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SOUHRNNÝ ZÁZNAM 

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

Čtvrtek 7. dubna 2022, 18:00–20:00 

 

1. Úvodní slovo předsedy 

 

Šesté zasedání pracovní skupiny se konalo v hybridním formátu a bylo přenášeno po internetu na 
konferenci Mnohojazyčná digitální platforma. Předseda uvedl, že revidované návrhy se snaží zohlednit 
názory vyjádřené na poslední schůzi pracovní skupiny. Cílem zasedání bylo projednat zbývající nevyřešené 
otázky.   

 
2. Diskuse 

 

Návrh 1 – Zdravé potraviny a zdravý životní styl 

− Opatření 2: 

➢ V zájmu řešení obav vyjádřených některými z nich ohledně výživového označení (tzv. 

nutriscore) bylo dohodnuto, že celoevropský systém hodnocení zpracovaných potravin by měl 

být založen na nezávislých a vědeckých odborných posudcích.  

➢ Několik z nich se domnívalo, že zdanění nezdravých zpracovaných potravin není správným 

způsobem, jak tento problém vyřešit, zatímco jiní trvali na jeho zachování, neboť se jednalo o 

žádost evropského panelu občanů. 

Návrh 2 – Posílení systému zdravotní péče 

− Opatření č. 3 

➢ Někteří členové požádali, aby byla zmíněna potřeba změnit články 4 a 168 SFEU s cílem 

dosáhnout strategické autonomie ve zdravotnictví. 

 

− Opatření č. 5:  

➢ Někteří členové byli toho názoru, že doporučení 51 evropské panelové diskuse občanů nebylo 

plně zohledněno a že soukromý sektor by neměl mít prospěch z veřejného financování. Jiní 

varovali před nesouhlasem s veřejným a soukromým sektorem zdravotnictví a uvedli, že jak 

nezbytné, tak doplňkové pro zajištění přístupu ke kvalitní a cenově dostupné zdravotní péči 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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pro všechny pacienty na všech územích. Bylo zjištěno, že formulace reaguje na obavy 

vyjádřené na obou stranách.   

Návrh 3 – Rozšířenější chápání zdraví 

− Opatření 1:  

➢ Někteří členové zdůraznili, že je důležité zabývat se duševním zdravím a závislostmi, zatímco 

jiní uvedli, že obě otázky jsou odlišné a měly by být řešeny odděleně.  

 

− Opatření 2:  

➢ Jeden člen zmínil význam sexuální výchovy pro mladé lidi a navrhl, aby byly na všech veřejných 

prostranstvích poskytovány svobodné kondomy.   

 

Návrh 4 – Rovné přístup ke zdravotní péči pro všechny  

− Jeden člen požádal, aby v cíli návrhu uvedl, že všichni Evropané by měli mít rovný a všeobecný přístup 

ke zdravotní péči. 

 

− Opatření 1:  

➢  Někteří členové navrhli doplnit odkaz na význam blízkosti péče.  

 

− Opatření 2 a 3:  

➢ Někteří členové se domnívali, že pravomoci EU by neměly nahrazovat pravomoci členských 

států, a trvali na dodržování zásady subsidiarity. Několik dalších vyzvalo k důraznější formulaci, 

která by zahrnovala oblast zdraví jako sdílenou pravomoc, a ke změně článku 4 SFEU tak, aby 

odrážela doporučení 49 evropské panelové diskuse občanů a řešila výzvy v oblasti zdraví. 

Některé jiné uvedly, že doporučení, která nevyžadují změny Smlouvy, by měla být provedena 

rychle.  Předseda uvedl, že změna Smlouvy je ambiciózním cílem, který by nás neměl odvádět 

od toho, co lze učinit okamžitě, a že zváží způsob, jak zohlednit diskusi o této záležitosti.  

 

− Opatření č. 4:  

➢ O přeshraniční spolupráci: jeden člen požádal o zařazení závažných popálenin na seznam 

vysoce specializovaných léčebných postupů a byl toho názoru, že by měla být zřízena evropská 

síť pro transplantace a dárcovství orgánů. 

➢ Jeden člen uvedl, že směrnice o přeshraniční zdravotní péči v praxi nefunguje a měla by být 

pozměněna.  

Bylo dohodnuto, že bude uveden obecný odkaz na válku na Ukrajině, což ukazuje, že je třeba mít ještě 

odolnější systémy zdravotní péče a dále rozvíjet evropskou zdravotní unii.  

Komisařka Kyriakidesová vystoupila distančně a uvedla, že projednávaná témata jsou do značné míry v 
souladu se stávajícími iniciativami Komise, zejména s farmaceutickými strategiemi a strategií „od 
zemědělce ke spotřebiteli“. Uvedla, že právní předpisy týkající se používání antibiotik, hormonálních látek 
a endokrinních disruptorů již existují, ale zdůraznila, že zapojení průmyslu je klíčové. V této souvislosti 
odkázala na Kodex chování EU pro odpovědné potravinářské podniky a tržní postupy, do něhož jsou 
zapojeny zúčastněné strany z odvětví. Navrhla doplnit do návrhu 1 opatření č. 2 „bezpečné volby“. Rovněž 
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uvedla, že Komise přijme návrh na povinné harmonizované označování na přední straně obalu na konci 
roku 2022, ale že konečné rozhodnutí o systému, který má být navržen, nebylo přijato. Pokud jde o 
pravomoci, uvedla, že by mohla souhlasit s řadou projednávaných otázek, přičemž zároveň zdůraznila, že 
je třeba zůstat pragmatická a zaměřit se na výsledky, což je příkladem strategie EU pro očkovací látky. 
Vyjádřila názor, že v rámci stávajících Smluv lze udělat mnoho. Komise všechny návrhy pečlivě posoudí a 
přemění je v politická opatření. 
 
