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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

Veselības jautājumu darba grupa, kuru vada Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Maroš 

Šefčovič 

Ceturtdien, 2022. gada 7. aprīlī, plkst. 18.00–20.00 

 

1. Darba grupas vadītāja ievadvārdi 

 

Darba grupas sestā sanāksme notika hibrīdformātā un tika straumēta tiešsaistē konferences 
daudzvalodu digitālajā platformā. Vadītājs norādīja, ka pārskatītajos priekšlikumu projektos tiek mēģināts 
ņemt vērā darba grupas pēdējā sanāksmē paustos viedokļus. Sanāksmes mērķis bija apspriest atlikušos 
neatrisinātos jautājumus.   

 
2. Diskusija 

 

1. PRIEKŠLIKUMS. Veselīga pārtika un veselīgs dzīvesveids 

− 2. pasākums: 

➢ Lai kliedētu dažu paustās bažas par uzturvērtību, tika panākta vienošanās norādīt, ka 

apstrādātas pārtikas Eiropas mēroga novērtēšanas sistēma būtu jābalsta uz neatkarīgu 

zinātnisko ekspertīzi.  

➢ Daži uzskatīja, ka neveselīgas apstrādātas pārtikas aplikšana ar nodokli nav pareizais veids, kā 

atrisināt šo problēmu, savukārt citi uzstāja to saglabāt, jo to pieprasīja Eiropas pilsoņu 

paneļdiskusija. 

2. PRIEKŠLIKUMS. Veselības aprūpes sistēmas stiprināšana 

− 3. pasākums: 

➢ Daži darba grupas locekļi lūdza norādīt uz nepieciešamību grozīt LESD 4. un 168. pantu, lai 

panāktu stratēģisko autonomiju veselības aprūpes nozarē. 

 

− 5. pasākums:  

➢ Daži darba grupas locekļi uzskatīja, ka nav pilnībā atspoguļots Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

51. ieteikums un ka privātajam sektoram nevajadzētu gūt labumu no publiskā finansējuma. 

Citi brīdināja nenostādīt savstarpēji pretstatā valsts un privāto veselības aprūpes sektoru, 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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norādot, ka tie abi ir nepieciešami un papildinoši, lai visiem pacientiem visās teritorijās 

nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai un cenas ziņā pieejamai veselības aprūpei. Tika konstatēts, 

ka formulējumam jābūt tādam, lai kliedētu abu pušu paustās bažas.   

3. PRIEKŠLIKUMS. Plašāka izpratne par veselību 

− 1. pasākums:  

➢ Daži darba grupas locekļi uzsvēra, ka ir svarīgi pievērsties garīgās veselības un atkarības 

problēmām, savukārt citi norādīja, ka šie abi jautājumi ir atšķirīgi un tie būtu jārisina atsevišķi.  

 

− 2. pasākums:  

➢ Kāds darba grupas loceklis minēja seksuālās izglītības nozīmi jauniešiem un ierosināja 

nodrošināt bezmaksas prezervatīvus visās sabiedriskajās vietās.   

 

4. PRIEKŠLIKUMS. Visiem vienlīdzīga piekļuve veselības aprūpei  

− Kāds darba grupas loceklis lūdza priekšlikuma mērķī norādīt, ka visiem eiropiešiem vajadzētu būt 

vienlīdzīgai un vispārējai piekļuvei veselības aprūpei. 

 

− 1. pasākums:  

➢  Daži darba grupas locekļi ierosināja pievienot atsauci uz to, ka ir svarīgi, lai aprūpi varētu 

saņemt tuvākajā apkārtnē.  

 

− 2. un 3. pasākums:  

➢ Daži darba grupas locekļi uzskatīja, ka ES kompetencēm nevajadzētu aizstāt valstu 

kompetences, un uzstāja, ka ir jāievēro subsidiaritātes princips. Vairāki citi aicināja izmantot 

stingrāku formulējumu, lai iekļautu veselības jomu kā kopīgu kompetenci, un grozīt LESD 

4. pantu, lai atspoguļotu Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 49. ieteikumu un pievērstos 

problēmu risināšanai veselības jomā. Daži citi norādīja, ka būtu ātri jāīsteno tie ieteikumi, 

kuriem nav nepieciešams izdarīt izmaiņas Līgumā.  Vadītājs teica, ka Līguma grozīšana ir 

iecerēts mērķis un tam nevajadzētu mūs novirzīt no tā, ko iespējams darīt tūlīt, un ka viņš 

apsvērs, kādā veidā ņemt vērā diskusijas par šo jautājumu.  

 

− 4. pasākums:  

➢ Attiecībā uz pārrobežu sadarbību: kāds darba grupas loceklis lūdza iekļaut augsti specializētu 

terapiju sarakstā smagu apdegumu ārstēšanu un uzskatīja, ka būtu jāizveido Eiropas 

transplantācijas un orgānu ziedošanas tīkls. 

➢ Kāds darba grupas loceklis norādīja, ka pārrobežu veselības direktīva praksē nedarbojas un tā 

būtu jāgroza.  

Tika panākta vienošanās iekļaut vispārēju atsauci uz karu Ukrainā, kas parāda, ka ir nepieciešamas vēl 

noturīgākas veselības aprūpes sistēmas un ir nepieciešams pilnveidot Eiropas veselības savienību.  

