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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

Az egészségüggyel foglalkozó munkacsoport, Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság alelnökének 

elnökletével 

2022. március 11., péntek, 9.00–11.00 

 

1. Az elnök bevezető megjegyzései 

 

A munkacsoport negyedik ülésére hibrid formában kerül sor, és azt az interneten közvetítik a konferencia 
többnyelvű digitális platformján.  

A vita a négy témakör köré szerveződik. Maroš Šefčovič elnök minden egyes témakör kapcsán vázolja az 
ajánlásokat és összefoglalja a munkacsoportban folytatott korábbi megbeszéléseket, a 2022. január 22-i 
plenáris ülésen folytatott vitát és a digitális platformra érkező, kapcsolódó hozzászólásokat. Ezt követően 
felkéri a tagokat, hogy reagáljanak és osszák meg észrevételeiket.  

A munkacsoport néhány tagja hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozással és környezetvédelemmel 
foglalkozó munkacsoportnak kiosztott számos ajánlás (különösen az 1., a 4., az 5., a 6. és a 16., valamint 
esetleg a 8., a 10. és a 13. ajánlás) fontos egészségügyi dimenzióval is rendelkezik, és ezekkel is foglalkozni 
kellene.  

 

2. Vita  

 

1. témakör: „Egészséges élelmiszerek és egészséges életmód” 

 

Egy tag hangsúlyozza, hogy az élelemhez való jognak alapvető emberi jognak kellene lennie. Egy másik tag 
szerint tovább kellene fejleszteni a megelőzésről és az egészséges életmódról szóló tájékoztató 
kampányokat. Néhányan kétségüknek adnak hangot az 19. ajánlással1 kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy 
fel kell mérni egy ilyen típusú intézkedés hatását, és figyelembe kell venni azokat a következményeket, 
amelyeket az az egyes tagállamokban folytatott tevékenységekkel kapcsolatban előidézhet. Az elnök 
válaszában kifejti, hogy a jogalkotási javaslatok elfogadása előtti hatásvizsgálat a Bizottság bevett 
gyakorlata.  

 

 
1 Az ajánlásokat itt lehet megtekinteni.  
 

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=hu
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2. témakör: „Az egészségügyi rendszer megerősítése” 

 

Egy tag hangsúlyozza az egészségügy területén a minőséggel kapcsolatos minimumkövetelmények 
fontosságát. Egy másik tag hangsúlyozza, hogy le kell vonni a Covid19-világjárvány tanulságait, valamint 
kiemeli, hogy a regionális és helyi önkormányzatok fontos szerepet játszanak a polgárok életminősége 
szempontjából.  

A 39. és 40. ajánlásra hivatkozva egy tag kijelenti, hogy az egészségügyi dolgozókra vonatkozó 
minimumszabályok kulcsfontosságúak.  

A 40. ajánlásra hivatkozva egy tag javasolja az alapvető gyógyszerek uniós szintű jegyzékének 
létrehozását, valamint közös beszerzésük és/vagy készletfelhalmozásuk biztosítását. Nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni a ritka betegségekre. A határokon átnyúló kezeléseket könnyebben elérhetővé kell tenni a 
polgárok számára, hogy igénybe vehessék a legkorszerűbb gyógyszereket. 

Néhány tag egyetért ugyan a 41. ajánlással, de elmondja, hogy az egészségügyi adatokat védeni kell, és 
azok nem használhatók fel a piacelemzéshez, ezért megfelelő adatkészletekkel kell dolgozni. Egy tag 
elmondja, hogy a 41. ajánlásban vázolt „egészségügyi útlevél” jó ötlet az uniós hatáskörök bővítésére, 
ugyanakkor nem szabad korlátoznia az emberek szabadságát. Egy másik tag azonban hangsúlyozza, hogy 
e tekintetben tiszteletben kell tartani a tagállamok hatásköreit.  

Néhány tag támogatná az egészségügyi kutatásra vonatkozó 42. és 43. ajánlást, egy tag pedig a 
költségvetés uniós szintű növelését javasolná.  

 

3. témakör: „Az egészség fogalmának tágabb értelmezése” 

 

Egy tag azt javasolja, hogy a 44. ajánlás ne korlátozódjon a mentális egészségre, hanem például 
évenként rotálódjanak a különböző témák.  
 
Több tag is kiemeli, hogy a mentális egészséggel aktívan foglalkozni kell. Egy tag elmondja, hogy a 
mentális és fizikai egészségnek egy holisztikus megközelítés részét kell képeznie. Egy másik tag 
megemlíti, hogy a mentális egészség támogatását már a kisgyermekkorban el kell kezdeni, például a 
korai diagnosztikán keresztül.  
 
A 45. ajánlást illetően egy tag azt kéri, hogy foglalkozzanak a menstruációs szegénységgel és a 
gyermekápolási termékekkel.  
 
Egy másik tag elmondja, hogy a 46. ajánlás végrehajtásához költségvetési támogatásra lesz szükség. 
Egy másik tag hangsúlyozza, hogy bár támogatja a 46. ajánlást, véleménye szerint foglalkozni kell az 
egészséges idősödéssel, valamint az idősek és a fogyatékossággal élők egészségügyi ellátásával is. 
Felmerül a nemspecifikus kérdések azonosításának szükségessége is.  
 
Egy tag úgy véli, hogy a szexuális egészség fontos, figyelmet érdemlő kérdés, míg egy másik tag szerint a 
reproduktív és szexuális egészség a tagállamok hatáskörébe tartozik.  
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Egy tag elmondja, hogy egy másik vitacsoport egyik ajánlása2 az eutanáziához kapcsolódik, amely 
rendkívül kényes kérdés, és amellyel kapcsolatban a tagállamok jogszabályai és megközelítései eltérőek, 
és nem egyformán fogékonyak a kérdés iránt.  
 
