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ZBIRNI ZAPISNIK 

Delovna skupina za zdravje, ki ji predseduje podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič 

Četrtek, 7. april 2022, od 18.00 do 20.00 

 

1. Uvodni nagovor predsedujočega 

 

Šesta seja delovne skupine je potekala v hibridni obliki in jo je bilo mogoče spremljati po spletu na 
večjezični digitalni platformi Konference. Predsedujoči je sporočil, da se v revidiranih osnutkih predlogov 
poskušajo upoštevati stališča, izražena na zadnji seji delovne skupine. Na tej seji bodo udeleženci 
razpravljali o preostalih nerešenih vprašanjih.   

 
2. Razprava 

 

PREDLOG 1 – Zdrava hrana in zdrav življenjski slog 

− Ukrep 2: 

➢ Nekateri udeleženci so izrazili pomisleke o sistemu označevanja hranilne vrednosti Nutri-

Score, zato so se dogovorili za opozorilo, da bi moral evropski sistem točkovanja za predelano 

hrano temeljiti na neodvisnem in znanstvenem strokovnem znanju.  

➢ Nekaj članov je menilo, da obdavčitev nezdrave predelane hrane ni pravi način za reševanje 

tega problema, drugi pa so vztrajali, da jo je treba ohraniti, saj je tako zahteval evropski 

državljanski forum. 

PREDLOG 2 – Krepitev zdravstvenega sistema 

− Ukrep 3: 

➢ Nekateri člani so prosili, naj se omeni, da je treba spremeniti člena 4 in 168 PDEU, da bi dosegli 

strateško avtonomijo zdravstvenega sektorja. 

 

− Ukrep 5:  

➢ Nekateri udeleženci so menili, da se priporočilo št. 51 evropskega državljanskega foruma ne 

upošteva v celoti in da zasebni sektor ne bi smel prejemati javnih finančnih sredstev. Drugi pa 

so opozorili, da ne bi smeli ločevati javnega in zasebnega zdravstvenega sektorja, saj sta oba 

potrebna in se dopolnjujeta pri zagotavljanju dostopa do kakovostnega in cenovno 

https://multimedia.europarl.europa.eu/sl/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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dostopnega zdravstvenega varstva vsem bolnikom na vseh ozemljih. Besedilo je bilo nato 

oblikovano tako, da so bili upoštevani pomisleki obeh strani.   

PREDLOG 3 – Širše pojmovanje zdravja 

− Ukrep 1:  

➢ Nekateri udeleženci so poudarili, kako pomembno je obravnavati duševno zdravje in 

zasvojenost, medtem ko so drugi dejali, da se vprašanji razlikujeta in bi ju morali obravnavati 

ločeno.  

 

− Ukrep 2:  

➢ Eden od članov je omenil, kako pomembna je spolna vzgoja mladih, in predlagal, naj se v vseh 

javnih prostorih zagotovijo brezplačni kondomi.   

 

PREDLOG 4 – Enak dostop do zdravstvenih storitev za vse  

− Eden od udeležencev je prosil, naj se v cilju predloga omeni, da bi morali imeti vsi Evropejci enak in 

univerzalen dostop do zdravstvenega varstva. 

 

− Ukrep 1:  

➢  Nekateri člani so predlagali, naj se omeni pomen bližine oskrbe.  

 

− Ukrepa 2 in 3:  

➢ Nekateri udeleženci so menili, da pristojnosti EU ne bi smele nadomeščati nacionalnih, in 

vztrajali pri spoštovanju načela subsidiarnosti. Več jih je pozvalo k odločnejšemu zapisu, da bi 

zdravje vključili kot deljeno pristojnost in spremenili člen 4 PDEU glede na priporočilo št. 49 

evropskega državljanskega foruma ter se spoprijeli z izzivi na področju zdravja. Spet drugi so 

dejali, da bi bilo treba hitro začeti izvajati priporočila, za katera ni treba spremeniti primarnih 

pogodb.  Predsedujoči je dejal, da je sprememba temeljnih pogodb ambiciozen cilj, ki pa nas 

ne bi smel odvračati od tega, kar lahko storimo takoj. Premislil bo, kako bi lahko upoštevali 

razpravo o tej zadevi.  

 

− Ukrep 4:  

➢ Kar zadeva čezmejno sodelovanje, je eden od članov prosil, naj se na seznam bolezni, ki 

zahtevajo visokospecializirano zdravljenje, dodajo hude opekline. Meni tudi, da bi bilo treba 

vzpostaviti evropsko mrežo za presaditev in darovanje organov. 

➢ Drugi udeleženec je dejal, da direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu v praksi ne deluje 

in bi jo bilo treba spremeniti.  

Udeleženci so se dogovorili, da bodo na splošno omenili vojno v Ukrajini, ki dokazuje, da potrebujemo še 

odpornejše zdravstvene sisteme in da moramo še naprej razvijati evropsko zdravstveno unijo.  

