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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 

Pracovná skupina pre zdravie, ktorej predsedá Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie 

Piatok 11. marca 2022 od 9.00 do 11.00 h 

 

1. Úvodné poznámky predsedu 

 

Štvrtá schôdza pracovnej skupiny sa konala v hybridnom formáte a vysielala sa cez internet na 
Viacjazyčnej digitálnej platforme konferencie.  

Diskusia sa sústredila na štyri tematické okruhy. Predseda Maroš Šefčovič pri každom tematickom okruhu 
predstavil odporúčania a zhrnul predchádzajúce diskusie v pracovnej skupine, rozpravu na plenárnom 
zasadnutí 22. januára 2022 a súvisiace príspevky na digitálnej platforme. Následne vyzval členov, aby 
reagovali a podelili sa o svoje pripomienky.  

Niektorí členovia zdôraznili, že niekoľko odporúčaní (najmä: odporúčania 1, 4, 5, 6, 15 a 16 a prípadne 8, 
10, 13), ktoré boli pridelené pracovnej skupine pre zmenu klímy a životné prostredie, majú tiež dôležitý 
zdravotný rozmer, ktorý by sa mal zohľadniť.  

 

2. Diskusia  

 

Tematický okruh 1: „Zdravé potraviny a zdravý životný štýl“ 

 

Jeden člen zdôraznil, že právo na výživu by malo byť štandardným ľudským právom. Ďalší člen uviedol, že 
by sa mali ďalej rozvíjať informačné kampane o prevencii a zdravom životnom štýle. Niektorí vyjadrili 
pochybnosti v súvislosti s odporúčaním 191, pričom zdôraznili, že je potrebné posúdiť vplyv tohto druhu 
opatrenia a venovať pozornosť dôsledkom, ktoré by toto opatrenie mohlo mať na činnosti v niektorých 
členských štátoch. Predseda odpovedal, že posúdenie vplyvu je štandardným postupom Komisie pred 
prijatím legislatívnych návrhov.  

 

 

 

Tematický okruh 2: „Posilniť systém zdravotnej starostlivosti“ 

 
1 Odporúčania sú k dispozícii tu  
 

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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Jeden člen zdôraznil význam minimálnych noriem kvality v oblasti zdravia. Ďalší člen zdôraznil potrebu 
poučiť sa z pandémie COVID-19 a dôležitú úlohu regionálnych a miestnych orgánov pre kvalitu života 
občanov.  

S odkazom na odporúčania 39 a 40 jeden člen uviedol, že minimálne normy pre zdravotníckych 
pracovníkov sú kľúčové.  

S odkazom na odporúčanie 40 jeden člen predložil návrh na vytvorenie zoznamu základných liekov na 
úrovni EÚ a na zabezpečenie ich spoločného obstarávania a/alebo vytvárania zásob. Mal by sa klásť väčší 
dôraz na zriedkavé choroby. Cezhraničné liečebné postupy by mali byť pre občanov ľahšie dostupné, aby 
mohli využívať najmodernejšiu medecínu. 

Niektorí členovia by mohli súhlasiť s odporúčaním 41, ale uviedli, že údaje o zdravotnej starostlivosti by 
mali byť chránené a nemôžu sa použiť na analýzu trhu, a preto je potrebné pracovať s vhodnými 
súbormi údajov. Jeden člen uviedol, že „zdravotný pas“ – ako sa uvádza v odporúčaní 41 – bol dobrým 
nápadom na posilnenie právomocí EÚ, pričom by nemal obmedzovať slobodu ľudí. Ďalší člen však 
zdôraznil, že v tejto súvislosti by sa mali rešpektovať právomoci členských štátov.  

Niektorí členovia by mohli podporiť odporúčania 42 a 43 o výskume v oblasti zdravia, pričom jeden člen 
navrhuje zvýšiť rozpočet na úrovni EÚ.  

 

Tematický okruh 3: „Širšie chápanie zdravia“ 

 

Jeden člen navrhol, aby sa odporúčanie 44 neobmedzovalo na duševné zdravie, napr. prostredníctvom 
každoročnej rotácie rôznych tém.  
 
Viacerí členovia zdôraznili potrebu konať v oblasti duševného zdravia. Jeden člen uviedol, že duševné a 
fyzické zdravie by malo byť súčasťou holistického prístupu. Ďalší člen uviedol, že podpora duševného 
zdravia by sa mala začať od raného detstva, napr. včasnou diagnostikou.  
 
Pokiaľ ide o odporúčanie 45, jeden člen požiadal o zohľadnenie menštruačnej chudoby a výrobkov pre 
malé deti.  
 
Ďalší člen uviedol, že na vykonanie odporúčania 46 by bola potrebná rozpočtová podpora. 
Pri podpore odporúčania 46 ďalší zdôraznil, že je potrebné zaoberať sa aj zdravým starnutím, 
zdravotnou starostlivosťou pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím. Nastolila sa aj potreba 
identifikovať rodovo špecifické otázky.  
 
Jeden člen sa domnieval, že sexuálne zdravie je dôležitou otázkou, ktorá si zasluhuje pozornosť, zatiaľ čo 
ďalší uviedol, že reprodukčné a sexuálne zdravie patrí do právomocí členských štátov.  
 
Jeden člen uviedol, že odporúčanie2 inej skupiny sa týkalo eutanázie, čo je veľmi citlivá otázka, v 
súvislosti s ktorou majú členské štáty rôzne právne predpisy, prístupy a rôznu citlivosť.  
 
Niektorí členovia zdôraznili globálny rozmer zdravia a význam prístupu „jedno zdravie“. 