Komisāre S. Kyriakides uzstājās attālināti un norādīja, ka apspriestie jautājumi lielā mērā atbilst 
pašreizējām Komisijas iniciatīvām, jo īpaši zāļu stratēģijai un stratēģijai “No lauka līdz galdam”. Viņa teica, 
ka jau pastāv tiesību akti par antibiotiku lietošanu, hormonālajām vielām un endokrīnajiem disruptoriem, 
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taču uzsvēra, ka izšķiroša nozīme ir nozares iesaistei. Šajā sakarā viņa atsaucās uz ES Uzvedības kodeksu 
attiecībā atbildīgu ar pārtiku saistītas uzņēmējdarbības un mārketinga praksi, kurā iesaistītas nozares 
ieinteresētās personas. Viņa ierosināja 1. priekšlikuma 2. pasākumā pievienot “drošu izvēli”. Viņa arī 
norādīja, ka Komisija 2022. gada beigās pieņems priekšlikumu par obligātu un saskaņotu marķējumu 
iepakojuma priekšpusē, taču par sistēmu, kas tiks ierosināta, nav pieņemts galīgais lēmums. Attiecībā uz 
kompetencēm viņa norādīja, ka varētu piekrist daudziem apspriestajiem jautājumiem, un vienlaikus 
uzsvēra, ka ir nepieciešams saglabāt pragmatisku pieeju un koncentrēties uz rezultātiem, kā piemēru 
minot ES vakcīnu stratēģiju. Viņa uzskatīja, ka ir iespējams daudz paveikt pašreizējo Līgumu ietvaros. 
Komisija rūpīgi izvērtēs visus priekšlikumus un pārvērtīs tos politikas darbībās. 
 
3. Darba grupas vadītāja noslēguma vārdi 
 
Vadītājs pateicās visiem locekļiem par viņu iesaistīšanos un konstruktīvo sadarbību. Kopā ar darba grupas 
runaspersonu viņš sniegs ziņojumu konferences 8. aprīļa plenārsēdē. Viņš secinājumā teica, ka, 
pamatojoties uz darba grupas un plenārsēdes debatēm, viņš kopā ar darba grupas runaspersonu un 
kopējo sekretariātu ir paredzējis pielāgot pārskatītos priekšlikumu projektus un izplatīt tos darba grupas 
locekļiem. 
 

________________________________ 
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PIELIKUMS. Veselības jautājumu darba grupas locekļu saraksts  

 

 

  

    

Priekšsēdētājs  Maroš ŠEFČOVIČ  (Eiropas Komisija)  

    

Tituls Vārds Uzvārds Pārstāvētā struktūra 

       

 Pascal ARIMONT Eiropas Parlaments 

 Alina BÂRGĂOANU 
Valsts pilsoņu 

paneļdiskusijas/pasākumi 

 Katerina BAT'HOVÁ Padome 

 Linette Eleni BLANKENSTEINER  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 Leandro BORG Padome 

 Claudette  BUTTIGIEG Dalībvalstu parlamenti 

 Anda  ČAKŠA Dalībvalstu parlamenti 

 Susanna CECCARDI Eiropas Parlaments 

 Roberto CIAMBETTI Reģionu komiteja 

 Alain  COHEUR  
Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komiteja 

 Nathalie COLIN-OESTERLÉ Eiropas Parlaments 

 Margarita DE LA PISA CARRIÓN Eiropas Parlaments 

 Isabel  DÍAZ AYUSO  Reģionu komiteja 

 Ines GASMI  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 Camille GIRARD  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 Daniela  GÎTMAN Padome 

 Ilenia Carmela GRECO  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 Sebastián GUILLEN  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 Kinga JOÓ 
Valsts pilsoņu 

paneļdiskusijas/pasākumi 

 Assya  KAVRAKOVA Pilsoniskā sabiedrība 

 Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 Radka MAXOVÁ Eiropas Parlaments 

 Rūta  MILIŪTĖ Dalībvalstu parlamenti 

 Alin Cristian MITUȚA Eiropas Parlaments 

 Dolors MONTSERRAT Eiropas Parlaments 

 Nicolas MORAVEK  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 Renaud   MUSELIER Vietējais/reģionālais pārstāvis 

 Ewa NOWACKA Padome 

 Ria  OOMEN-RUIJTEN Dalībvalstu parlamenti 

 Dimitrios PAPADIMOULIS Eiropas Parlaments 
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 Troels de Leon PETERSEN  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 Mark PLEŠKO 
Valsts pilsoņu 

paneļdiskusijas/pasākumi 

 Jean-François  RAPIN Dalībvalstu parlamenti 

 Ivo RASO  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 Michèle RIVASI Eiropas Parlaments 

 Valeria RONZITTI Sociālie partneri 

 Christa  SCHWENG  
Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komiteja 

 Maroš ŠEFČOVIČ Eiropas Komisija 

 Elisaveta SIMEONOVA Padome 

 Ivan Vilibor SINČIĆ  Eiropas Parlaments 

 Niamh  SMYTH Dalībvalstu parlamenti 

 Paola  TAVERNA Dalībvalstu parlamenti 

 Louis TELEMACHOU Padome 

 Jesús TERUEL TERUEL  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 Zoltán  TESSELY Dalībvalstu parlamenti 

 Patrizia TOIA Eiropas Parlaments 

 Kathleen VAN BREMPT Eiropas Parlaments 

 Anna  VIKSTRÖM Dalībvalstu parlamenti 

 Claude  WISELER Dalībvalstu parlamenti 

 