Néhány tag hangsúlyozza az egészségügy globális dimenzióját és az „Egy az egészség” koncepció 
fontosságát. 
 

4. témakör: „Egyetemes hozzáférés az egészségügyhöz” 

 

A 48. ajánlásra hivatkozva egy tag sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a lakosság jelentős része nem 
engedheti meg magának a fogorvosi ellátást, és felveti a fogorvosi ellátás elérhetőségével kapcsolatos 
problémákat is. 

Egyes tagok azt javasolják, hogy a rák és a ritka betegségek terén többet kellene tenni az egészségügyi 

ellátáshoz való méltányos hozzáférés biztosítása és a határokon átnyúló kezelések hozzáférhetőbbé tétele 

érdekében. Kiemelik továbbá a fogyatékossággal élő személyek támogatását, különösen a technológia 

segítségével.  

 
A 49. ajánlással kapcsolatban egy tag úgy véli, hogy az uniós hatásköröket meg kell osztani a nemzeti és 

regionális szinttel, de ugyanakkor meg kell erősíteni az uniós hatásköröket. Egy másik tag ragaszkodik a 

tagállamok e szakpolitikai területen meglévő hatásköréhez. Egy másik tag felveti azt az ötletet, hogy ki 

kellene dolgozni egy, az egyenlőtlenségek elleni küzdelmet célzó egészségügyi és jóléti paktumot, 

valamint egy európai egészségügyi garanciát. 

 
Néhány tag hangsúlyozza, hogy ezen a területen stratégiai autonómiára van szükség, amelynek nemcsak 
az alapvető kezelésekre kell vonatkoznia, hanem a jövőbeli kezelésekre, az innovációra és a kutatásra is.  

 

3. Az elnök záró megjegyzései 

 

Az ülés lezárásaként az elnök bejelenti, hogy a munkacsoport szóvivőjével és a közös titkársággal együtt 

a konferencia szabályainak megfelelően eddig beérkezett észrevételek alapján javaslattervezeteket 

kíván készíteni. Ezeket a javaslatokat a munkacsoport következő, március 25-i ülése előtt megosztják a 

munkacsoport tagjaival. 

 

________________________________ 

 

 

 

  

 
2 Az 1. vitacsoport 24. ajánlása: „Javasoljuk, hogy az EU konkrét szabályok és rendeletek alapján támogassa a 
palliatív ellátást és a kegyes halált (eutanázia).” 
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MELLÉKLET: Az egészségüggyel foglalkozó munkacsoport tagjainak jegyzéke  

 

   

Maroš ŠEFČOVIČ  (Európai Bizottság)  

   

Utónév Vezetéknév Panel 

      

Pascal ARIMONT Európai Parlament 

Alina BÂRGĂOANU 
Nemzeti polgári 

vitacsoportok/rendezvények 

Katerina BAT'HOVÁ Tanács 

Linette Eleni BLANKENSTEINER  Európai polgári vitacsoportok 

Claudette  BUTTIGIEG Nemzeti parlamentek 

Anda  ČAKŠA Nemzeti parlamentek 

Susanna CECCARDI Európai Parlament 

Roberto CIAMBETTI Régiók Bizottsága 

Alain  COHEUR  
Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság 

Nathalie COLIN-OESTERLÉ Európai Parlament 

Margarita DE LA PISA CARRIÓN Európai Parlament 

Isabel  DÍAZ AYUSO  Régiók Bizottsága 

Ewa NOWACKA Tanács 

Ines GASMI  Európai polgári vitacsoportok 

Camille GIRARD  Európai polgári vitacsoportok 

Daniela  GÎTMAN Tanács 

Ilenia Carmela GRECO  Európai polgári vitacsoportok 

Sebastián GUILLEN  Európai polgári vitacsoportok 

Kinga JOÓ 
Nemzeti polgári 

vitacsoportok/rendezvények 

Louis TELEMACHOU Tanács 

Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Európai polgári vitacsoportok 

Radka MAXOVÁ Európai Parlament 

Rūta  MILIŪTĖ Nemzeti parlamentek 

Alin Cristian MITUȚA Európai Parlament 

Dolors MONTSERRAT Európai Parlament 

Nicolas MORAVEK  Európai polgári vitacsoportok 

Renaud   MUSELIER Helyi/regionális képviselő 

Ria  OOMEN-RUIJTEN Nemzeti parlamentek 

Dimitrios PAPADIMOULIS Európai Parlament 

Troels de Leon PETERSEN  Európai polgári vitacsoportok 

Mark PLEŠKO 
Nemzeti polgári 

vitacsoportok/rendezvények 

Jean-François  RAPIN Nemzeti parlamentek 

Ivo RASO  Európai polgári vitacsoportok 
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Michèle RIVASI Európai Parlament 

Valeria RONZITTI Szociális partnerek 

Christa  SCHWENG  
Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság 

Maroš ŠEFČOVIČ Európai Bizottság 

Elisaveta SIMEONOVA Tanács 

Ivan Vilibor SINČIĆ  Európai Parlament 

Niamh  SMYTH Nemzeti parlamentek 

Paola  TAVERNA Nemzeti parlamentek 

Jesús TERUEL TERUEL  Európai polgári vitacsoportok 

Zoltán  TESSELY Nemzeti parlamentek 

Patrizia TOIA Európai Parlament 

Kathleen VAN BREMPT Európai Parlament 

Assya  KAVRAKOVA Civil társadalom 

Anna  VIKSTRÖM Nemzeti parlamentek 

Claude  WISELER Nemzeti parlamentek 

Stefan ZRINZO AZZOPARDI Tanács 

 