3. Závěrečné poznámky předsedy 
 
Předseda poděkoval všem členům za jejich zapojení a konstruktivní spolupráci. Spolu s mluvčím pracovní 
skupiny podá zprávu na plenárním zasedání konference dne 8. dubna. Na závěr uvedl, že na základě 
rozprav pracovní skupiny a plenárních zasedání má v úmyslu upravit revidované návrhy společně s 
mluvčím pracovní skupiny a společným sekretariátem a rozeslat je členům pracovní skupiny. 
 

___ 
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PŘÍLOHA: Seznam členů pracovní skupiny pro zdraví  

 

 

  

    

Předseda:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Evropská komise)  

    

Název Křestní jméno Příjmení Složka 

        

Pan/paní Pascal ARIMONT Evropský parlament 

Členské 
státy 

Alina BRGĂOANU 
Vnitrostátní panelové diskuse 

občanů/akce 

Členské 
státy  

Katerina BAT’HOVÁ Rada 

Členské 
státy 

Linette Eleniová BLANKENSTEINER  
Panelové diskuse evropských 

občanů 

Pan/paní Leandro BORG Rada 

Členské 
státy 

Claudette  BUTTIGIEG Vnitrostátní parlamenty 

Členské 
státy 

Aa  ČAKŠA Vnitrostátní parlamenty 

Členské 
státy 

Susanna CECCARDI Evropský parlament 

Pan/paní  Roberto CIAMBETTI Výbor regionů 

Pan/paní Alain  COHEUR  
Evropský hospodářský a sociální 

výbor 

Členské 
státy 

Nathalie COLIN-OESTERLÉ Evropský parlament 

Členské 
státy 

Margarita DE LA PISA CARRIÓN Evropský parlament 

Členské 
státy 

Isabel  DÍAZ AYUSO  Výbor regionů 

Členské 
státy 

Ines GASMI  
Panelové diskuse evropských 

občanů 

Členské 
státy 

Camille GIRARD  
Panelové diskuse evropských 

občanů 

Členské 
státy 

Daniela  GÎTMAN Rada 

Pan/paní Ilenia Carmela GRECO  
Panelové diskuse evropských 

občanů 

Pan/paní Sebastián GUILLEN  
Panelové diskuse evropských 

občanů 

Členské 
státy 

Kinga JOÓ 
Vnitrostátní panelové diskuse 

občanů/akce 



 

5 
 

Členské 
státy 

Assya  KAVRAKOVA Občanská společnost 

Členské 
státy 

Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  
Panelové diskuse evropských 

občanů 

Členské 
státy 

Radka MAXOVÁ Evropský parlament 

Členské 
státy 

Rūta  MILIŪTĖ Vnitrostátní parlamenty 

Pan/paní Alin Cristian MITUȚA Evropský parlament 

Členské 
státy 

Dolorsová MONTSERRAT Evropský parlament 

Pan/paní Nicolas MORAVEK  
Panelové diskuse evropských 

občanů 

Pan/paní Renaud   MUSELIER Místní/regionální zástupce 

Členské 
státy 

Ewa NOWACKA Rada 

Členské 
státy 

RIA  OOMEN-RUIJTEN Vnitrostátní parlamenty 

Pan/paní Dimitrios PAPADIMOULIS Evropský parlament 

Členské 
státy 

Troels de Leon PETERSEN  
Panelové diskuse evropských 

občanů 

Pan/paní Značka PLEŠKO 
Vnitrostátní panelové diskuse 

občanů/akce 

Pan/paní Jean-François  RAPIN Vnitrostátní parlamenty 

Pan/paní Ivo RASO  
Panelové diskuse evropských 

občanů 

Členské 
státy 

Michèle RIVASI Evropský parlament 

Členské 
státy  

Valeria RONZITTI Sociální partneři 

Členské 
státy 

Christa  SCHWENG  
Evropský hospodářský a sociální 

výbor 

Pan/paní Maroš ŠEFČOVIČ Evropská komise 

Členské 
státy  

Elisaveta SIMEONOVA Rada 

Pan/paní Ivan Vilibor SINČIĆ  Evropský parlament 

Členské 
státy 

Niamh  SMYTH Vnitrostátní parlamenty 

Členské 
státy 

Paola  TAVERNA Vnitrostátní parlamenty 

Pan/paní Louis TELEMACHOU Rada 

Pan/paní  Jesús TERUEL TERUEL  
Panelové diskuse evropských 

občanů 

Pan/paní Zoltán  TESSELY Vnitrostátní parlamenty 

Členské 
státy 

Patrizia TOIA Evropský parlament 
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Členské 
státy 

Kathleen VAN BREMPT Evropský parlament 

Členské 
státy  

Anna  VIKSTRÖMOVÁ Vnitrostátní parlamenty 

Pan/paní Claude  WISELER Vnitrostátní parlamenty 

 


