
„Egészségügy” 

 

1. Javaslat – Egészséges élelmiszerek és egészséges életmód1 

Célkitűzés: Annak biztosítása, hogy minden európai polgár hozzáférjen az egészséges 

élelmiszerekkel kapcsolatos oktatáshoz, valamint az egészséges és megfizethető 

élelmiszerekhez, amelyek az egészséges életmód alapját képezik, különösen az alábbiak 

révén:  

Intézkedések: 

1. Az élelmiszerminőségre és az élelmiszerek nyomon követhetőségére vonatkozó 

minimumszabályok meghatározása, többek között az antibiotikumok és más állatgyógyászati 

készítmények használatának a megelőző jellegű felhasználás helyett az állatok egészségének 

és jóllétének védelméhez feltétlenül szükséges mértékre való korlátozása, valamint az e 

tekintetben végzett ellenőrzések szigorításának biztosítása révén [#23, #17]. 

2. A nem egészséges feldolgozott élelmiszerek megadóztatása és az élelmiszerek egészségügyi 

tulajdonságaira vonatkozó információk könnyen elérhetővé tétele révén az emberek oktatása 

az egészséges szokásokról már fiatal kortól kezdve, valamint arra való ösztönzésük, hogy 

biztonságos és egészséges étrendet célzó döntéseket hozzanak; e célból a feldolgozott 

élelmiszerek európai szintű értékelési rendszerének létrehozása független és tudományos 

szakértelem alapján, valamint a hormontartalmú anyagoknak és az endokrin károsító 

anyagoknak az élelmiszerek előállítása során történő felhasználására vonatkozó címke 

létrehozása. E tekintetben meg kell erősíteni a meglévő szabályok nyomon követését és 

végrehajtását, és mérlegelni kell azok megerősítését. [#18, #19, munkacsoport] 

3. Párbeszéd ösztönzése az élelmiszerlánc szereplőivel a termeléstől az értékesítésig az 

egészséges élelmiszerekkel kapcsolatos vállalati társadalmi felelősségvállalás érdekében. [#19, 

munkacsoport] 

4. Az egészséges, változatos és megfizethető élelmiszerek a nyilvánosságot kiszolgáló 

létesítményekben, például iskolai étkezdékben, kórházakban vagy ápolóotthonokban való 

biztosításának uniós szintű támogatása, többek között célzott finanszírozás révén. [#3. plenáris 

ülés, munkacsoport] 

5. Beruházás az antibiotikumok használatának, valamint a hormontartalmú anyagoknak és az 

endokrin károsító anyagoknak az emberi egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatos 

kutatásokba [#17, #18]  

 

2. Javaslat – Az egészségügyi rendszer megerősítése3  

Célkitűzés:  Egészségügyi rendszereink ellenálló képességének és minőségének 

megerősítése, különösen az alábbiak révén:  

Intézkedések: 

1. Egy európai egészségügyi adattér létrehozása, amely megkönnyítené az egészségügyi 

adatok cseréjét; egy uniós egyéni elektronikus egészségügyi útlevél révén egyéni 

egészségügyi dokumentációt lehetne önkéntes alapon rendelkezésre bocsátani, az 

adatvédelmi szabályoknak megfelelően. [#41, munkacsoport] 

 
1 A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: #3, #17, #18, #19 

2 # = Európai polgári vitacsoport ajánlása 

3 A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: #39, #40, #41, #42, #43, NL1, NL2, #51 



2. Megfelelő munkakörülmények, különösen erős kollektív tárgyalás révén, többek között 

a bérek és a munkafeltételek tekintetében, valamint az egészségügyi szakemberekre 

vonatkozó képzési és tanúsítási előírások harmonizációja; hálózatépítési és 

csereprogramokat kell kidolgozni, például egy orvosi iskoláknak szóló Erasmus 

programot, amely különösen a készségfejlesztéshez járul hozzá. A tehetségek 

megtartásának, a fiatal szakemberek tudásának és munkatapasztalatainak biztosítása 

érdekében uniós csereprogramokat kell létrehozni az élettudományokkal foglalkozó 

legkiválóbb szakemberek motiválása és a harmadik országok általi agyelszívás 

megakadályozása céljából. [#39, munkacsoport] 

3. A stratégiai autonómia biztosítása uniós szinten a harmadik országoktól való függőség 

elkerülése [NL 2]4 a gyógyszerek (különösen a hatóanyagok) és az orvostechnikai 

eszközök (beleértve a nyersanyagokat is) tekintetében; a meglévő európai 

ügynökségekre és a HERA-ra támaszkodva uniós szinten létre kell hozni különösen az 

alapvető és prioritást élvező, valamint az innovatív gyógyszerek és kezelések (például 

biotechnológiai megoldások) listáját, hogy garantálni lehessen azok elérhetőségét a 

polgárok számára. Annak mérlegelése, hogy Unió-szerte koordinált stratégiai 

készletfelhalmozásra kerüljön sor. A szükséges összehangolt, hosszú távú uniós szintű 

fellépés megvalósítása érdekében az EUMSZ 4. cikkének módosításával az 

egészségügyet és az egészségügyi ellátást be kell vonni az EU és az uniós tagállamok 

közötti megosztott hatáskörök közé. [#40, #49, NL2, plenáris ülés, munkacsoport] 