Komisarka Kiriakidis se je seje udeležila na daljavo in dejala, da so teme, o katerih udeleženci razpravljajo, 
zelo usklajene s pobudami Komisije, zlasti s strategijo za zdravila in strategijo od vil do vilic. Dodala je, da 
zakonodaja o uporabi antibiotikov, hormonskih snovi in endokrinih motilcev že obstaja, vendar je 
poudarila, da je tu ključno sodelovanje industrije. V zvezi s tem je omenila kodeks ravnanja EU o 
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odgovornih poslovnih in tržnih praksah, naj bi pritegnil deležnike v industriji. Pri ukrepu 2 predloga 1 je 
predlagala, naj se dodajo „varne izbire“. Dodala je tudi, da bo Komisija konec leta 2022 sprejela predlog o 
obveznem usklajenem sistemu označevanja na sprednji strani embalaže, vendar še ni dokončno odločeno, 
kateri sistem bo predlagan. V zvezi s pristojnostmi je dejala, da se strinja s številnimi zadevami, o katerih 
so udeleženci razpravljali, a je obenem izpostavila, da moramo ostati pragmatični in se osredotočiti na 
rezultate, kot na primer pri strategiji cepljenja EU. Meni, da je veliko mogoče storiti tudi v okviru omejitev 
veljavnih primarnih pogodb. Komisija bo temeljito proučila vse predloge in jih pretvorila v ukrepe politike. 
 
3. Sklepna beseda predsedujočega 
 
Predsedujoči se je vsem članom zahvalil za udeležbo in konstruktivno sodelovanje. Skupaj z uradnim 
govorcem delovne skupine bo 8. aprila poročal plenarni skupščini Konference. Dejal je še, da bo na podlagi 
razprav v delovni skupini in plenarni skupščini skupaj z uradnim govorcem delovne skupine in skupnim 
sekretariatom prilagodil spremenjene osnutke predlogov in jih poslal članom delovne skupine. 
 

________________________________ 
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PRILOGA: Seznam članov delovne skupine za zdravje  

 

 

  

    

Predsedujoči:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Evropska komisija)  

    

Naziv Ime Priimek Član/-ica 

        

g. Pascal ARIMONT Evropski parlament 

ga. Alina BÂRGĂOANU 
nacionalni državljanski 

forumi/dogodki 

ga.  Katerina BAT'HOVÁ Svet 

ga. Linette Eleni BLANKENSTEINER  evropski državljanski forumi 

g. Leandro BORG Svet 

ga. Claudette  BUTTIGIEG nacionalni parlamenti 

ga. Anda  ČAKŠA nacionalni parlamenti 

ga. Susanna CECCARDI Evropski parlament 

g.  Roberto CIAMBETTI Odbor regij 

g. Alain  COHEUR  
Evropski ekonomsko-socialni 

odbor 

ga. Nathalie COLIN-OESTERLÉ Evropski parlament 

ga. Margarita DE LA PISA CARRIÓN Evropski parlament 

ga. Isabel  DÍAZ AYUSO  Odbor regij 

ga. Ines GASMI  evropski državljanski forumi 

ga. Camille GIRARD  evropski državljanski forumi 

ga. Daniela  GÎTMAN Svet 

g. Ilenia Carmela GRECO  evropski državljanski forumi 

g. Sebastián GUILLEN  evropski državljanski forumi 

ga. Kinga JOÓ 
nacionalni državljanski 

forumi/dogodki 

ga. Assya  KAVRAKOVA civilna družba 

ga. Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  evropski državljanski forumi 

ga. Radka MAXOVÁ Evropski parlament 

ga. Rūta  MILIŪTĖ nacionalni parlamenti 

g. Alin Cristian MITUȚA Evropski parlament 

ga. Dolors MONTSERRAT Evropski parlament 

g. Nicolas MORAVEK  evropski državljanski forumi 

g. Renaud   MUSELIER lokalni/regionalni predstavnik 

ga. Ewa NOWACKA Svet 

ga. Ria  OOMEN-RUIJTEN nacionalni parlamenti 

g. Dimitrios PAPADIMULIS Evropski parlament 
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ga. Troels de Leon PETERSEN  evropski državljanski forumi 

g. Mark PLEŠKO 
nacionalni državljanski 

forumi/dogodki 

g. Jean-François  RAPIN nacionalni parlamenti 

g. Ivo RASO  evropski državljanski forumi 

ga. Michèle RIVASI Evropski parlament 

ga.  Valeria RONZITTI socialni partnerji 

ga. Christa  SCHWENG  
Evropski ekonomsko-socialni 

odbor 

g. Maroš ŠEFČOVIČ Evropska komisija 

ga.  Elisaveta SIMEONOVA Svet 

g. Ivan Vilibor SINČIĆ  Evropski parlament 

ga. Niamh  SMYTH nacionalni parlamenti 

ga. Paola  TAVERNA nacionalni parlamenti 

g. Louis TELEMACHOU Svet 

g.  Jesús TERUEL TERUEL  evropski državljanski forumi 

g. Zoltán  TESSELY nacionalni parlamenti 

ga. Patrizia TOIA Evropski parlament 

ga. Kathleen VAN BREMPT Evropski parlament 

ga.  Anna  VIKSTRÖM nacionalni parlamenti 

g. Claude  WISELER nacionalni parlamenti 

 


