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KORTFATTET REFERAT 

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

Fredag den 25. marts 2022 kl. 9.00-11.30 og kl 14.00-16.00 

 

1. Indledende bemærkninger fra formanden 

 

Det femte møde i arbejdsgruppen blev afholdt i hybridformat og webstreamet på konferencens 
flersprogede digitale platform.  Formålet med mødet var at drøfte de fire udkast til forslag ("Sunde 
fødevarer og en sund livsstil", "Styrkelse af sundhedssystemet", "En bredere forståelse af sundhed", "Lige 
adgang til sundhed for alle"), deres mål og specifikke foranstaltninger. Formanden meddelte, at 
arbejdsgruppen ville arbejde på grundlag af konsensus.  

 
Drøftelse  

 
Forslag 1: "Sunde fødevarer og en sund livsstil" 
 
Formanden fremlagde udkastet til forslag, dets mål og specifikke foranstaltninger og bad om feedback fra 
borgerne. Under drøftelsen blev der fremsat følgende bemærkninger: 
 
- Om specifik foranstaltning 2:  

➢ Visse medlemmer bad om, at der blev lagt vægt på uddannelse i sunde vaner fra tidlig 
barndom.  

➢ Et medlem mente også, at den eksisterende lovgivning om kontrol med anvendelsen af 
hormonale stoffer og hormonforstyrrende stoffer i forbindelse med produktionen af 
fødevarer bør styrkes, og at den bør overvåges og håndhæves bedre.  

➢ Der blev givet udtryk for forskellige holdninger til idéen om et obligatorisk europæisk 
pointsystem for forarbejdede fødevarer. Enkelte mente, at pointsystemer i visse 
medlemsstater fungerede godt og var et nyttigt redskab til at informere forbrugerne om et 
produkts ernæringsmæssige kvalitet, mens nogle få andre mente, at et sådant system ikke 
var let at gennemføre, og at det ville være tilstrækkeligt at mærke fødevarer. Adskillige 
insisterede på at bevare indholdet af EU-borgerpanelets anbefaling 19 vedrørende 
pointsystemet.  
 

- Om specifik foranstaltning 3:  

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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➢ Et medlem sagde, at der bør ydes støtte til gennemførelsen af denne bestemmelse.  
 

Forslag 2: "Styrkelse af sundhedssystemet" 
 
Formanden fremlagde udkastet til forslag, dets mål og specifikke foranstaltninger og bad om feedback 
fra borgerne. Under drøftelsen blev der fremsat følgende bemærkninger: 
 
- Om specifik foranstaltning 1:  

➢ Et medlem anmodede om, at der henvises til Kommissionens igangværende arbejde med at 
udvikle et europæisk sundhedsdataområde for at fremme bedre udveksling af og adgang til 
forskellige typer sundhedsdata og om at anvende udtrykket "det europæiske 
sundhedsdataområde". 

➢ Et medlem foreslog, at der indføres et individuelt europæisk "sundhedspas" eller en individuel 
europæisk "tegnebog" og gav eksempler på lignende værktøjer, der allerede anvendes i 
medlemsstaterne. Et andet medlem udtrykte bekymring over indførelsen af en sådan 
foranstaltning på EU-plan. Adskillige talere gjorde opmærksom på behovet for 
databeskyttelse og insisterede på, at adgangen til passet skal forblive fortrolig.  

 
- Om specifik foranstaltning 2:  

➢ Med henvisning til anbefaling 39 anmodede et medlem om, at der blev tilføjet en henvisning 
til arbejdstid og kompetenceudvikling. En taler foreslog, at kollektive forhandlinger skulle 
nævnes som en måde at forbedre arbejdsvilkårene på, og en anden taler mindede om 
medlemsstaternes beføjelser på området. Visse medlemmer understregede, at der i 
anbefaling 39 fokuseres på behovet for at muliggøre mobilitet på tværs af grænserne. 
 

- Om specifik foranstaltning 3:  
➢ Visse medlemmer foreslog, at der ikke skulle henvises til en liste over "livsvigtige lægemidler", 

men til en liste over "essentielle og prioriterede lægemidler", som skal udarbejdes af EMA 
(Det Europæiske Lægemiddelagentur). Et andet medlem foreslog at tilføje innovative 
lægemidler og behandlinger.  

➢ Visse medlemmer understregede behovet for at styrke de eksisterende EU-agenturer, ikke at 
oprette nye, og specifikt henvise til HERA (Den Europæiske Myndighed for Kriseberedskab og 
-indsats på Sundhedsområdet). 

