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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

Az egészségüggyel foglalkozó munkacsoport, Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság alelnökének 

elnökletével 

2022. április 7., csütörtök, 18.00–20.00 

 

1. Az elnök bevezető megjegyzései 

 

A munkacsoport negyedik ülésére hibrid formában kerül sor, és azt az interneten közvetítik a konferencia 
többnyelvű digitális platformján. Az elnök jelzi, hogy a felülvizsgált javaslattervezetek igyekeznek 
figyelembe venni a munkacsoport legutóbbi ülésén elhangzott véleményeket. Az ülés célja a még nyitott 
kérdések megvitatása.   

 
2. Vita 

 

1. JAVASLAT – Egészséges élelmiszerek és egészséges életmód 

− 2. intézkedés: 

➢ A Nutriscore jelöléssel kapcsolatban az egyesek által kifejezett aggályok eloszlatása 

érdekében megállapodás születik arról, hogy a feldolgozott élelmiszerekre vonatkozó európai 

szintű pontozási rendszernek független és tudományos szakvéleményen kell alapulnia.  

➢ Néhányan úgy vélik, hogy a nem egészséges feldolgozott élelmiszerek megadóztatása nem a 

megfelelő módja a probléma megoldásának, míg mások ragaszkodnak a probléma életben 

tartásához, követve az európai polgári vitacsoport kérését. 

2. JAVASLAT – Az egészségügyi rendszer megerősítése 

− 3. intézkedés: 

➢ Néhány csoporttag kéri, hogy említsék meg: szükség van az EUMSZ 4. és 168. cikkének 

módosítására az egészségügyi ágazat stratégiai autonómiájának elérése érdekében. 

 

− 5. intézkedés:  

➢ Egyes tagok úgy vélik, hogy az európai polgári vitacsoport 51. ajánlása nem jelenik meg a maga 

teljességében, és hogy a magánszektor nem részesülhet állami finanszírozásban. Mások óva 

intenek az állami és a magán egészségügyi ágazat szembeállításától, mondván, hogy 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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mindkettő szükséges és kiegészítik egymást ahhoz, hogy minden területen minden beteg 

számára biztosítsák a minőségi és megfizethető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. A 

mindkét oldalról megfogalmazott aggályok összebékítésére megfelelő megfogalmazás 

születik.   

3. JAVASLAT – Az egészség tágabb értelmezése 

− 1. intézkedés:  

➢ Egyes tagok hangsúlyozzák a mentális egészség és a függőségek kezelésének fontosságát, míg 

mások szerint a két kérdés különböző jellegű, és külön is kell kezelni őket.  

 

− 2. intézkedés:  

➢ Egy tag megemlíti a fiatalok szexuális felvilágosításának fontosságát, és javasolja, hogy 

minden nyilvános helyen biztosítsanak ingyenes óvszert.   

 

4. JAVASLAT – Egyetemes hozzáférés az egészségügyhöz  

− Egy tag kéri, hogy a javaslat célkitűzései között említsék meg, hogy minden európai polgárnak egyenlő 

és egyetemes hozzáférést kell biztosítani az egészségügyi ellátáshoz. 

 

− 1. intézkedés:  

➢  Néhány tag javaslata szerint legyen utalás az ellátások közeli elérhetőségének fontosságára.  

 

− 2. és 3. intézkedés:  

➢ Egyes tagok úgy vélik, hogy az uniós hatáskörök nem léphetnek a nemzeti hatáskörök helyébe, 

és ragaszkodnak a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásához. Többen az egészségügy 

megosztott hatáskörként való erős szerepeltetését, valamint az EUMSZ 4. cikkének 

módosítását szorgalmazzák az európai polgári vitacsoport 49. ajánlásának tükrözése és az 

egészségügy területén jelentkező kihívások kezelése érdekében. Mások szerint a Szerződés 

módosítását nem igénylő ajánlásokat gyorsan végre kell hajtani.  Az elnök elmondja, hogy a 

Szerződés módosítása olyan ambiciózus cél, amely nem téríthet el minket attól, amit azonnal 

meg lehet tenni, és hogy elgondolkodik azon, hogy miként lehetne figyelembe venni az erről 

szóló vitát.  

 

− 4. intézkedés:  

➢ Határokon átnyúló együttműködés: egy csoporttag kéri, hogy a súlyos égési sérüléseket 

vegyék fel a magasan specializált kezelések listájára, és úgy véli, hogy létre kellene hozni egy 

európai transzplantációs és szervadományozási hálózatot. 

➢ Egy tag szerint a határokon átnyúló egészségügyről szóló irányelv a gyakorlatban nem 

működik, ezért módosítani kellene.  

