundhedskriser 
såsom covid-19-pandemien.  
 

• Et medlem understregede, at personer med handicap oplever yderligere hindringer, når de udøver 
deres ret til sundhed, navnlig hindringer for sundhedspleje, lægemidler og medicinsk udstyr, men også 
strukturel forskelsbehandling. Handicap bør ikke kun ses ud fra et lægeligt perspektiv, men også ud 
fra et menneskerettighedsperspektiv som fastsat i FN's konvention om rettigheder for personer med 
handicap (artikel 25 om sundhed), som EU har ratificeret.  Medlemsstaterne tilføjede, at meget få 
medlemsstater har lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling af handicap på grund af 
sundhed, og at direktivet om bekæmpelse af forskelsbehandling blev blokeret i Rådet. Et andet 
medlem understregede den rolle, som socialøkonomiske virksomheder kan spille for integrationen af 
dårligt stillede personer. 
 

• Den indbyrdes afhængighed mellem sundhed og sund fødevareproduktion og mellem sundhed og 
miljø blev fremhævet, navnlig den stærke forbindelse med hensyn til fødevareproduktion og 
tilgængeligheden af kernefødevarer, der er komplekse og fortjener at blive drøftet yderligere. 

 

• Andre anførte, at digitalisering, kunstig intelligens og robotteknologi også er meget vigtige i 
sundhedssystemerne. EU kan udgøre rygraden for digital infrastruktur, som er nødvendig for kritiske 
forskningsinvesteringer og for grænseoverskridende samarbejde om digital omstilling og innovative 
løsninger. Inden for rammerne af Horisont Europa-programmet bør indsatsen fokusere på 
telemedicin og innovativ forskning, anvendelse af nye teknologier såsom udvidet virkelighed, 
robotteknologi, medicinsk billeddannelse og andre digitale løsninger. 
 

• Nogle talere sagde, at flere dele af panel 3 fortjente særlig opmærksomhed, nemlig fremme af en 
sund livsstil, forebyggelse af sygdomme og lige adgang til sundhed for alle. Disse indsatsområder har 
også stor økonomisk og social indvirkning i EU med hensyn til demografi. Koordinering af innovation 
inden for sundhedsforskning bør være en prioritet i betragtning af den demografiske aldring i EU. 
Nogle mente, at demografiske politikker burde gøres til en horisontal prioritet for alle EU-politikker. 
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• Andre opfordrede til en bedre platform for udveksling af oplysninger om sundhed og til fælles 
oplysningskampagner for at tilskynde til vaccination og bekæmpe desinformation. 
 

• Et medlem henviste til Europa-Parlamentets Særlige Udvalg om Kræftbekæmpelse. Dette udvalg 
opfordrer til en stærkere EU-indsats mod kræft i sine anbefalinger, som vil blive sat til afstemning på 
Europa-Parlamentets plenarforsamling i januar.  
 

• I forbindelse med mangel på lægemidler foreslog en taler, at EU opretter et europæisk institut til 
fremstilling af ikke-patenterede lægemidler og forsyner hospitaler i Europa for at sikre adgang for alle 
til lægemidler. Samme taler sagde, at EU bør gribe ind over for prisen på lægemidler under 
hensyntagen til offentlige investeringer i forskning.  

• Nogle medlemmer anmodede om en yderligere strukturering af arbejdsgruppens drøftelser og 
spurgte, hvordan civilsamfundets forslag kunne drøftes. Formanden anbefalede at rundsende 
skriftlige bidrag via den flersprogede digitale platform og at fremlægge dem mundtligt på 
arbejdsgruppens møder.  
 

 

3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 

 

Efter mødet takkede formanden alle medlemmer for deres bidrag og opsummerede indlæggene og 

forslagene. Han redegjorde for den proces, der vil føre til vedtagelse af anbefalinger på det tredje 

møde i Panel 3 i Natolin den 7.-9. januar. Han tilføjede, at panelets anbefalinger vil blive drøftet på 

det næste møde i arbejdsgruppen på konferencens plenarmøde den 21. januar. 

________________________________ 
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BILAG: Liste over medlemmer af arbejdsgruppen om sundhed  

CoFE's plenararbejdsgruppe om sundhed (48)  

    

Formand
:  

Maroš 
ŠEFČOVIČ  

(Europa-
Kommissionen) 

 

    

    

Titel Fornavn Efternavn Komponent 

        

  Pascal ARIMONT Europa-Parlamentet 

  Andrei BACIU Rådet 

  Alina BÂRGĂOANU Nationale borgerpaneler/arrangementer 

   Katerina BAT'HOVÁ Rådet 

  Linette Eleni BLANKENSTEINER  EU-borgerpaneler 

  Claudette  BUTTIGIEG Nationale parlamenter 

  Anda  ČAKŠA Nationale parlamenter 

  Susanna CECCARDI Europa-Parlamentet 

   Roberto CIAMBETTI Regionsudvalget 

  Alain  COHEUR  
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg 

  Nathalie COLIN-OESTERLÉ Europa-Parlamentet 

  Margarita DE LA PISA CARRIÓN Europa-Parlamentet 

  Isabel  DÍAZ AYUSO  Regionsudvalget 

  Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Rådet 

  Ines GASMI  EU-borgerpaneler 

  Camille GIRARD  EU-borgerpaneler 

  Ilenia Carmela GRECO  EU-borgerpaneler 

  Sebastián GUILLEN  EU-borgerpaneler 

  Kinga JOÓ Nationale borgerpaneler/arrangementer 

  Olga KALAKOUTA Rådet 

  Boudraa 
MAGHNIA LINDA 
(MOUSTAKIM)  

EU-borgerpaneler 

  Radka MAXOVÁ Europa-Parlamentet 

  Rūta  MILIŪTĖ Nationale parlamenter 

  Alin Cristian MITUȚA Europa-Parlamentet 

  Dolors MONTSERRAT Europa-Parlamentet 

  Nicolas MORAVEK  EU-borgerpaneler 

  Renaud   MUSELIER Lokal/regional repræsentant 

  Ria  OOMEN-RUIJTEN Nationale parlamenter 

  Dimitrios PAPADIMOULIS Europa-Parlamentet 

  Troels de Leon PETERSEN  EU-borgerpaneler 

  Mark PLEŠKO Nationale borgerpaneler/arrangementer 
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  Jean-François  RAPIN Nationale parlamenter 

  Ivo RASO  EU-borgerpaneler 

  Michèle RIVASI Europa-Parlamentet 

   Valeria RONZITTI Arbejdsmarkedets parter 

  Christa  SCHWENG  
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg 

  Maroš ŠEFČOVIČ Europa-Kommissionen 

   Elisaveta SIMEONOVA Rådet 

  Ivan Vilibor SINČIĆ  Europa-Parlamentet 

  Niamh  SMYTH Nationale parlamenter 

  Paola  TAVERNA Nationale parlamenter 

   Jesús TERUEL TERUEL  EU-borgerpaneler 

  Zoltán  TESSELY Nationale parlamenter 

  Patrizia TOIA Europa-Parlamentet 

  Kathleen VAN BREMPT Europa-Parlamentet 

  Ioannis  VARDAKASTANIS  Civilsamfundet 

   Anna  VIKSTRÖM Nationale parlamenter 

  Claude  WISELER Nationale parlamenter 

 

 


