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PROTOKOLO SANTRAUKA 

Darbo grupė sveikatos klausimais, pirmininkavo Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Maroš 

Šefčovič 

2022 m. balandžio 7 d., ketvirtadienis, 18.00–20.00 val. 

 

1. Įžanginis pirmininko žodis 

 

Šeštais darbo grupės posėdis surengtas mišriu formatu ir buvo tiesiogiai transliuojamas internetu 
Konferencijos daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje. Pirmininkas nurodė, kad peržiūrėtame 
pasiūlymų projekte bandoma atsižvelgti į paskutiniame darbo grupės posėdyje pareikštas nuomones. 
Susitikimo tikslas – aptarti likusius neišspręstus klausimus.   

 
2. Diskusija 

 

1 PASIŪLYMAS. Sveika mityba ir sveika gyvensena 

− 2 priemonė: 

➢ Siekiant atsižvelgti į kai kurių išreikštą susirūpinimą dėl maistingumo ženklinimo (nutriscore), 

buvo susitarta nurodyti, kad Europos masto perdirbtų maisto produktų vertinimo balais 

sistema turėtų būti grindžiama nepriklausomomis ir mokslinėmis žiniomis.  

➢ Kai kurie manė, kad nesveiko perdirbto maisto apmokestinimas nėra tinkamas būdas 

problemai išspręsti, o kiti primygtinai reikalavo jį išlaikyti, nes to prašė Europos piliečių 

forumas. 

2 PASIŪLYMAS. Stipresnė sveikatos priežiūros sistema 

− 3 priemonė: 

➢ Kai kurie nariai paprašė paminėti poreikį iš dalies pakeisti SESV 4 ir 168 straipsnius, kad būtų 

užtikrintas strateginis savarankiškumas sveikatos sektoriuje. 

 

− 5 priemonė:  

➢ Kai kurie nariai laikėsi nuomonės, kad nebuvo visapusiškai atsižvelgta į Europos piliečių 

forumo 51 rekomendaciją ir kad privatusis sektorius neturėtų gauti viešojo finansavimo. Kiti 

perspėjo nesupriešinti viešojo ir privačiojo sveikatos sektorių, teigdami, kad abu šie sektoriai 

https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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yra būtini ir vienas kitą papildo, siekiant visiems pacientams visose teritorijose užtikrinti 

galimybę naudotis kokybiškomis ir įperkamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Buvo rasta 

formuluotė, kuria išsprendžiamos abiejų pusių nurodytos problemos.   

3 PASIŪLYMAS. Platesnė sveikatos samprata 

− 1 priemonė:  

➢ Kai kurie nariai pabrėžė, kad svarbu spręsti psichikos sveikatos ir priklausomybės klausimus, 

o kiti teigė, kad abu klausimai yra skirtingi ir turėtų būti sprendžiami atskirai.  

 

− 2 priemonė:  

➢ Vienas narys paminėjo jaunimo lytinio švietimo svarbą ir pasiūlė, kad visose viešosiose 

erdvėse būtų dalijami nemokami prezervatyvai.   

 

4 PASIŪLYMAS. Vienodos galimybės visiems naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis  

− Vienas narys paprašė pasiūlymo tiksle paminėti, kad visi europiečiai turėtų turėti vienodas ir 

visuotines galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis. 

 

− 1 priemonė:  

➢  Kai kurie nariai pasiūlė paminėti priežiūros artumo svarbą.  

 

− 2 ir 3 priemonės:  

➢ Kai kurie nariai laikėsi nuomonės, kad ES galios neturėtų pakeisti nacionalinių galių, ir 

primygtinai reikalavo laikytis subsidiarumo principo. Keletas kitų paragino sugriežtinti 

formuluotę, kad sveikata būtų įtraukta kaip pasidalijamoji kompetencija, ir iš dalies pakeisti 

SESV 4 straipsnį, kad būtų atsižvelgta į Europos piliečių forumo rekomendaciją Nr. 49 ir 

sprendžiamos sveikatos srities problemos. Kai kurie kiti teigė, kad rekomendacijos, dėl kurių 

nereikia keisti Sutarties, turėtų būti greitai įgyvendintos.  Pirmininkas pasakė, kad Sutarties 

pakeitimas yra plataus užmojo tikslas, kuris neturėtų nukreipti dėmesio nuo to, ką galima 

padaryti nedelsiant, ir kad jis apsvarstys, kaip atsižvelgti į diskusijas šiuo klausimu.  

 

− 4 priemonė:  

➢ Tarpvalstybinio bendradarbiavimo klausimu vienas narys paprašė į labai specializuoto gydymo 

būdų sąrašą įtraukti sunkius nudegimus ir laikėsi nuomonės, kad turėtų būti sukurtas Europos 

transplantacijų ir organų donorystės tinklas. 

➢ Vienas narys pasakė, kad Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros direktyva praktiškai neveikia ir 

turėtų būti iš dalies pakeista.  

Buvo susitarta bendrai paminėti karą Ukrainoje, kuris rodo, kad reikia dar atsparesnių sveikatos priežiūros 

sistemų ir toliau plėtoti Europos sveikatos sąjungą.  

