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PROTOKOLO SANTRAUKA 

Darbo grupė sveikatos klausimais, pirmininkavo Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Maroš 

Šefčovič 

2022 m. kovo 11 d., penktadienis, 9.00–11.00 val. 

 

1. Įžanginės pirmininko pastabos 

 

Ketvirtasis darbo grupės posėdis surengtas mišriu formatu ir buvo tiesiogiai transliuojamas internetu 
Konferencijos daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje.  

Klausimai diskusijoms suskirstyti į keturias temines grupes. Pirmininkas Maroš Šefčovič apžvelgė su 
kiekviena klausimų grupe susijusias rekomendacijas ir apibendrino ankstesnes diskusijas darbo grupėje, 
2022 m. sausio 22 d. plenariniame posėdyje vykusias diskusijas ir susijusias pastabas skaitmeninėje 
platformoje. Paskui jis paprašė narių reaguoti ir pasidalyti savo pastabomis.  

Kai kurie nariai pabrėžė, kad kelios rekomendacijos (visų pirma 1, 4, 5, 6, 15 ir 16 ir galbūt 8, 10 ir 13 
rekomendacijos), kurios buvo paskirtos darbo grupei klimato kaitos ir aplinkos klausimais, taip pat 
pasižymi svarbiu sveikatos aspektu ir į jas turėtų būti atsižvelgta.  

 

2. Diskusijos  

 

1 grupė. Sveikas maistas ir sveika gyvensena 

 

Vienas iš narių pabrėžė, kad teisė į maistą turėtų būti įprastinė žmogaus teisė. Kitas narys teigė, kad reikėtų 
toliau plėtoti informavimo apie prevenciją ir sveiką gyvenseną kampanijas. Kai kurie nariai pareiškė 
abejonių dėl 19 rekomendacijos1 ir pabrėžė, kad reikia įvertinti šios rūšies priemonės poveikį bei atkreipti 
dėmesį į galimą jos poveikį veiklai kai kuriose valstybėse narėse. Pirmininkas atsakė, kad poveikio 
vertinimas yra įprasta Komisijos praktika prieš priimant pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų 
aktų.  

 

 

 
1 Rekomendacijos pateikiamos čia.  
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=lt
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2 grupė. Sustiprinta sveikatos apsaugos sistema 

 

Vienas iš narių pabrėžė būtiniausių kokybės standartų sveikatos srityje svarbą. Kitas narys pabrėžė, kad 
reikia pasimokyti iš COVID-19 pandemijos metu įgytos patirties ir kad regionų bei vietos valdžios 
institucijos atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant piliečių gyvenimo kokybę.  

Kalbėdamas apie 39 ir 40 rekomendacijas, narys nurodė, kad sveikatos priežiūros darbuotojams taikomi 
minimalūs standartai yra labai svarbūs.  

Kalbėdamas apie 40 rekomendaciją, narys pasiūlė sudaryti būtiniausių vaistų sąrašą ES lygmeniu ir 
numatyti bendrą jų viešąjį pirkimą ir (arba) atsargų kaupimą. Reikėtų skirti daugiau dėmesio retosioms 
ligoms. Tarpvalstybiniai gydymo būdai turėtų būti lengviau prieinami piliečiams, kad jie galėtų naudotis 
pažangiausios medicinos teikiamomis galimybėmis. 

Kai kurie nariai pritarė 41 rekomendacijai, tačiau teigė, kad sveikatos priežiūros duomenys turėtų būti 
apsaugoti ir negali būti naudojami rinkos analizei, todėl reikia dirbti su atitinkamais duomenų rinkiniais. 
Vienas narys pasakė, kad 41 rekomendacijoje aptartas sveikatos pasas yra geras būdas stiprinti ES 
kompetenciją, tačiau juo neturėtų būti ribojama žmonių laisvė. Tačiau kita narė pabrėžė, kad šiuo 
atžvilgiu turėtų būti paisoma valstybių narių kompetencijos.  

Kai kurie nariai pritarė 42 ir 43 rekomendacijoms dėl sveikatos srities mokslinių tyrimų, ir vienas narys 
pasiūlė padidinti ES lygmens biudžetą.  

 

3 grupė. Platesnė sveikatos samprata 

 

Vienas iš narių pasiūlė, kad 44 rekomendacija neturėtų apsiriboti tik psichikos sveikata, o, pavyzdžiui, 
įvairiems klausimams būtų galima taikyti metinę rotaciją.  
 
Keletas narių pabrėžė, kad reikia imtis veiksmų psichikos sveikatos srityje. Vienas iš narių nurodė, kad 
psichinė ir fizinė sveikata turėtų būti holistinio požiūrio dalis. Kitas narys paminėjo, kad parama psichikos 
sveikatai turėtų prasidėti nuo ankstyvos vaikystės, pavyzdžiui, taikant ankstyvąją diagnostiką.  
 