4. A meglévő egészségügyi kutatási és innovációs programok továbbfejlesztése, 

koordinálása és finanszírozása az egészségüggyel kapcsolatos egyéb programok 

veszélyeztetése nélkül, ideértve az európai referenciahálózatokat is, mivel ezek képezik 

a rendkívül specializált és összetett kezeléseket szolgáló orvosi ellátási hálózatok 

fejlesztésének alapját. [#42, #43, munkacsoport] 

5. Beruházás az egészségügyi – különös tekintettel az állami és non-profit – rendszerekbe, 

az infrastruktúrába és a digitális egészségügybe, valamint annak biztosítása, hogy az 

egészségügyi szolgáltatók tiszteletben tartsák a szolgáltatások teljes körű 

hozzáférhetőségének, megfizethetőségének és minőségének elvét, ezáltal biztosítva, 

hogy a közérdeket alig vagy egyáltalán nem előtt tartó, profitorientált egészségügyi 

szolgáltatók ne merítsék ki az erőforrásokat.[#51, munkacsoport] 

6. Határozott ajánlások kiadása a tagállamok számára a hatékony, hozzáférhető, 

megfizethető, minőségi és reziliens egészségügyi rendszerekbe való beruházásra 

vonatkozóan, különösen az európai szemeszter keretében. Az ukrajnai háború 

közegészségügyi hatása azt mutatja, hogy tovább kell fejleszteni az ellenállóképes 

egészségügyi rendszereket és szolidaritási mechanizmusokat. [#51, munkacsoport] 

 

3. Javaslat – Az egészség tágabb értelmezése5  

Célkitűzés: Holisztikus egészségügyi megközelítés alkalmazása, amely a betegségeken és 

gyógymódokon túl az egészségműveltségre és a megelőzésre is kiterjed, és elősegíti a 

betegek vagy fogyatékkal élők előtt álló kihívások közös megértését, összhangban az „Egy 

az egészség” koncepcióval, amelyet az összes uniós szakpolitikát magában foglaló 

horizontális és alapelvként kell hangsúlyozni.  

Intézkedések: 

 
4 Nemzeti polgári vitacsoport ajánlása 

5 A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: #44, #45, #46, #47, #50 



1. A mentális egészségügyi problémák jobb megértése és kezelési módjai, többek között 

a kisgyermekkortól kezdve, és korai diagnosztika az EU-ban kifejlesztett bevált 

gyakorlatokra építve, amelyeket könnyen hozzáférhetővé kell tenni a legjobb 

közegészségügyi gyakorlatok portálján keresztül. A figyelemfelkeltés érdekében az 

uniós intézményeknek és az érdekelt feleknek a bevált gyakorlatok cseréjét célzó 

rendezvényeket kell szervezniük, és segíteniük kell tagjaikat azok saját 

választókörzetükben való terjesztésében. Ki kell dolgozni egy a mentális egészségre 

vonatkozó uniós cselekvési tervet, amely hosszú távú mentális egészségügyi stratégiát 

biztosítana, többek között a kutatás területén, és foglalkozna a szakemberek – többek 

között a kiskorúak számára történő – rendelkezésre állásának kérdésével, valamint a 

mentális egészség európai évének a közeljövőben történő létrehozásával. [#44, #47, 

munkacsoport] 

2. Uniós szinten dolgozzanak ki az egészséges életmódra vonatkozó általános oktatási 

programot, amely a szexuális nevelésre is kiterjed. Ennek magában kell foglalnia az 

egészséges életmódot és a környezetvédelmet egyaránt célzó intézkedéseket, valamint 

azt, hogy ezek hogyan segíthetnek számos betegség megelőzésében, például a 

kerékpározás mint a mindennapi mobilitás egészséges eszköze. A program a 

tagállamok és az iskolák számára térítésmentesen rendelkezésre állna, hogy azokat a 

tanterveikben szükség szerint felhasználják. Egy ilyen program foglalkozna a 

betegekkel vagy fogyatékkal élőkkel kapcsolatos sztereotípiákkal. [#46, 

munkacsoport] 

3. Elsősegélynyújtó tanfolyamok kidolgozása – melyek gyakorlati elemmel is 

rendelkeznének –, amelyeket minden polgár számára ingyenesen elérhetővé tennének, 

és annak mérlegelése, hogy az erre irányuló rendszeres tanfolyamokat standard 

gyakorlattá tegyék a diákok számára és a munkahelyeken. Emellett valamennyi 

tagállamban meg kell határozni a nyilvános helyeken rendelkezésre álló defibrillátorok 

minimális számát. [#50] 