Komisijos narė S. Kyriakides pasisakė nuotoliniu būdu ir nurodė, kad aptartos temos labai atitinka 
dabartines Komisijos iniciatyvas, visų pirma vaistų ir „nuo ūkio iki stalo“ strategijas. Ji teigė, kad jau priimti 
teisės aktai dėl antibiotikų, hormoninių medžiagų ir endokrininę sistemą ardančių medžiagų naudojimo, 
tačiau pabrėžė, kad labai svarbus sektoriaus dalyvavimas. Šiuo atžvilgiu ji paminėjo ES elgesio kodeksą dėl 
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atsakingos maisto verslo ir rinkodaros praktikos, kuriame dalyvauja suinteresuotieji sektoriaus subjektai. 
Ji pasiūlė 1 pasiūlymo 2 priemonę papildyti formuluote „saugūs pasirinkimai“. Ji taip pat teigė, kad 2022 
m. pabaigoje Komisija priims pasiūlymą dėl privalomo suderinto pakuotės priekinės dalies ženklinimo, 
tačiau galutinio sprendimo dėl siūlomos sistemos nėra. Kalbėdama apie galias, ji teigė, kad galėtų pritarti 
daugeliui aptartų dalykų, kartu pabrėždama, kad reikia išlikti pragmatiškais ir sutelkti dėmesį į rezultatus, 
pateikdama ES vakcinų strategijos pavyzdį. Jos nuomone, daug galima nuveikti laikantis dabartinių 
Sutarčių. Komisija atidžiai įvertins visus pasiūlymus ir pavers juos politikos veiksmais. 
 
3. Baigiamasis pirmininko žodis 
 
Pirmininkas padėkojo visiems nariams už jų dalyvavimą ir konstruktyvų bendradarbiavimą. Kartu su grupės 
atstovu jis pateiks ataskaitą balandžio 8 d. vyksiančiai Konferencijos plenarinei sesijai. Pirmininkas padarė 
išvadą, kad, remdamasis darbo grupėje ir plenarinėje sesijoje vykusiomis diskusijomis, jis kartu su darbo 
grupės atstovu ir bendru sekretoriatu ketina pakoreguoti persvarstytus pasiūlymų projektus ir išplatinti 
juos grupės nariams. 
 

________________________________ 
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PRIEDAS. Darbo grupės sveikatos klausimais narių sąrašas  

 

 

  

    

Pirmininkas –  Maroš ŠEFČOVIČ  (Europos Komisija)  

    

Kreipinys Vardas Pavardė Sudedamoji dalis 

        

 Pascal ARIMONT Europos Parlamentas 

 Alina BÂRGĂOANU 
Nacionaliniai piliečių 
forumai / renginiai 

 Katerina BAT'HOVÁ Taryba 

 Linette Eleni BLANKENSTEINER  Europos piliečių forumai 

 Leandro BORG Taryba 

 Claudette  BUTTIGIEG Nacionaliniai parlamentai 

 Anda  ČAKŠA Nacionaliniai parlamentai 

 Susanna CECCARDI Europos Parlamentas 

 Roberto CIAMBETTI Regionų komitetas 

 Alain  COHEUR  
Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetas 

 Nathalie COLIN-OESTERLÉ Europos Parlamentas 

 Margarita DE LA PISA CARRIÓN Europos Parlamentas 

 Isabel  DÍAZ AYUSO  Regionų komitetas 

 Ines GASMI  Europos piliečių forumai 

 Camille GIRARD  Europos piliečių forumai 

 Daniela  GÎTMAN Taryba 

 Ilenia Carmela GRECO  Europos piliečių forumai 

 Sebastián GUILLEN  Europos piliečių forumai 

 Kinga JOÓ 
Nacionaliniai piliečių 
forumai / renginiai 

 Assya  KAVRAKOVA Pilietinė visuomenė 

 Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Europos piliečių forumai 

 Radka MAXOVÁ Europos Parlamentas 

 Rūta  MILIŪTĖ Nacionaliniai parlamentai 

 Alin Cristian MITUȚA Europos Parlamentas 

 Dolors MONTSERRAT Europos Parlamentas 

 Nicolas MORAVEK  Europos piliečių forumai 

 Renaud   MUSELIER Vietos / regiono atstovas 

 Ewa NOWACKA Taryba 

 Ria  OOMEN-RUIJTEN Nacionaliniai parlamentai 

 Dimitrios PAPADIMOULIS Europos Parlamentas 
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 Troels de Leon PETERSEN  Europos piliečių forumai 

 Mark PLEŠKO 
Nacionaliniai piliečių 
forumai / renginiai 

 Jean-François  RAPIN Nacionaliniai parlamentai 

 Ivo RASO  Europos piliečių forumai 

 Michèle RIVASI Europos Parlamentas 

 Valeria RONZITTI Socialiniai partneriai 

 Christa  SCHWENG  
Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetas 

 Maroš ŠEFČOVIČ Europos Komisija 

 Elisaveta SIMEONOVA Taryba 

 Ivan Vilibor SINČIĆ  Europos Parlamentas 

 Niamh  SMYTH Nacionaliniai parlamentai 

 Paola  TAVERNA Nacionaliniai parlamentai 

 Louis TELEMACHOU Taryba 

 Jesús TERUEL TERUEL  Europos piliečių forumai 

 Zoltán  TESSELY Nacionaliniai parlamentai 

 Patrizia TOIA Europos Parlamentas 

 Kathleen VAN BREMPT Europos Parlamentas 

 Anna  VIKSTRÖM Nacionaliniai parlamentai 

 Claude  WISELER Nacionaliniai parlamentai 

 


