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KORTFATTET REFERAT 

Arbejdsgruppen om sundhed under ledelse af Maroš Šefčovič, næstformand i Kommissionen 

Fredag den 11. marts 2022 kl. 9.00-11.00 

 

1. Indledende bemærkninger fra formanden 

 

Det fjerde møde i arbejdsgruppen blev afholdt i hybridformat og webstreamet på konferencens 
flersprogede digitale platform.  

Debatten var struktureret omkring de fire tematiske klynger. For hver klynge redegjorde formanden, 
Maroš Šefčovič, for anbefalingerne og sammenfattede tidligere drøftelser i arbejdsgruppen, debatten på 
plenarmødet den 22. januar 2022 og de tilhørende bidrag til den digitale platform. Han opfordrede 
derefter medlemmerne til at melde tilbage og komme med deres bemærkninger.  

Nogle medlemmer understregede, at flere anbefalinger (navnlig: anbefaling 1, 4, 5, 6, 15 og 16 og muligvis 
8, 10, 13), som var tilfaldet arbejdsgruppen om klimaforandringer og miljø, også havde en vigtig 
sundhedsdimension, som burde tages i betragtning.  

 

2. Drøftelse  

 

Klynge 1: "Sunde fødevarer og en sund livsstil" 

 

Et medlem understregede, at retten til mad burde være en almen menneskeret. Et andet medlem sagde, 
at oplysningskampagner om forebyggelse og sund livsstil burde udvikles yderligere. Nogle udtrykte tvivl 
om anbefaling 191 og understregede behovet for at vurdere virkningen af denne type foranstaltning og 
være opmærksom på de konsekvenser, den kunne få for aktiviteterne i visse medlemsstater. Formanden 
svarede, at konsekvensanalyse var standardpraksis for Kommissionen, inden den vedtog 
lovgivningsforslag.  

 

 

 

Klynge 2: "Styrkelse af sundhedssystemet" 

 
1 Anbefalingerne kunne findes her  
 

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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Et medlem understregede betydningen af minimumskvalitetsstandarder på sundhedsområdet. Et andet 
medlem fremhævede behovet for at tage ved lære af covid-19-pandemien og de regionale og lokale 
myndigheders vigtige rolle for borgernes livskvalitet.  

Med henvisning til anbefaling 39 og 40 sagde et medlem, at minimumsstandarder for 
sundhedspersonale var afgørende.  

Med henvisning til anbefaling 40 foreslog et medlem, at man opstillede en liste over essentielle 
lægemidler på EU-plan og sørgede for fælles indkøb og/eller opbygning af lagre. Der burde også 
fokuseres mere på sjældne sygdomme. Grænseoverskridende behandlinger burde gøres lettere 
tilgængelige for borgerne, så de kunne drage fordel af den nyeste medicin. 

Nogle medlemmer kunne tilslutte sig anbefaling 41, men sagde, at sundhedsdata burde beskyttes og 
ikke skulle kunne anvendes til markedsanalyser, og at det derfor var nødvendigt at arbejde med 
passende datasæt. Et medlem sagde, at "sundhedspasset" – som skitseret i anbefaling 41 – var en god 
idé, som ville styrke EU's kompetencer, samtidig med at det ikke burde begrænse menneskers frihed. Et 
andet medlem understregede imidlertid, at medlemsstaternes kompetencer burde respekteres i denne 
henseende.  

Nogle medlemmer kunne støtte anbefaling 42 og 43 om sundhedsforskning, og et medlem foreslog at 
øge budgettet på EU-plan.  

 

Klynge 3: "En bredere forståelse af sundhed" 

 

Et medlem foreslog, at anbefaling 44 ikke skulle begrænses til mental sundhed, f.eks. gennem en årlig 
rotation med forskellige emner.  
 
Flere medlemmer fremhævede behovet for at tage fat på mental sundhed. Et medlem sagde, at mental 
og fysisk sundhed burde være en del af en holistisk tilgang. Et andet medlem nævnte, at støtten til 
mental sundhed burde begynde fra den tidlige barndom, f.eks. gennem tidlig diagnosticering.  
 
Med hensyn til anbefaling 45 anmodede et medlem om at tage højde for menstruationsfattigdom og 
produkter til spædbørn.  
 
Et andet medlem sagde, at der ville være behov for budgetstøtte for at gennemføre anbefaling 46. 
En anden, der støttede anbefaling 46, understregede behovet for også at tage fat på spørgsmålet om 
sund aldring samt sundhedspleje for ældre og handicappede. Behovet for at udpege kønsspecifikke 
spørgsmål blev også nævnt.  
 
Et medlem mente, at seksuel sundhed var et vigtigt spørgsmål, som fortjente opmærksomhed, mens et 
andet sagde, at reproduktiv og seksuel sundhed hørte under medlemsstaternes kompetence.  
 
Et medlem sagde, at en anbefaling2 fra et andet panel vedrørte eutanasi, som var et meget ømtåleligt 
emne, hvor medlemsstaterne havde forskellige love, tilgange og følsomheder.  
 

