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ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД 

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

председател на Европейската комисия 

7 април 2022 г., четвъртък, 18.00 – 20.00 ч. 

 

1. Встъпителни бележки на председателя 

 

Шестото заседание на работната група се проведе в хибриден формат и беше излъчено по интернет 
на многоезичната цифрова платформа на конференцията. Председателят посочи, че 
преразгледаните проекти на предложения се опитват да вземат предвид становищата, изразени на 
последното заседание на работната група. Целта на заседанието беше да се обсъдят оставащите 
нерешени въпроси.   

 
2. Обсъждане 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1 – Здравословни храни и здравословен начин на живот 

− Мярка 2: 

➢ С цел да се отговори на опасенията, изразени от някои относно етикетирането на 

хранителната информация (nutriscore), беше постигнато съгласие да се посочи, че 

общоевропейската система за оценяване на преработените храни следва да се основава 

на независим и научен експертен опит.  

➢ Някои смятаха, че данъчното облагане на нездравословни преработени храни не е 

правилният начин за решаване на проблема, докато други настояха да се запази, тъй 

като това е искане на Европейския граждански панел. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2 – Укрепване на системата на здравеопазването 

− Мярка 3 

➢ Някои членове поискаха да се спомене необходимостта от изменение на членове 4 и 

168 от ДФЕС, за да се постигне стратегическа автономност в сектора на 

здравеопазването. 

 

− Мярка 5:  

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2


2 
 

➢ Някои членове бяха на мнение, че препоръка 51 на Европейския граждански панел не е 

напълно отразена и че частният сектор не следва да се ползва от публично финансиране. 

Други предупредиха да не се противопоставят публичният и частният сектор на 

здравеопазването, като заявиха, че и двата сектора са необходими и допълващи се, за 

да се гарантира достъп до качествено и достъпно здравеопазване за всички пациенти 

на всички територии. Беше намерена формулировка в отговор на опасенията, изразени 

и от двете страни.   

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3 – По-широко разбиране на здравето 

− Мярка 1:  

➢ Някои членове подчертаха, че е важно да се обърне внимание на психичното здраве и 

зависимостите, докато други заявиха, че двата въпроса са различни и следва да се 

разглеждат поотделно.  

 

− Мярка 2:  

➢ Един член спомена значението на сексуалното образование за младите хора и 

предложи да се осигурят безплатно презервативи на всички обществени места.   

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4 – Равнопоставен достъп до здравеопазване за всички  

− Един член поиска в целта на предложението да се спомене, че всички европейци следва да имат 

равен и всеобщ достъп до здравеопазване. 

 

− Мярка 1:  

➢  Някои членове предложиха да се добави позоваване на значението на близостта на 

грижите.  

 

− Мерки 2 и 3:  

➢ Някои членове считаха, че правомощията на ЕС не следва да заменят националните 

правомощия, и настояваха за спазване на принципа на субсидиарност. Няколко други 

призоваха за по-категорична формулировка, която да включва здравеопазването като 

споделена компетентност, и да се измени член 4 от ДФЕС, за да се отрази препоръка 49 

на Европейския граждански панел и да се преодолеят предизвикателствата в областта 

на здравеопазването. Някои други заявиха, че препоръките, които не изискват промени 

в Договора, следва да бъдат приложени бързо.  Председателят заяви, че промяната на 

Договора е пожелателна цел, която не следва да ни отклонява от това, което може да 

бъде направено незабавно, и че той ще обмисли начина, по който да се вземе предвид 

дискусията по въпроса.  

 

− Мярка 4:  

➢ Относно презграничното сътрудничество: един член поиска в списъка на 

високоспециализираните лечения да се добавят тежките изгаряния и изрази мнение, че 

следва да бъде създадена европейска мрежа за трансплантации и донорство на органи. 
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➢ Един член заяви, че директивата за трансграничното здравеопазване не функционира 

на практика и следва да бъде изменена.  

