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SHRNUTÍ 

Pracovní skupina pro zdraví, jíž předsedal místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič 

Pátek 11. března 2022 od 9:00 do 11:00 

 

1. Úvodní slovo předsedy 

 

Čtvrté zasedání této pracovní skupiny proběhlo v hybridním formátu a bylo přenášeno online 
prostřednictvím vícejazyčné digitální platformy konference.  

Rozprava se soustředila na čtyři tematické okruhy. U každého tematického okruhu pan Maroš Šefčovič 
nastínil doporučení a shrnul předchozí diskuse pracovní skupiny, rozpravu na plenárním zasedání dne 
22. ledna 2022 a související příspěvky na digitální platformě. Poté vyzval členy, aby se vyjádřili a podělili 
o své připomínky.  

Několik členů zdůraznilo, že některá doporučení (zejména: doporučení č. 1, 4, 5, 6, 15 a 16 a případně 8, 
10, 13), která byla přidělena pracovní skupině „Změna klimatu a životní prostředí“, mají rovněž významný 
zdravotní rozměr, který je třeba zohlednit.  

 

2. Diskuze  

 

Okruh 1: „Zdravé potraviny a zdravý životní styl“ 

 

Jeden z členů poukázal na to, že právo na potraviny by mělo být standardním lidským právem. Jiný člen 
uvedl, že je třeba dále rozvíjet informační kampaně o prevenci a zdravém životním stylu. Někteří vyjádřili 
pochybnosti v souvislosti s doporučením č. 191 a zdůraznili, že je nutné posoudit dopad takovéhoto 
opatření a věnovat pozornost důsledkům, které by mohlo mít na činnost v některých členských státech. 
Předseda odpověděl, že posouzení dopadu je běžným postupem Komise před přijetím legislativních 
návrhů.  

 

 

 

 
1 Doporučení naleznete zde  
 

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=cs


 

2 
 

Okruh 2: „Posílit systém zdravotní péče“ 

 

Jeden z členů zdůraznil, jak důležité jsou minimální normy kvality v oblasti zdraví. Další člen poukázal na 
to, že se musíme poučit z pandemie onemocnění COVID-19 a že regionální a místní orgány hrají 
důležitou úlohu pro kvalitu života občanů.  

V souvislosti s doporučeními č. 39 a 40 jeden z členů uvedl, že minimální normy pro pracovníky ve 
zdravotnictví jsou klíčové.  

V souvislosti s doporučením č. 40 jeden z členů navrhl, aby byl vypracován seznam základních léčivých 
přípravků na úrovni EU, jejichž pořizování a vytváření jejich zásob by probíhaly společně. Je třeba 
věnovat větší pozornost vzácným onemocněním. Občanům by měla být snadněji dostupná přeshraniční 
léčba, aby mohli využívat nejmodernější medicínu. 

Někteří členové by v zásadě souhlasili s doporučením č. 41, avšak uvedli, že zdravotní údaje by měly být 
chráněny a nelze je používat k analýze trhu, takže je třeba pracovat s vhodnými soubory údajů. Jeden 
z členů řekl, že „zdravotní pas“ uvedený v doporučení č. 41 je dobrý nápad, jak posílit pravomoci EU, 
přičemž by však neměl omezovat svobodu lidí. Jiný člen však zdůraznil, že je třeba v tomto ohledu 
respektovat pravomoci členských států.  

Někteří členové by byli ochotni podpořit doporučení č. 42 a 43 týkající se výzkumu v oblasti zdraví 
a jeden člen navrhl, aby se zvýšil rozpočet na úrovni EU.  

 

Okruh 3: „Širší kontext zdraví“ 

 

Jeden člen navrhl, že doporučení č. 44 by se nemělo omezovat pouze na duševní zdraví, ale např. 
prostřednictvím každoroční rotace by se mělo týkat různých témat.  
 
Někteří členové zdůraznili, že je třeba přijmout opatření v oblasti duševního zdraví. Jeden z členů uvedl, 
že duševní a tělesné zdraví by měly být součástí holistického přístupu. Jiný člen se zmínil o tom, že 
podpora duševního zdraví by měla začínat již v raném dětství, např. prostřednictvím včasné diagnostiky.  
 
Pokud jde o doporučení č. 45, jeden člen požádal, aby byla vzata do úvahy i menstruační chudoba 
a výrobky pro malé děti.  
 
Další člen uvedl, že k provedení doporučení č. 46 bude nutná rozpočtová podpora. 
Jiný člen sice doporučení č. 46 podpořil, avšak zdůraznil, že je nutné zabývat se také zdravým stárnutím, 
zdravotní péčí o seniory a zdravotně postižené osoby. Zazněla též zmínka o tom, že je třeba identifikovat 
otázky týkající se rovnosti žen a mužů.  
 
Jeden z členů zastával názor, že sexuální zdraví je důležitou otázkou, která si zasluhuje pozornost, 
zatímco jiný člen uvedl, že reprodukční a sexuální zdraví spadají mezi pravomoci členských států.  
 
Jeden z členů informoval o doporučení2 jiného panelu týkajícím se eutanazie, což je velmi citlivá oblast, 
v níž se členské státy liší svými právními předpisy, přístupy a citlivostí.   
 

 
2 Doporučení č. 24 panelu 1: „Doporučujeme, aby EU podporovala paliativní péči a asistovanou sebevraždu 
(eutanazii) podle konkrétního souboru pravidel a předpisů.“ 
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Někteří členové zdůraznili globální rozměr zdraví a význam přístupu „jedno zdraví“. 
 