4. Az egészség hete kezdeményezés kibővítése, amelyre az egész EU-ban ugyanazon a 

héten kerülne sor, amikor az összes egészségügyi kérdés napirendre kerül. Emellett 

egészségügyi év kezdeményezések fontolóra vétele, kezdve a mentális egészség 

évével. [#44, munkacsoport] 

5. Az orvosi okokból – például fibromyalgia és endometriózis esetén – használt 

hormonális fogamzásgátlási készítmények, valamint a női higiéniai termékek adóztatás 

szempontjából rendszeres orvosi kezelésként való elismerése. A reprodukciós 

kezelésekhez való hozzáférés biztosítása a termékenységi problémákkal küzdő 

valamennyi személy számára. [#45, munkacsoport] 

 

4. Javaslat – Egyetemes hozzáférés az egészségügyhöz6 

Célkitűzés: Az „egészséghez való jog” megteremtése azáltal, hogy minden európai polgár 

számára biztosítják a megfizethető, megelőző, gyógyító és minőségi egészségügyi 

ellátáshoz való egyenlő és egyetemes hozzáférést. 

Intézkedések: 

1. Közös uniós szintű egészségügyi minimumszabályok megállapítása, amelyek kiterjednek a 
megelőzésre és az ellátás hozzáférhetőségére és közelségére is, és támogatás nyújtása e 
normák eléréséhez. [#39, munkacsoport]    

 
6 A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: #39, #40, #45, #48, #49, #50, #51, FRváltoztatás8, 

FRkívánság11, NL2, NL3 



2. Felismerve, hogy teljes mértékben figyelembe kell venni a szubszidiaritás elvét és a helyi, 
regionális és nemzeti szereplők kulcsfontosságú szerepét az egészségügy terén [NL3], 
biztosítani kell az uniós szintű fellépés képességét, amennyiben az egészséghez való jog 
kérdése így kezelhető a legjobban. Gyorsabb és határozottabb döntéshozatal lehetővé tétele 
a kulcsfontosságú kérdésekben, valamint az európai egészségügyi unió kialakítását célzó 
európai kormányzás hatékonyságának javítása (így például világjárvány vagy ritka betegségek 
esetén). [#49, FR kívánság11, digitális platform]  

3. Az európai egészségügyi unió megerősítése a jelenlegi keret teljes potenciáljának 
kihasználásával, valamint az egészségügy és az egészségügyi ellátás bevonása az EU és az 
uniós tagállamok közötti megosztott hatáskörök közé az EUMSZ 4. cikkének módosítása 
révén. [#49, FR kívánság11, digitális platform, munkacsoport]7 

4. Annak biztosítása, hogy bárki hozzáférhessen a meglévő kezelésekhez, bárhol is álljanak azok 
először rendelkezésre az EU-ban; e célból elő kell segíteni a határokon átnyúló 
együttműködést, különösen a ritka betegségek, a rák, a szív- és érrendszeri betegségek és a 
rendkívül speciális kezelések, például a szervátültetések és súlyos égési sérülések kezelése 
tekintetében. Létre kell hozni egy európai transzplantációs és szervadományozási hálózatot, 
amely a transzplantációra szoruló valamennyi európai beteg javát szolgálja. [Plenáris ülés és 
munkacsoport]  

5. Az ellátás megfizethetőségének biztosítása az egészségügyi ellátásba – különös tekintettel a 
fogorvosi ellátásra, többek között a profilaxisra – történő beruházások fokozása révén, 
valamint annak biztosítása, hogy a 15–20 éves korcsoport számára rendelkezésre álljon a 
megfizethető fogorvosi ellátás. [#48, munkacsoport] 

6. Annak biztosítása, hogy a kezelések és a gyógyszerek Unió-szerte azonos minőségűek 
legyenek és méltányos helyi költségekkel járjanak, többek között a belső piac meglévő 
széttagoltságának kezelése révén. [#40, NL3, munkacsoport, plenáris ülés]; 

7. Az egészségügyi szegénység elleni küzdelem a gyermekek, alacsony jövedelmű csoportok és 
más kiszolgáltatott csoportok, például a fogyatékkal élők ingyenes fogászati ellátásának 
ösztönzése révén. Emellett a rossz minőségű lakások egészségre gyakorolt hatásának 
figyelembevétele. [#48, munkacsoport] 

8. Az egészségügy nemzetközi dimenziójának figyelembevétele, és annak elismerése, hogy a 
gyógyszereknek egyetemesen elérhetőnek kell lenniük, így a szegényebb országokban is 
[NL2]. 

 

 
7 A holland polgári vitacsoport ajánlásai eltérnek az európai polgári vitacsoport ajánlásaitól, amelyek szerint az 
egészségügynek és az egészségügyi ellátásnak elsősorban nemzeti hatáskörbe kell tartoznia [NL3]. 


