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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 

Pracovná skupina pre zdravie, ktorej predsedá Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie 

štvrtok 7. apríla 2022 od 18.00 h do 20.00 h 

 

1. Úvodné poznámky predsedajúceho 

 

Šiesta schôdza pracovnej skupiny sa konala v hybridnom formáte a bola vysielaná po internete 
na viacjazyčnej digitálnej platforme pre konferencie. Predsedajúci uviedol, že revidované návrhy sú 
vyjadrením snahy zohľadniť názory, ktoré odzneli na poslednej schôdzi pracovnej skupiny. Cieľom 
stretnutia bolo diskutovať o zostávajúcich otvorených otázkach.   

 
2. Diskusia 

 

NÁVRH 1 – Zdravé potraviny a zdravý životný štýl 

− Opatrenie 2: 

➢ S cieľom riešiť obavy, ktoré vyjadrili niekoľkí členovia pracovnej skupiny v súvislosti s 

označovaním výživovej hodnoty (Nutriscore) sa dohodlo, že celoeurópsky bodovací systém 

pre spracované potraviny by mal vychádzať z nezávislých vedeckých poznatkov.  

➢ Niektorí členovia sa domnievali, že zdaňovanie nezdravých spracovaných potravín nie je 

správnym riešením problému. Iní však trvali na tom, aby sa ich zdaňovanie zachovalo, pretože 

o to žiadali občania v európskej panelovej diskusii. 

NÁVRH 2 – Posilnenie systému zdravotnej starostlivosti 

− Opatrenie 3: 

➢ Niektorí členovia požiadali, aby sa s cieľom dosiahnuť strategickú autonómiu zdravotníctva 

uviedlo, že treba zmeniť články 4 a 168 ZFEÚ. 

 

− Opatrenie 5:  

➢ Niektorí členovia zastávali názor, že odporúčanie 51 európskej panelovej diskusie občanov 

nebolo plne zohľadnené a že súkromný sektor by nemal využívať verejné financovanie. Ďalší 

varovali pred odporom proti stavaniu verejného a súkromného zdravotníctva do protikladu, 

pričom uviedli, že potrebné je obidvoje a pri zabezpečovaní prístupu ku kvalitnej a cenovo 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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dostupnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov na všetkých územiach sa navzájom 

dopĺňajú. Dospelo sa k zneniu, ktoré je odpoveďou na obavy oboch strán.   

NÁVRH 3 – Širšie chápanie zdravia 

− Opatrenie 1:  

➢ Niektorí členovia zdôraznili dôležitosť venovať pozornosť duševnému zdraviu a závislostiam, 

zatiaľ čo iní uviedli, že tieto dve otázky sú odlišné a mali by sa riešiť samostatne.  

 

− Opatrenie 2:  

➢ Jeden člen spomenul význam sexuálnej výchovy mladých a navrhol, aby sa vo všetkých 

verejných priestoroch poskytovali bezplatné kondómy.   

 

NÁVRH 4 – Rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých  

− Jeden člen požiadal, aby sa v rámci cieľa návrhu uviedlo, že všetci Európania by mali mať rovnaký a 

všeobecný prístup k zdravotnej starostlivosti. 

 

− Opatrenie 1:  

➢  Niektorí poslanci navrhli doplniť odkaz na to, že je dôležité, aby starostlivosť bola blízko.  

 

− Opatrenia 2 a 3:  

➢ Niektorí poslanci sa domnievali, že právomoci členských štátov by sa nemali nahrádzať 

právomocami EÚ a trvali na dodržiavaní zásady subsidiarity. Niekoľko ďalších požadovalo 

dôraznejšie znenie o zdraví ako spoločnej právomoci a aby sa zmenil článok 4 ZFEÚ s cieľom 

zohľadniť odporúčanie 49 európskej panelovej diskusie občanov a riešiť výzvy v oblasti 

zdravia. Niektorí ďalší uviedli, že by sa mali urýchlene zaviesť odporúčania, ktoré si nevyžadujú 

zmeny zmluvy.  Predsedajúci uviedol, že zmena zmluvy je ambicióznym cieľom, ktorý by nás 

nemal odrádzať od toho, čo možno urobiť okamžite, a že zváži spôsob, ako danú skutočnosť 

zohľadniť v diskusii o tejto otázke.  

 

− Opatrenie 4:  

➢ Cezhraničná spolupráca Jeden člen požiadal o rozšírenie zoznamu vysoko špecializovaných 

liečebných postupov o závažné popáleniny a vyjadril názor, že by sa mala vytvoriť európska 

sieť transplantátov a darcov orgánov. 

➢ Jeden poslanec uviedol, že smernica o cezhraničnom zdraví v praxi nefunguje a mala by sa 

zmeniť.  

Došlo k dohode, že sa uvedie všeobecný odkaz na vojnu na Ukrajine, ktorým sa poukáže na potrebu ešte 

odolnejších systémov zdravotnej starostlivosti a ďalšieho rozvoja európskej zdravotnej únie.  