Беше договорено да се направи общо позоваване на войната в Украйна, което показва 

необходимостта от още по-устойчиви здравни системи и от по-нататъшно развитие на Европейския 

здравен съюз.  

Комисар Кириакиду се изказа дистанционно и посочи, че обсъжданите теми до голяма степен 
съответстват на текущите инициативи на Комисията, по-специално фармацевтичната стратегия и 
стратегията „От фермата до трапезата“. Тя заяви, че вече съществува законодателство относно 
употребата на антибиотици, хормонални вещества и вещества, нарушаващи функциите на 
ендокринната система, но подчерта, че ангажиментът на промишлеността е от ключово значение. 
Във връзка с това тя се позова на Кодекса за поведение на ЕС за отговорни стопански и 
маркетингови практики в областта на храните с участието на заинтересовани страни от 
промишлеността. Тя предложи да се добави „безопасен избор“ в предложение 1, мярка 2. Тя също 
така заяви, че Комисията ще приеме предложение за задължително хармонизирано етикетиране 
на лицевата страна на опаковката в края на 2022 г., но че няма окончателно решение относно 
системата, която да бъде предложена. Що се отнася до компетенциите, тя заяви, че би могла да се 
съгласи с много от обсъжданите въпроси, като същевременно подчерта необходимостта да останем 
прагматични и да се съсредоточим върху резултатите, като даде примера на стратегията на ЕС за 
ваксините. Тя счита, че може да се направи много в рамките на настоящите договори. Комисията 
ще направи внимателна оценка на всички предложения и ще ги превърне в политически действия. 
 
3. Заключителни бележки на председателя 
 
Председателят благодари на всички членове за тяхното участие и конструктивно сътрудничество. 
Заедно с говорителя на работната група той ще докладва на пленарното заседание на 
конференцията на 8 април. Той заключи, че въз основа на разискванията в работната група и на 
пленарното заседание възнамерява да адаптира, заедно с говорителя на работната група и Общия 
секретариат, преразгледаните проектопредложения и да ги разпространи сред членовете на 
работната група. 
 

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

 

 

  

    

Председател:  
Марош 
ШЕФЧОВИЧ  

(Европейска комисия)  

    

Заглавие Собствено име Фамилно име Компонент 

        

г-н Паскал АРИМОН Европейски парламент 

г-жа Алина БАРГАОАНУ 
Национални граждански 

панели/събития 

г-жа  Катерина БАТХОВА Съвет 

г-жа Линете Елени БЛАНКЕНЩАЙНЕР  Европейски граждански панели 

г-н Леандро БОРГ Съвет 

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 Исабел  ДИАС АЮСО  Комитет на регионите 

г-жа Инес ГАСМИ  Европейски граждански панели 

г-жа Камий ЖИРАР  Европейски граждански панели 

г-жа Даниела  ГЪТМАН Съвет 

г-н 
Иления 
Кармела 

ГРЕКО  Европейски граждански панели 

г-н Себастиан ГИЙЕН  Европейски граждански панели 

г-жа Кинга ЙО 
Национални граждански 

панели/събития 

г-жа Ася  КАВРЪКОВА Гражданско общество 

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 МОНТСЕРАТ Европейски парламент 

г-н Николас МОРАВЕК  Европейски граждански панели 

г-н Рено   МЮЗЕЛИЕ 
Местен/регионален 

представител 

г-жа Ева НОВАЦКА Съвет 
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г-жа Риа  ОМЕН-РОЙТЕН Национални парламенти 

г-н Димитриос ПАПАДИМУЛИС Европейски парламент 

г-жа Троелс де Леон ПЕТЕРСЕН  Европейски граждански панели 

г-н Марк ПЛЕШКО 
Национални граждански 

панели/събития 

г-н Жан-Франсоа  РАПЕН Национални парламенти 

г-н Иво РАСО  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 Луис ТЕЛЕМАХУ Съвет 

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-жа  Анна  ВИКСТРЬОМ Национални парламенти 

г-н Клод  ВИЗЕЛЕР Национални парламенти 

 