➢ Et medlem understregede behovet for at definere "strategisk autonomi" i bred forstand, så 
udtrykket omfatter såvel grundlæggende udstyr, pleje og behandling som 
kapacitetsopbygning, der kan muliggøre fremtidige avancerede behandlinger. 
 

- Om specifik foranstaltning 4:  
➢ Et medlem anførte, at der bør medtages en henvisning til øget finansiering af ERN'er 

(europæiske netværk af referencecentre) med det formål at videreudvikle netværk af 
specialiseret pleje. Et andet medlem understregede betydningen af at koordinere nationale 
forskningsprogrammer.  

 
- Om specifik foranstaltning 5 og 6:  

➢ Visse medlemmer understregede, at den offentlige og den private sundhedssektor skal ses 
som supplementer, ikke modsætninger, til hinanden. Et andet medlem foreslog, at der blev 
skelnet mellem private "for profit-enheder" og "nonprofitenheder". Talerne var enige i, at 
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sundhed ikke bør betragtes som en handelsvare, og nogle foreslog, at der henvises til dets 
karakteristika, nemlig tilgængelighed og prisoverkommelighed.   

➢ Et medlem tilføjede, at det ikke ville være realistisk at argumentere for et harmoniseret 
finansieringssystem, da et sådant system ikke ville være i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet. Et andet medlem mindede om nationale og undertiden regionale og 
lokale kompetencer på sundhedsområdet.  

➢ Et medlem forklarede, at idéen med anbefaling 51 ikke var at omforme medlemsstaternes 
sundhedssystemer, men at EU skulle yde støtte til de nationale sundhedssystemer og påtage 
sig en større rolle inden for sundhedspleje, eventuelt gennem en traktatrevision, med 
henblik på at opnå større lighed.  

 
Forslag 3: "En bredere forståelse af sundhed" 
 
Formanden fremlagde udkastet til forslag, dets mål og specifikke foranstaltninger og bad om feedback 
fra borgerne. Under drøftelsen blev der fremsat følgende bemærkninger: 
 
 
- Om specifik foranstaltning 1:  

➢ Adskillige medlemmer efterlyste et bredere format for udveksling af bedste praksis inden for 
mental sundhed og foreslog at slette henvisningen til medlemmer af Europa-Parlamentet. De 
opfordrede til, at der blev udviklet en handlingsplan eller strategi for mental sundhed på EU-
plan i lighed med "Europas kræfthandlingsplan". Visse medlemmer understregede behovet 
for at øge tilgængeligheden af mentale sundhedstjenester, især antallet af psykologer eller 
rådgivere, der kan yde bistand til mindreårige uden forældrenes samtykke. 

➢ Et medlem udtalte, at der inden for mental sundhed, især i lyset af covid-19-pandemien, 
skulle sættes fokus på både forebyggelse og behandling, og slog til lyd for tilrettelæggelsen af 
et "år for mental sundhed".  

 
- Om specifik foranstaltning 2:  

➢ Et medlem spurgte, hvordan arbejdsgruppen om klimaforandring og miljø ville følge op på 
anbefaling 4 om cykelstier.  

➢ En taler understregede, at de nationale og regionale myndigheder er ansvarlige for 
uddannelsesprogrammer, men påpegede, at der, selv om formidling af information om 
mental sundhed og sund livsstil kan være til gavn for mennesker, ikke bør være nogen 
forpligtelser eller bindende mål.  

➢ En taler sagde, at mental og seksuel sundhed er to forskellige ting og derfor kræver to 
forskellige tilgange.  
 

- Om specifik foranstaltning 3:  
➢ Et medlem anmodede om, at der blev tilføjet en henvisning til sidste del af anbefaling 50 

med en opfordring til, at der stilles et minimumsantal defibrillatorer til rådighed på 
offentlige steder i alle EU's medlemsstater.  

 
Forslag 4: Lige adgang til sundhed for alle 
 
Formanden fremlagde udkastet til forslag, dets mål og specifikke foranstaltninger og bad om feedback 
fra borgerne. Under drøftelsen blev der fremsat følgende bemærkninger: 
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- Om specifik foranstaltning 1:  
➢ Et medlem anmodede EU om at yde støtte til medlemsstaterne med henblik på at nå de 

ønskede fælles standarder og mente, at tandpleje bør overføres til specifik foranstaltning 4.  
➢ En taler mente, at minimumsstandarderne for sundhedspleje også bør omfatte 

forebyggelse.  
 

- Om specifik foranstaltning 2:  
➢ Adskillige medlemmer anmodede om, at anbefaling 49 integreres i sin helhed, og at der 

henvises til traktatændringer med henblik på at medtage sundhed som en delt kompetence. 
Et medlem hævdede, at dette ville gøre det muligt effektivt at gennemføre de forskellige 
anbefalinger, som borgerne havde vedtaget. Et andet medlem var imod traktatændringer og 
gjorde gældende, at dette bør forblive en national og regional kompetence.  