Okruh 4: Rovný přístup ke zdravotní péči pro všechny 

 

V souvislosti s doporučením č. 48 vyjádřil jeden z členů politování nad tím, že významná část 
obyvatelstva si nemůže dovolit zubní péči, a upozornil i na problémy s dostupností zubní péče. 

Někteří členové navrhli, že je třeba vyvinout větší úsilí v oblasti rakoviny a vzácných onemocnění, aby byl 

zajištěn přístup ke zdravotní péči za spravedlivé ceny a aby byla přeshraniční léčba přístupnější. Zmíněna 

byla i podpora osob se zdravotním postižením, a to zejména pomocí technologií.  

 
V souvislosti s doporučením č. 49 vyjádřil jeden z členů názor, že by bylo vhodné sdílet pravomoci EU 

s vnitrostátní a regionální úrovní, zároveň by však EU měla získat více pravomocí. Další člen trval na tom, 

že pravomoci v této oblasti politiky musí zůstat v rukách členských států. Jiný předložil návrh paktu 

v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek, který by měl sloužit k boji proti nerovnostem, a evropské 

zdravotní záruky. 

 
Někteří členové zdůraznili potřebu strategické autonomie v této oblasti. Neměla by se týkat pouze 
základní léčby, ale i budoucích způsobů léčby, inovace a výzkumu.  

 

3. Závěrečné slovo předsedy 

 

Na závěr schůze předseda uvedl, že má v úmyslu vypracovat společně s mluvčím pracovní skupiny 

a společným sekretariátem návrhy, které budou vycházet ze všech dosud obdržených příspěvků, 

v souladu s platnými pravidly konference. Členové pracovní skupiny budou o těchto návrzích 

informováni před příštím zasedáním pracovní skupiny, které se uskuteční dne 25. března. 

 

________________________________ 

 

 

 

  



 

4 
 

PŘÍLOHA: Seznam členů pracovní skupiny pro zdraví  

Pracovní skupina pro zdraví pro plenární zasedání Konference 
o budoucnosti Evropy (49) 

 

    

Předseda:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Evropská komise)  

    

Oslovení Jméno Příjmení Složka 

        

pan Pascal ARIMONT Evropský parlament 

paní Alina BÂRGĂOANU vnitrostátní panelové diskuse/akce 

paní  Kateřina BAŤHOVÁ Rada 

paní Linette Eleni BLANKENSTEINER  evropské panelové diskuse občanů 

paní Claudette  BUTTIGIEG vnitrostátní parlamenty 

paní Anda  ČAKŠA vnitrostátní parlamenty 

paní Susanna CECCARDI Evropský parlament 

pan  Roberto CIAMBETTI Výbor regionů 

pan Alain  COHEUR  
Evropský hospodářský a sociální 

výbor 

paní Nathalie COLIN-OESTERLÉ Evropský parlament 

paní Margarita DE LA PISA CARRIÓN Evropský parlament 

paní Isabel  DÍAZ AYUSO  Výbor regionů 

paní Ewa NOWACKA Rada 

paní Ines GASMI  evropské panelové diskuse občanů 

paní Camille GIRARD  evropské panelové diskuse občanů 

paní Daniela  GÎTMAN Rada 

pan Ilenia Carmela GRECO  evropské panelové diskuse občanů 

pan Sebastián GUILLEN  evropské panelové diskuse občanů 

paní Kinga JOÓ vnitrostátní panelové diskuse/akce 

pan Louis TELEMACHOU Rada 

paní Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  evropské panelové diskuse občanů 

paní Radka MAXOVÁ Evropský parlament 

paní Rūta  MILIŪTĖ vnitrostátní parlamenty 

pan Alin Cristian MITUȚA Evropský parlament 

paní Dolors MONTSERRAT Evropský parlament 

pan Nicolas MORAVEK  evropské panelové diskuse občanů 

pan Renaud   MUSELIER 
zástupce místních/regionálních 

orgánů 

paní Ria  OOMEN-RUIJTEN vnitrostátní parlamenty 

pan Dimitrios PAPADIMOULIS Evropský parlament 

paní Troels de Leon PETERSEN  evropské panelové diskuse občanů 

pan Mark PLEŠKO vnitrostátní panelové diskuse/akce 

pan Jean-François  RAPIN vnitrostátní parlamenty 

pan Ivo RASO  evropské panelové diskuse občanů 
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paní Michèle RIVASI Evropský parlament 

paní  Valeria RONZITTI sociální partneři 

paní Christa  SCHWENG  
Evropský hospodářský a sociální 

výbor 

pan Maroš ŠEFČOVIČ Evropská komise 

paní  Elisaveta SIMEONOVA Rada 

pan Ivan Vilibor SINČIĆ  Evropský parlament 

paní Niamh  SMYTH vnitrostátní parlamenty 

paní Paola  TAVERNA vnitrostátní parlamenty 

pan  Jesús TERUEL TERUEL  evropské panelové diskuse občanů 

pan Zoltán  TESSELY vnitrostátní parlamenty 

paní Patrizia TOIA Evropský parlament 

paní Kathleen VAN BREMPT Evropský parlament 

paní Assya  KAVRAKOVA občanská společnost 

paní  Anna  VIKSTRÖM vnitrostátní parlamenty 

pan Claude  WISELER vnitrostátní parlamenty 

pan  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Rada 

 