 
2 Anbefaling 24 fra panel 1: "Vi anbefaler, at EU støtter palliativ pleje og aktiv dødshjælp [eutanasi] efter et konkret 
sæt regler og bestemmelser." 
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Nogle medlemmer understregede den globale dimension af sundhed og betydningen af "One Health-
modellen". 
 

Klynge 4: Lige adgang til sundhed for alle 

 

Med henvisning til anbefaling 48 beklagede et medlem, at en stor del af befolkningen ikke havde råd til 
tandpleje, og gjorde også opmærksom med problemer med hensyn til adgang til tandpleje. 

Nogle medlemmer foreslog, at der skulle gøres en større indsats for at bekæmpe kræft og sjældne 

sygdomme, for at sikre adgang til sundhed til rimelige priser og for at gøre grænseoverskridende 

behandlinger mere tilgængelige. Støtte til personer med handicap, navnlig ved hjælp af teknologi, blev 

også understreget.  

 
Med hensyn til anbefaling 49 mente et medlem, at EU's kompetencer burde deles med det nationale og 

regionale niveau, men at EU's kompetencer burde styrkes. Et andet medlem insisterede på 

medlemsstaternes kompetencer på dette politikområde. En anden forslag en pagt om sundhed og trivsel, 

der havde til formål at bekæmpe uligheder, og en europæisk sundhedsgaranti. 

 
Nogle medlemmer understregede behovet for strategisk autonomi på dette område. Den burde ikke kun 
vedrøre grundlæggende behandlinger, men også fremtidige behandlinger, innovation og forskning.  

 

3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 

 

Som afslutning på mødet meddelte formanden, at han sammen med arbejdsgruppens talsperson og det 

fælles sekretariat havde til hensigt at udarbejde udkast til forslag, som ville være baseret på alle de 

input, der hidtil var modtaget i henhold til konferencens regler. Disse forslag vil blive delt med 

arbejdsgruppens medlemmer forud for det næste møde i arbejdsgruppen den 25. marts. 

 

________________________________ 
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BILAG: Liste over medlemmer af arbejdsgruppen om sundhed  

CoFE's plenararbejdsgruppe om sundhed (49)  

    

Formand:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Europa-Kommissionen)  

    

Titel Fornavn Efternavn Komponent 

        

  Pascal ARIMONT Europa-Parlamentet 

  Alina BÂRGĂOANU 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

   Katerina BAT'HOVÁ Rådet 

  Linette Eleni BLANKENSTEINER  EU-borgerpaneler 

  Claudette  BUTTIGIEG Nationale parlamenter 

  Anda  ČAKŠA Nationale parlamenter 

  Susanna CECCARDI Europa-Parlamentet 

   Roberto CIAMBETTI Regionsudvalget 

  Alain  COHEUR  
Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg 

  Nathalie COLIN-OESTERLÉ Europa-Parlamentet 

  Margarita DE LA PISA CARRIÓN Europa-Parlamentet 

  Isabel  DÍAZ AYUSO  Regionsudvalget 

  Ewa NOWACKA Rådet 

  Ines GASMI  EU-borgerpaneler 

  Camille GIRARD  EU-borgerpaneler 

  Daniela  GÎTMAN Rådet 

  Ilenia Carmela GRECO  EU-borgerpaneler 

  Sebastián GUILLEN  EU-borgerpaneler 

  Kinga JOÓ 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

  Louis TELEMACHOU Rådet 

  Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  EU-borgerpaneler 

  Radka MAXOVÁ Europa-Parlamentet 

  Rūta  MILIŪTĖ Nationale parlamenter 

  Alin Cristian MITUȚA Europa-Parlamentet 

  Dolors MONTSERRAT Europa-Parlamentet 

  Nicolas MORAVEK  EU-borgerpaneler 

  Renaud   MUSELIER Lokal/regional repræsentant 

  Ria  OOMEN-RUIJTEN Nationale parlamenter 

  Dimitrios PAPADIMOULIS Europa-Parlamentet 

  Troels de Leon PETERSEN  EU-borgerpaneler 

  Mark PLEŠKO 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

  Jean-François  RAPIN Nationale parlamenter 

  Ivo RASO  EU-borgerpaneler 
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  Michèle RIVASI Europa-Parlamentet 

   Valeria RONZITTI Arbejdsmarkedets parter 

  Christa  SCHWENG  
Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg 

  Maroš ŠEFČOVIČ Europa-Kommissionen 

   Elisaveta SIMEONOVA Rådet 

  Ivan Vilibor SINČIĆ  Europa-Parlamentet 

  Niamh  SMYTH Nationale parlamenter 

  Paola  TAVERNA Nationale parlamenter 

   Jesús TERUEL TERUEL  EU-borgerpaneler 

  Zoltán  TESSELY Nationale parlamenter 

  Patrizia TOIA Europa-Parlamentet 

  Kathleen VAN BREMPT Europa-Parlamentet 

  Assya  KAVRAKOVA Civilsamfundet 

   Anna  VIKSTRÖM Nationale parlamenter 

  Claude  WISELER Nationale parlamenter 

   Stefan ZRINZO AZZOPARDI Rådet 

 