 
- Om specifik foranstaltning 3:  

➢ Et medlem anmodede om, at der medtages hjerte-kar-sygdomme og højt specialiserede 
behandlinger såsom organtransplantationer og svære forbrændinger. Et andet medlem 
foreslog, at der medtages en henvisning til oprettelse af informationsnetværk af 
specialiserede faciliteter på europæisk plan, f.eks. faciliteter for sjældne sygdomme.  

 
- Om specifik foranstaltning 4:  

➢ Et medlem mente, at der er behov for flere investeringer i sundhedsvæsnet, så det sikres, at 
sundhedsplejen er prismæssigt overkommelig.  

 
- Om specifik foranstaltning 5:  

➢ Et medlem anmodede om, at der medtages en henvisning til menstruationsfattigdom, 
babyprodukter og fødselskontrol foruden kvindelige hygiejneprodukter.  
 

- Om specifik foranstaltning 6:  
➢ Et medlem henledte opmærksomheden på den kendsgerning, at boliger af dårlig kvalitet har 

sundhedsmæssige konsekvenser.  
 
Kommissær Kyriakides tog ordet. Hun gav et overblik over de solidaritetsforanstaltninger, der er truffet til 
fordel for Ukraine inden for sundheds- og fødevaresektoren. Hun anførte, at anbefalingerne fra 
borgerpanelerne og bidragene modtaget gennem den digitale platform fuldt ud understøtter behovet for 
en samordnet indsats på områder knyttet til sundhed og fødevaresikkerhed. Hun påpegede desuden, at 
borgernes anbefalinger klart bør afspejles i konferencens endelige rapport, og at Kommissionen vil følge 
op på alle konferencens konklusioner.  
 
 
2. Afsluttende bemærkninger fra formanden 
 
Formanden meddelte, at han sammen med talspersonen på plenarmødet den 26. marts ville redegøre for 
resultatet af debatten. Han opsummerede kommentarerne til de fire forslag og sagde, at de ville blive 
taget i betragtning i den reviderede udgave af forslagene. Med hensyn til traktatændringer meddelte 
formanden, at han ville aflægge rapport til plenarforsamlingen, og at han ville indarbejde anmodningen i 
den reviderede udgave af udkastene til forslag. Han fortalte om sine egne erfaringer med den juridiske og 
politiske kompleksitet af procedurerne for traktatændringer og understregede, at der under de 
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nuværende traktater og inden for det nuværende lovgivningsmandat kan gøres meget for at udvikle den 
europæiske sundhedsunion.  
 
Endelig meddelte formanden, at han sammen med arbejdsgruppens talsperson og Det Fælles Sekretariat 
havde til hensigt at gennemgå udkastene til forslag på baggrund af de fremsatte kommentarer og 
rundsende reviderede udkast forud for plenarforsamlingen den 8. og 9. april. 
 

________________________________ 

 

 

 

BILAG Liste over medlemmer af arbejdsgruppen om sundhed  

 

  

    

Formand:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Europa-Kommissionen)  

    

Titel Fornavn Efternavn Komponent 

        

  Pascal ARIMONT Europa-Parlamentet 

  Alina BÂRGĂOANU 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

   Katerina BAT'HOVÁ Rådet 

  Linette Eleni BLANKENSTEINER  EU-borgerpaneler 

  Leandro BORG Rådet 

  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 

  Ines GASMI  EU-borgerpaneler 

  Camille GIRARD  EU-borgerpaneler 

  Daniela  GÎTMAN Rådet 

  Ilenia Carmela GRECO  EU-borgerpaneler 

  Sebastián GUILLEN  EU-borgerpaneler 

  Kinga JOÓ 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

  Assya  KAVRAKOVA Civilsamfundet 
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  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 

  Ewa NOWACKA Rådet 

  Ria  OOMEN-RUIJTEN Nationale parlamenter 

  Dimitrios PAPADIMOULIS Europa-Parlamentet 

  Troels de Leon PETERSEN  EU-borgerpaneler 

  Mark PLEŠKO 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

  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 

  Louis TELEMACHOU Rådet 

   Jesús TERUEL TERUEL  EU-borgerpaneler 

  Zoltán  TESSELY Nationale parlamenter 

  Patrizia TOIA Europa-Parlamentet 

  Kathleen VAN BREMPT Europa-Parlamentet 

   Anna  VIKSTRÖM Nationale parlamenter 

  Claude  WISELER Nationale parlamenter 

 