Kalbant apie 45 rekomendaciją, vienas narys paprašė skirti dėmesio klausimams dėl menstruacinių 
priemonių nepritekliaus ir kūdikių produktų.  
 
Kitas narys teigė, kad 46 rekomendacijai įgyvendinti reikės biudžeto paramos. 
Kitas narys pritarė 46 rekomendacijai, tačiau pabrėžė, kad taip pat reikia spręsti sveiko senėjimo, 
pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų sveikatos priežiūros klausimus. Taip pat nurodyta, kad reikia nustatyti 
su lytimi susijusius klausimus.  
 
Vienas narys laikėsi nuomonės, kad svarbus klausimas, kuriam reikia skirti dėmesio, yra seksualinė 
sveikata, o kitas nurodė, kad reprodukcinė ir lytinė sveikata priklauso valstybių narių kompetencijai.  
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Vienas narys teigė, kad kitos grupės rekomendacija2 yra susijusi su eutanazija, o tai yra itin subtilus 
klausimas, dėl kurio valstybėse narėse teisės aktai, požiūris ir su klausimu susiję opūs aspektai yra 
skirtingi.  
 
Kai kurie nariai pabrėžė visuotinį sveikatos aspektą ir bendros sveikatos koncepcijos svarbą. 
 

4 grupė. Vienodos galimybės visiems naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis 

 

Kalbėdamas apie 48 rekomendaciją, narys pareiškė apgailestaujantis, kad didelė gyventojų dalis negali 
sau leisti dantų priežiūros paslaugų, ir iškėlė dantų priežiūros prieinamumo problemą. 

Kai kurie nariai pasiūlė daugiau nuveikti vėžio ir retųjų ligų srityje, kad būtų užtikrinta galimybė naudotis 

sveikatos priežiūros paslaugomis sąžiningomis kainomis ir kad tarpvalstybinis gydymas būtų 

prieinamesnis. Taip pat buvo akcentuojama parama neįgaliesiems, visų pirma pasitelkiant technologijas.  

 
Kalbėdamas apie 49 rekomendaciją, vienas narys laikėsi nuomonės, kad ES kompetencija turėtų būti 

dalijamasi su nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, tačiau ES kompetencija turėtų būti sustiprinta. Kitas 

narys primygtinai teigė, kad šioje politikos srityje kompetencija priklauso valstybėms narėms. Kitas narys 

pasiūlė parengti sveikatos ir gerovės paktą, kuriuo būtų siekiama kovoti su nelygybe, ir sukurti Europos 

sveikatos garantiją. 

 
Kai kurie nariai pabrėžė, kad šioje srityje būtinas strateginis savarankiškumas. Jis turėtų būti susijęs ne tik 
su baziniu gydymu, bet ir su būsimais gydymo būdais, inovacijomis ir moksliniais tyrimais.  

 

3. Baigiamosios pirmininko pastabos 

 

Baigdamas posėdį pirmininkas nurodė ketinantis kartu su darbo grupės atstovu spaudai ir bendru 

sekretoriatu parengti pasiūlymų projektus, kurie bus grindžiami visa iki šiol pagal Konferencijos taisykles 

gauta informacija. Tie pasiūlymai bus pateikti darbo grupės nariams prieš kitą darbo grupės posėdį, kuris 

vyks kovo 25 d. 

 

________________________________ 

 

 

 

  

 
2 1 grupės rekomendacija: „Rekomenduojame ES remti palaikomąją slaugą ir pagalbą numirti [eutanaziją] laikantis 
konkrečių taisyklių.“ 



 

4 
 

PRIEDAS. Darbo grupės sveikatos klausimais narių sąrašas  

Konferencijos dėl Europos ateities plenarinės sesijos darbo grupė 
sveikatos klausimais (49) 

 

    

Pirmininkas  Maroš ŠEFČOVIČ  (Europos Komisija)  

    

Vardas Pavardė Sudėtinė grupė 

      

Pascal ARIMONT Europos Parlamentas 

Alina BÂRGĂOANU Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 

Katerina BAT'HOVÁ Taryba 

Linette Eleni BLANKENSTEINER  Europos piliečių forumai 

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 

Ewa NOWACKA Taryba 

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 

Louis TELEMACHOU Taryba 

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 

Ria  OOMEN-RUIJTEN Nacionaliniai parlamentai 

Dimitrios PAPADIMOULIS Europos Parlamentas 

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 
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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 

Jesús TERUEL TERUEL  Europos piliečių forumai 

Zoltán  TESSELY Nacionaliniai parlamentai 

Patrizia TOIA Europos Parlamentas 

Kathleen VAN BREMPT Europos Parlamentas 

Assya  KAVRAKOVA Pilietinė visuomenė 

Anna  VIKSTRÖM Nacionaliniai parlamentai 

Claude  WISELER Nacionaliniai parlamentai 

Stefan ZRINZO AZZOPARDI Taryba 

 