Megállapodnak abban, hogy általános utalást tesznek az ukrajnai háborúra, amely tartalmazza, hogy még 

ellenállóbb egészségügyi rendszerekre van szükség, és tovább kell fejleszteni az Európai Egészségügyi 

Uniót.  
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Kiriakídisz biztos távfelszólalásában jelzi, hogy a megvitatott témák nagymértékben összhangban vannak 
a Bizottság jelenlegi kezdeményezéseivel, különösen a gyógyszeripari és a „a termelőtől a fogyasztóhoz” 
stratégiával. Elmondja, hogy az antibiotikumok, a hormonális anyagok és az endokrin rendszert károsító 
anyagok használatára vonatkozó jogszabályok már léteznek, de hangsúlyozza, hogy az ipar 
elkötelezettsége kulcsfontosságú. Ezzel kapcsolatban utal a felelős élelmiszer-ipari üzleti és forgalmazási 
gyakorlatról szóló uniós magatartási kódexre, amelybe az iparági érdekeltek bevonása is beletartozik. 
Javasolja, hogy az 1. javaslat 2. intézkedése egészüljön ki a „biztonságos választás” lehetőségével. Azt is 
elmondja, hogy a Bizottság 2022 végére elfogadja a kötelező harmonizált csomagolás elülső oldalán 
történő címkézésről szóló javaslatot, de a javasolt rendszerről még nincs végleges döntés. A hatáskörökkel 
kapcsolatban elmondja, hogy sok mindennel egyet tud érteni a megbeszéltekből, ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy pragmatikusnak kell maradni, és az eredményekre kell összpontosítani, példaként 
említve az uniós vakcinastratégiát. Úgy véli, hogy a jelenlegi Szerződések keretein belül sok mindent lehet 
tenni. A Bizottság gondosan értékelni fog minden javaslatot, és politikai intézkedésekké fogja alakítani 
azokat. 
 
3. Az elnök záró megjegyzései 
 
Az elnök megköszöni minden tagnak a részvételt és a konstruktív együttműködést. A munkacsoport 
szóvivőjével együtt beszámol majd a konferencia április 8-i plenáris ülésének. Végezetül elmondja, hogy a 
munkacsoport és a plenáris ülés vitái alapján a munkacsoport szóvivőjével és a közös titkársággal együtt 
ki kívánja igazítani a felülvizsgált javaslattervezeteket, és azokat köröztetni fogja a munkacsoport tagjai 
között. 
 

________________________________ 
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MELLÉKLET: Az egészségüggyel foglalkozó munkacsoport tagjainak jegyzéke  

 

 

 

   

Maroš ŠEFČOVIČ  (Európai Bizottság)  

   

Utónév Vezetéknév Panel 

      

Pascal ARIMONT Európai Parlament 

Alina BÂRGĂOANU 
Nemzeti polgári 

vitacsoportok/rendezvények 

Katerina BAT'HOVÁ Tanács 

Linette Eleni BLANKENSTEINER  Európai polgári vitacsoportok 

Leandro BORG Tanács 

Claudette  BUTTIGIEG Nemzeti parlamentek 

Anda  ČAKŠA Nemzeti parlamentek 

Susanna CECCARDI Európai Parlament 

Roberto CIAMBETTI Régiók Bizottsága 

Alain  COHEUR  
Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság 

Nathalie COLIN-OESTERLÉ Európai Parlament 

Margarita DE LA PISA CARRIÓN Európai Parlament 

Isabel  DÍAZ AYUSO  Régiók Bizottsága 

Ines GASMI  Európai polgári vitacsoportok 

Camille GIRARD  Európai polgári vitacsoportok 

Daniela  GÎTMAN Tanács 

Ilenia Carmela GRECO  Európai polgári vitacsoportok 

Sebastián GUILLEN  Európai polgári vitacsoportok 

Kinga JOÓ 
Nemzeti polgári 

vitacsoportok/rendezvények 

Assya  KAVRAKOVA Civil társadalom 

Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Európai polgári vitacsoportok 

Radka MAXOVÁ Európai Parlament 

Rūta  MILIŪTĖ Nemzeti parlamentek 

Alin Cristian MITUȚA Európai Parlament 

Dolors MONTSERRAT Európai Parlament 

Nicolas MORAVEK  Európai polgári vitacsoportok 

Renaud   MUSELIER Helyi/regionális képviselő 

Ewa NOWACKA Tanács 

Ria  OOMEN-RUIJTEN Nemzeti parlamentek 

Dimitrios PAPADIMOULIS Európai Parlament 
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Troels de Leon PETERSEN  Európai polgári vitacsoportok 

Mark PLEŠKO 
Nemzeti polgári 

vitacsoportok/rendezvények 

Jean-François  RAPIN Nemzeti parlamentek 

Ivo RASO  Európai polgári vitacsoportok 

Michèle RIVASI Európai Parlament 

Valeria RONZITTI Szociális partnerek 

Christa  SCHWENG  
Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság 

Maroš ŠEFČOVIČ Európai Bizottság 

Elisaveta SIMEONOVA Tanács 

Ivan Vilibor SINČIĆ  Európai Parlament 

Niamh  SMYTH Nemzeti parlamentek 

Paola  TAVERNA Nemzeti parlamentek 

Louis TELEMACHOU Tanács 

Jesús TERUEL TERUEL  Európai polgári vitacsoportok 

Zoltán  TESSELY Nemzeti parlamentek 

Patrizia TOIA Európai Parlament 

Kathleen VAN BREMPT Európai Parlament 

Anna  VIKSTRÖM Nemzeti parlamentek 

Claude  WISELER Nemzeti parlamentek 

 