 
2 Odporúčanie 24 panelu 1: „Odporúčame, aby EÚ podporovala paliatívnu starostlivosť a eutanáziu na základe 
konkrétneho súboru pravidiel a predpisov.“ 
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Tematický okruh 4: Rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých 

 

S odvolaním sa na odporúčanie 48 jeden člen vyjadril poľutovanie nad tým, že veľká časť obyvateľstva si 
nemôže dovoliť zubnú starostlivosť, a takisto poukázal na problémy s dostupnosťou zubnej starostlivosti. 

Niektorí členovia navrhli, že by sa malo urobiť viac, pokiaľ ide o rakovinu a zriedkavé choroby, aby sa 

zabezpečil prístup k zdravotnej starostlivosti za spravodlivé ceny a aby sa cezhraničná liečba stala 

dostupnejšou. Zdôraznila sa aj podpora osôb so zdravotným postihnutím, najmä prostredníctvom 

technológií.  

 
Pokiaľ ide o odporúčanie 49, sa jeden člen domnieva, že právomoci EÚ by sa mali zdieľať s vnútroštátnou 

a regionálnou úrovňou, ale právomoci EÚ by sa mali posilniť. Ďalší člen trval na právomociach členských 

štátov v tejto oblasti politiky. Ďalší navrhol myšlienku paktu o zdraví a blahu s cieľom európskej zdravotnej 

záruky a bojovať proti nerovnostiam. 

 
Niektorí členovia zdôraznili potrebu strategickej autonómie v tejto oblasti. Nemalo by sa to týkať len 
základnej liečby, ale malo by sa to týkať aj budúcich liečebných postupov, inovácií a výskumu.  

 

3. Záverečné poznámky predsedu 

 

Predseda na záver stretnutia uviedol, že má v úmysle spolu s hovorcom pracovnej skupiny a spoločným 

sekretariátom pripraviť návrhy, ktoré budú vychádzať zo všetkých doteraz získaných príspevkov v rámci 

pravidiel konferencie. Tieto návrhy sa predložia členom pracovnej skupiny pred ďalším stretnutím 

pracovnej skupiny 25. marca. 

 

________________________________ 
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PRÍLOHA: Zoznam členov pracovnej skupiny pre zdravie  

Pracovná skupina pre zdravie na plenárnom zasadnutí 
Konferencie o budúcnosti Európy (49) 

 

    

Predseda:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Európska komisia)  

    

Oslovenie Meno Priezvisko Zložka 

        

pán Pascal ARIMONT Európsky parlament 

Pani Alina BÂRGĂOANU 
Národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

Pani  Katerina BAT'HOVÁ Rada 

Pani Linette Eleni BLANKENSTEINER  Európske panelové diskusie občanov 

Pani Claudette  BUTTIGIEG Národné parlamenty 

Pani Anda  ČAKŠA Národné parlamenty 

Pani Susanna CECCARDI Európsky parlament 

Pán  Roberto CIAMBETTI Výbor regiónov 

Pán Alain  COHEUR  
Európsky hospodársky a sociálny 

výbor 

Pani Nathalie COLIN-OESTERLÉ Európsky parlament 

Pani Margarita DE LA PISA CARRIÓN Európsky parlament 

Pani Isabel  DÍAZ AYUSO  Výbor regiónov 

Pani Ewa NOWACKA Rada 

Pani Ines GASMI  Európske panelové diskusie občanov 

Pani Camille GIRARD  Európske panelové diskusie občanov 

Pani Daniela  GÎTMAN Rada 

Pán Ilenia Carmela GRECO  Európske panelové diskusie občanov 

Pán Sebastián GUILLEN  Európske panelové diskusie občanov 

Pani Kinga JOÓ 
Národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

Pán Louis TELEMACHOU Rada 

Pani Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Európske panelové diskusie občanov 

Pani Radka MAXOVÁ Európsky parlament 

Pani Rūta  MILIŪTĖ Národné parlamenty 

Pán Alin Cristian MITUȚA Európsky parlament 

Pani Dolors MONTSERRAT Európsky parlament 

Pán Nicolas MORAVEK  Európske panelové diskusie občanov 

Pán Renaud   MUSELIER Miestny/regionálny zástupca 

Pani Ria  OOMEN-RUIJTEN Národné parlamenty 

Pán Dimitrios PAPADIMOULIS Európsky parlament 

Pani Troels de Leon PETERSEN  Európske panelové diskusie občanov 

Pán Mark PLEŠKO 
Národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

Pán Jean-François  RAPIN Národné parlamenty 
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Pán Ivo RASO  Európske panelové diskusie občanov 

Pani Michèle RIVASI Európsky parlament 

Pani  Valeria RONZITTI Sociálni partneri 

Pani Christa  SCHWENG  
Európsky hospodársky a sociálny 

výbor 

Pán Maroš ŠEFČOVIČ Európska komisia 

Pani  Elisaveta SIMEONOVA Rada 

Pán Ivan Vilibor SINČIĆ  Európsky parlament 

Pani Niamh  SMYTH Národné parlamenty 

Pani Paola  TAVERNA Národné parlamenty 

Pán  Jesús TERUEL TERUEL  Európske panelové diskusie občanov 

Pán Zoltán  TESSELY Národné parlamenty 

Pani Patrizia TOIA Európsky parlament 

Pani Kathleen VAN BREMPT Európsky parlament 

Pani Assya  KAVRAKOVA Občianska spoločnosť 

Pani  Anna  VIKSTRÖM Národné parlamenty 

Pán Claude  WISELER Národné parlamenty 

Pán  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Rada 

 


