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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

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

Šefčovič 

Piektdien, 2022. gada 11. martā, plkst. 09.00–11.00 

 

1. Priekšsēdētāja ievadvārdi 

 

Darba grupas ceturtā sanāksme notika hibrīdformātā un tika straumēta tiešsaistē konferences 
daudzvalodu digitālajā platformā.  

Diskusiju pamatā bija četras tematiskās kopas. Attiecībā uz katru kopu priekšsēdētājs Maroš Šefčovič 
izklāstīja ieteikumus un apkopoja iepriekšējās diskusijas darba grupā, debates plenārsēdē 2022. gada 
22. janvārī un saistītos komentārus, kas tika sniegti digitālajā platformā. Pēc tam viņš aicināja locekļus 
izteikties un paust savas piezīmes.  

Daži locekļi uzsvēra, ka vairāki ieteikumi (jo īpaši: 1., 4., 5., 6., 15. un 16. ieteikums un, iespējams, 8., 10. 
un 13. ieteikums, kas ir piešķirti darba grupai “Klimata pārmaiņas un vide”, ietver arī svarīgu veselības 
aspektu, kas būtu jāņem vērā.  

 

2. Diskusijas  

 

1. kopa — “Veselīga pārtika un veselīgs dzīvesveids” 

 

Viens no locekļiem uzsvēra, ka tiesībām uz pārtiku vajadzētu būt standarta cilvēktiesībām. Cits loceklis 
norādīja, ka būtu jāturpina izvērst informācijas kampaņas par profilaksi un veselīgu dzīvesveidu. Daži 
locekļi pauda šaubas par 19. ieteikumu1, uzsverot nepieciešamību novērtēt šāda veida pasākumu ietekmi 
un pievērst uzmanību tam, kā tas varētu ietekmēt darbības dažās dalībvalstīs. Priekšsēdētājs atbildēja, ka 
ietekmes novērtējums ir Komisijas standarta prakse pirms tiesību aktu priekšlikumu pieņemšanas.  

 

 

2. kopa — “Veselības aprūpes sistēmas stiprināšana” 

 

 
1Ieteikumi ir pieejami šeit.  

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/
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Viens no locekļiem uzsvēra obligāto kvalitātes standartu nozīmi veselības jomā. Cits loceklis uzsvēra 
nepieciešamību izdarīt secinājumus no Covid-19 pandēmijas un vietējo un reģionālo pašvaldību svarīgo 
lomu iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanā.  

Atsaucoties uz 39. un 40. ieteikumu, loceklis norādīja, ka ir būtiski noteikt minimālos standartus 
veselības aprūpes darbiniekiem.  

Atsaucoties uz 40. ieteikumu, loceklis ierosināja priekšlikumu izveidot svarīgāko zāļu sarakstu ES līmenī 
un nodrošināt to kopīgu iepirkumu un/vai krājumu veidošanu. Lielāka uzmanība būtu jāpievērš retajām 
slimībām. Pārrobežu ārstēšanai vajadzētu būt vieglāk pieejamai iedzīvotājiem, lai varētu izmantot 
jaunākās medicīnas tehnoloģijas. 

Daži locekļi varēja piekrist 41. ieteikumam, taču norādīja, ka veselības aprūpes dati ir jāaizsargā un tos 
nevar izmantot tirgus analīzei, tāpēc ir jāstrādā ar atbilstošām datu kopām. Viens no locekļiem teica, ka 
“veselības pase”, kas ir aprakstīta 41. ieteikumā, ir laba ideja, kuras mērķis ir palielināt ES kompetences, 
taču tai nevajadzētu ierobežot cilvēku brīvību. Tomēr cits loceklis uzsvēra, ka šajā ziņā būtu jāievēro 
dalībvalstu kompetence.  

Daži locekļi varētu atbalstīt 42. un 43. ieteikumu par veselības pētniecību, savukārt viens no locekļiem 
ierosināja palielināt budžetu ES līmenī.  

 

3. kopa — “Plašāka izpratne par veselību” 

 

Kāds deputāts ierosināja 44. ieteikumu attiecināt ne tikai uz garīgo veselību, piemēram, izmantojot 
ikgadēju rotāciju dažādos jautājumos.  
 
Vairāki locekļi uzsvēra rīcības nepieciešamību garīgās veselības jomā. Viens no locekļiem teica, ka 
garīgajai un fiziskajai veselībai vajadzētu būt daļai no holistiskas pieejas. Cits loceklis minēja, ka atbalsts 
garīgajai veselībai būtu jāsniedz jau no agras bērnības, piemēram, izmantojot agrīnu diagnostiku.  
 
Attiecībā uz 45. ieteikumu viens no locekļiem lūdza ņemt vērā menstruālās higiēnas preču nabadzību un 
bērnu produktus.  
 
Cits loceklis norādīja, ka 46. ieteikuma īstenošanai būs vajadzīgs budžeta atbalsts. 
Atbalstot 46. ieteikumu, vēl cits loceklis uzsvēra, ka ir jāpievēršas arī veselīgai novecošanai, vecāku 
cilvēku  un cilvēku ar invaliditāti veselības aprūpei. Tika izvirzīts arī jautājums par nepieciešamību apzināt 
ar dzimumu saistītus jautājumus.  
 
Kāds loceklis uzskatīja, ka seksuālā veselība ir svarīgs jautājums, kam jāpievērš uzmanība, savukārt cits 
norādīja, ka reproduktīvā un seksuālā veselība ir dalībvalstu kompetencē.  
 