Komisárka Kyriakidesová vystúpila na diaľku a uviedla, že témy diskusie sú vo veľkej miere v súlade so 
súčasnými iniciatívami Komisie, najmä s farmaceutickou stratégiou a stratégiou „z farmy na stôl“. Uviedla, 
že právne predpisy o používaní antibiotík, hormonálnych látok a endokrinných disruptorov už existujú, ale 
zdôraznila, že kľúčový význam má interakcia s priemyslom. V tejto súvislosti sa odvolala na Kódex 
správania EÚ v oblasti zodpovedného potravinárskeho podnikania a marketingových postupov, ktorý sa 
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vzťahuje na zainteresované strany v priemysle. Do návrhu 1, opatrenie 2 navrhla doplniť „bezpečné 
rozhodnutia“. Uviedla tiež, že Komisia prijme návrh o povinnom harmonizovanom označovaní na prednej 
strane balenia koncom roka 2022, ale že o navrhovanom systéme sa s konečnou platnosťou ešte 
nerozhodlo. Pokiaľ ide o právomoci, uviedla, že s mnohými témami diskusie môže súhlasiť. Zároveň 
zdôraznila potrebu pragmatického prístupu, zamerania sa na výsledky a uviedla príklad stratégie EÚ v 
oblasti vakcín. Podľa jej názoru možno veľa urobiť v medziach súčasných zmlúv. Komisia dôkladne posúdi 
všetky návrhy a premení ich na politické opatrenia. 
 
3. Záverečné slovo predsedajúceho 
 
Predseda poďakoval všetkým poslancom za ich prínos a konštruktívnu spoluprácu. Spolu s hovorcom 
pracovnej skupiny podá 8. apríla správu na plenárnom zasadnutí konferencie. Predsedajúci na záver 
uviedol, že na základe diskusií v pracovnej skupine a v pléne má spolu s hovorcom pracovnej skupiny a 
spoločným sekretariátom v úmysle preskúmať návrhy a prepracované ich rozoslať členom pracovnej 
skupiny. 
 

________________________________ 
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PRÍLOHA: Zoznam členov pracovnej skupiny pre zdravie  

 

 

  

    

Predsedajúci:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Európska komisia)  

    

Oslovenie Meno Priezvisko Inštitúcia 

        

pán Pascal ARIMONT Európsky parlament 

pani Alina BÂRGĂOANU 
národná panelová diskusia 

občanov/podujatia 

pani  Katerina BAT'HOVÁ Rada 

pani Linette Eleni BLANKENSTEINER  
európska panelová diskusia 

občanov 

pán Leandro BORG Rada 

pani Claudette  BUTTIGIEG národné parlamenty 

pani Anda  ČAKŠA národné parlamenty 

pani Susanna CECCARDI Európsky parlament 

pán  Roberto CIAMBETTI Výbor regiónov 

pán Alain  COHEUR  
Európsky hospodársky a sociálny 

výbor 

pani Nathalie COLIN-OESTERLÉ Európsky parlament 

pani Margarita DE LA PISA CARRIÓN Európsky parlament 

pani Isabel  DÍAZ AYUSO  Výbor regiónov 

pani Ines GASMI  
európska panelová diskusia 

občanov 

pani Camille GIRARD  
európska panelová diskusia 

občanov 

pani Daniela  GÎTMAN Rada 

pán Ilenia Carmela GRECO  
európska panelová diskusia 

občanov 

pán Sebastián GUILLEN  
európska panelová diskusia 

občanov 

pani Kinga JOÓ 
národná panelová diskusia 

občanov/podujatia 

pani Assya  KAVRAKOVA občianska spoločnosť 

pani Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  
európska panelová diskusia 

občanov 

pani Radka MAXOVÁ Európsky parlament 

pani Rūta  MILIŪTĖ národné parlamenty 

pán Alin Cristian MITUȚA Európsky parlament 

pani Dolors MONTSERRAT Európsky parlament 
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pán Nicolas MORAVEK  
európska panelová diskusia 

občanov 

pán Renaud   MUSELIER miestny/regionálny zástupca 

pani Ewa NOWACKA Rada 

pani Ria  OOMEN-RUIJTEN národné parlamenty 

pán Dimitrios PAPADIMOULIS Európsky parlament 

pani Troels de Leon PETERSEN  
európska panelová diskusia 

občanov 

pán Mark PLEŠKO 
európska panelová diskusia 

občanov/podujatia 

pán Jean-François  RAPIN národné parlamenty 

pán Ivo RASO  
európska panelová diskusia 

občanov 

pani Michèle RIVASI Európsky parlament 

pani  Valeria RONZITTI sociálni partneri 

pani Christa  SCHWENG  
Európsky hospodársky a sociálny 

výbor 

pán Maroš ŠEFČOVIČ Európska komisia 

pani  Elisaveta SIMEONOVA Rada 

pán Ivan Vilibor SINČIĆ  Európsky parlament 

pani Niamh  SMYTH národné parlamenty 

pani Paola  TAVERNA národné parlamenty 

pán Louis TELEMACHOU Rada 

pán  Jesús TERUEL TERUEL  
európska panelová diskusia 

občanov 

pán Zoltán  TESSELY národné parlamenty 

pani Patrizia TOIA Európsky parlament 

pani Kathleen VAN BREMPT Európsky parlament 

pani  Anna  VIKSTRÖM národné parlamenty 

pán Claude  WISELER národné parlamenty 

 


