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KORTFATTET REFERAT 

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

Torsdag den 7. april 2022 kl. 18.00-20.00 

 

1. Indledende bemærkninger fra formanden 

 

Det sjette møde i arbejdsgruppen blev afholdt i hybridformat og webstreamet på konferencens 
flersprogede digitale platform. Formanden oplyste, at de reviderede udkast til forslag forsøgte at 
imødekomme de synspunkter, der blev givet udtryk for på arbejdsgruppens seneste møde. Formålet med 
mødet var at drøfte de resterende udestående spørgsmål.  

 
2. Drøftelse 

 

FORSLAG 1 – Sunde fødevarer og sund livsstil 

− Foranstaltning 2: 

➢ For at imødekomme de betænkeligheder, som visse gav udtryk for med hensyn til Nutriscore, 

blev det aftalt, at et europæisk pointsystem for forarbejdede fødevarer bør baseres på 

uafhængig og videnskabelig ekspertise.  

➢ Enkelte medlemmer følte, at beskatning af usunde forarbejdede fødevarer ikke var den rette 

måde at løse problemet på, mens andre insisterede på at beholde forslaget, fordi det var en 

anmodning fra det europæiske borgerpanel. 

FORSLAG 2 – Styrkelse af sundhedssystemet 

− Foranstaltning 3: 

➢ Visse medlemmer anmodede om at nævne behovet for at ændre artikel 4 og 168 i TEUF for 

at opnå strategisk autonomi i sundhedssektoren. 

 

− Foranstaltning 5:  

➢ Nogle medlemmer var af den opfattelse, at der ikke var taget fuldt ud højde for anbefaling 51 

fra det europæiske borgerpanel, og at den private sektor ikke bør nyde godt af offentlig 

finansiering. Andre advarede mod at sætte den offentlige og private sundhedssektor op mod 

hinanden, eftersom de to sektorer er komplementære og nødvendige for at sikre adgang til 

sundhedsydelser af høj kvalitet til en overkommelig pris for alle patienter i alle områder. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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Ordlyden blev anset for at imødekomme de betænkeligheder, der blev givet udtryk for fra 

begge sider.  

FORSLAG 3 – En bredere forståelse af sundhed 

− Foranstaltning 1:  

➢ Nogle medlemmer understregede betydningen af at tage fat på spørgsmål om mental 

sundhed og afhængighed, mens andre påpegede, at disse to spørgsmål er forskellige og bør 

behandles separat.  

 

− Foranstaltning 2:  

➢ Et medlem nævnte betydningen af seksualundervisning for unge og foreslog, at der stilles 

gratis kondomer til rådighed i alle offentlige rum.  

 

FORSLAG 4 – Lige adgang til sundhed for alle  

− Et medlem opfordrede til, at målet med forslaget skulle være, at alle europæere skal have lige og 

universel adgang til sundhedspleje. 

 

− Foranstaltning 1:  

➢  Visse medlemmer foreslog at tilføje en henvisning til vigtigheden af pleje i nærområdet.  

 

− Foranstaltning 2 og 3:  

➢ Visse medlemmer mente, at EU's beføjelser ikke bør træde i stedet for nationale 

kompetencer, og insisterede på, at nærhedsprincippet overholdes. Adskillige andre slog til lyd 

for en stærkere formulering med henblik på at medtage sundhed som en delt kompetence og 

ændre artikel 4 i TEUF for at afspejle anbefaling 49 fra det europæiske borgerpanel og tage 

fat på udfordringerne på sundhedsområdet. Andre sagde, at anbefalinger, der ikke kræver 

traktatændringer, bør gennemføres hurtigt. Formanden sagde, at en ændring af traktaten var 

et ambitiøst mål, som ikke bør aflede os fra det, der kan gennemføres med det samme, og 

han tilføjede, at han ville overveje måder, hvorpå der kan tages højde for drøftelsen af dette 

spørgsmål.  

 

− Foranstaltning 4:  

➢ Om grænseoverskridende samarbejde: Et medlem anmodede om, at alvorlige forbrændinger 

føjes til listen over højt specialiserede behandlinger, og mente, at der bør oprettes et 

europæisk for transplantationer og organdonationer. 

➢ Et medlem hævdede, at direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser ikke fungerer i 

praksis og bør ændres.  

Det blev besluttet at henvise generelt til krigen i Ukraine, som viser behovet for endnu mere 

modstandsdygtige sundhedssystemer og for at videreudvikle den europæiske sundhedsunion.  

Kommissær Kyriakides deltog på afstand og anførte, at de drøftede emner i høj grad var i 
overensstemmelse med Kommissionens nuværende initiativer, navnlig lægemiddelstrategien og fra jord 
til bord-strategien. Hun sagde, at der allerede findes lovgivning om brug af antibiotika, hormonpræparater 
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og hormonforstyrrende stoffer, men understregede vigtigheden af at inddrage industrien. I den 
forbindelse henviste hun til EU's adfærdskodeks for ansvarlig forretnings- og markedsføringspraksis for 
fødevarer, som involverer interessenter fra industrien. Hun foreslog at tilføje "sikre valg" i forslag 1, 
foranstaltning 2. Hun påpegede ligeledes, at Kommissionen ved udgangen af 2022 vil vedtage et forslag 
om obligatorisk harmoniseret mærkning på forsiden af emballagen, men at der ikke var truffet nogen 
endelig afgørelse om det system, der skal foreslås. Med hensyn til kompetencer sagde hun, at hun kunne 
tilslutte sig en stor del af det, der var blevet drøftet, men understregede samtidig vigtigheden af at forblive 
pragmatisk og fokusere på resultater og pegede på EU's vaccinestrategi som et eksempel herpå. Hun 
mente, at der kan gøres meget inden for rammerne af de nuværende traktater. Kommissionen vil nøje 
vurdere alle forslag og omsætte dem til politiske tiltag. 
 
3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 
 
Formanden takkede alle medlemmer for deres engagement og konstruktive samarbejde. Sammen med 
arbejdsgruppens talsperson ville han rapportere til konferencens plenarforsamling den 8. april. Han 
konkluderede, at han på grundlag af arbejdsgruppens og plenarforsamlingens debatter sammen med 
arbejdsgruppens talsperson og det fælles sekretariat agter at tilpasse de reviderede udkast til forslag og 
rundsende dem til medlemmerne af arbejdsgruppen. 
 

________________________________ 
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BILAG: Liste over medlemmer af arbejdsgruppen om sundhed  

 

  

    

Formand:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Europa-Kommissionen)  

    

  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 

  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 
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  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 

 