Kāds loceklis norādīja, ka citas paneļdiskusijas ieteikums2 ir saistīts ar eitanāziju, kas ir ļoti delikāts 
jautājums, kurā dalībvalstīm ir atšķirīgi tiesību akti, pieejas un jutīgi jautājumi.  
 
Daži locekļi uzsvēra veselības globālo dimensiju un pieejas "Viena veselība” nozīmi. 
 

 
2 Paneļdiskusijas 24. ieteikums: “Mēs iesakām ES atbalstīt paliatīvo aprūpi un medicīniski izraisītu nomiršanu 
[eitanāziju] saskaņā ar konkrētu noteikumu kopumu.” 
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4. kopa — Vienlīdzīga piekļuve veselības aprūpei visiem 

 

Atsaucoties uz 48. ieteikumu, kāds loceklis pauda nožēlu, ka nozīmīga iedzīvotāju daļa nevar atļauties 
zobārstniecības pakalpojumus, un norādīja arī uz problēmām saistībā ar zobārstniecības pieejamību. 

Daži locekļi ierosināja, ka ir jāpieliek lielākas pūles attiecībā uz vēzi un retām slimībām, lai nodrošinātu 

piekļuvi veselības aprūpei par taisnīgām cenām un padarītu pieejamāku pārrobežu ārstēšanu. Tika 

uzsvērts arī atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti, jo īpaši izmantojot tehnoloģijas.  

 
Attiecībā uz 49. ieteikumu kāds loceklis uzskatīja, ka ES kompetence būtu jāsadala ar valsts un reģionālo 

līmeni, taču būtu jāstiprina ES kompetences. Cits loceklis uzstāja uz dalībvalstu kompetenci šajā politikas 

jomā. Vēl kāds no locekļiem ierosināja ideju par veselības un labbūtības paktu, kura mērķis ir cīnīties pret 

nevienlīdzību, un par Eiropas veselības garantiju. 

 
Daži locekļi uzsvēra, ka šajā jomā ir vajadzīga stratēģiska autonomija. Tai būtu jāattiecas ne tikai uz 
pamatterapiju, bet arī uz turpmāko ārstēšanu, inovāciju un pētniecību.  

 

3. Priekšsēdētāja noslēguma vārdi 

 

Sanāksmes noslēgumā priekšsēdētājs norādīja, ka viņš plāno kopā ar darba grupas runaspersonu un 

kopīgo sekretariātu sagatavot priekšlikumu projektus, kuru pamatā būs visi līdz šim saņemtie viedokļi 

saskaņā ar konferences noteikumiem. Šie priekšlikumi tiks darīti zināmi darba grupas locekļiem pirms 

nākamās darba grupas sanāksmes 25. martā. 

 

________________________________ 
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PIELIKUMS — Veselības jautājumu darba grupas locekļu saraksts  

Konferences par Eiropas nākotni plenārsēdes Veselības jautājumu 
darba grupa (49) 

 

    

Priekšsēdētājs  Maroš ŠEFČOVIČ  (Eiropas Komisija)  

    

Tituls Vārds Uzvārds Pārstāvētā struktūra 

        

 Pascal ARIMONT Eiropas Parlaments 

 Alina BÂRGĂOANU 
Valstu iedzīvotāju 

paneļdiskusijas/pasākumi 

 Katerina BAT'HOVÁ Padome 

 Linette Eleni BLANKENSTEINER  Eiropas iedzīvotāju paneļdiskusijas 

 Claudette  BUTTIGIEG Valstu parlamenti 

 Anda  ČAKŠA Valstu 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 

 Ewa NOWACKA Padome 

 Ines GASMI  Eiropas iedzīvotāju paneļdiskusijas 

 Camille GIRARD  Eiropas iedzīvotāju paneļdiskusijas 

 Daniela  GÎTMAN Padome 

 Ilenia Carmela GRECO  Eiropas iedzīvotāju paneļdiskusijas 

 Sebastián GUILLEN  Eiropas iedzīvotāju paneļdiskusijas 

 Kinga JOÓ 
Valstu iedzīvotāju 

paneļdiskusijas/pasākumi 

 Louis TELEMACHOU Padome 

 Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Eiropas iedzīvotāju paneļdiskusijas 

 Radka MAXOVÁ Eiropas Parlaments 

 Rūta  MILIŪTĖ Valstu parlamenti 

 Alin Cristian MITUȚA Eiropas Parlaments 

 Dolors MONTSERRAT Eiropas Parlaments 

 Nicolas MORAVEK  Eiropas iedzīvotāju paneļdiskusijas 

 Renaud   MUSELIER Vietējais/reģionālais pārstāvis 

 Ria  OOMEN-RUIJTEN Valstu parlamenti 

 Dimitrios PAPADIMOULIS Eiropas Parlaments 

 Troels de Leon PETERSEN  Eiropas iedzīvotāju paneļdiskusijas 

 Mark PLEŠKO 
Valstu iedzīvotāju 

paneļdiskusijas/pasākumi 

 Jean-François  RAPIN Valstu parlamenti 
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 Ivo RASO  Eiropas iedzīvotāju 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 Valstu parlamenti 

 Paola  TAVERNA Valstu parlamenti 

 Jesús TERUEL TERUEL  Eiropas iedzīvotāju paneļdiskusijas 

 Zoltán  TESSELY Valstu parlamenti 

 Patrizia TOIA Eiropas Parlaments 

 Kathleen VAN BREMPT Eiropas Parlaments 

 Assya  KAVRAKOVA Pilsoniskā sabiedrība 

 Anna  VIKSTRÖM Valstu parlamenti 

 Claude  WISELER Valstu parlamenti 

 Stefan ZRINZO AZZOPARDI Padome 

 


