
 

1 
 

 

 

ZBIRNO POROČILO 

Delovna skupina za zdravje, ki ji predseduje podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič 

Petek, 11. marec 2022, od 9.00 do 11.00 

 

1. Uvodni nagovor predsedujočega 

 

Četrta seja delovne skupine je potekala v hibridni obliki in jo je bilo mogoče spremljati po spletu na 
večjezični digitalni platformi Konference.  

Udeleženci so razpravljali o štirih tematskih sklopih. Pri vsakem je predsedujoči, Maroš Šefčovič, predstavil 
priporočila in povzel prejšnje razprave v delovni skupini, razpravo na plenarni skupščini 22. januarja 2022 
in s sklopi povezane prispevke na digitalni platformi. Nato je udeležence pozval, naj sodelujejo v razpravi 
in sporočijo svoje pripombe.  

Nekateri so poudarili, da je več priporočil, ki so bila dodeljena delovni skupini za podnebne spremembe in 
okolje (zlasti priporočila št. 1, 4, 5, 6, 15 in 16, morda pa tudi 8, 10 in 13), pomembnih tudi za področje 
zdravja in bi jih bilo treba upoštevati.  

 

2. Razprava  

 

Sklop 1: Zdrava hrana in zdrav življenjski slog 

 

Eden od sodelujočih je poudaril, da bi morala biti pravica do hrane standardna človekova pravica, drugi pa 
je dodal, da bi bilo treba izoblikovati informacijske kampanje o preventivi in zdravem življenjskem slogu. 
Nekateri so imeli pomisleke o priporočilu št. 191 in poudarili, da je treba oceniti učinek morebitnega 
ukrepa te vrste ter upoštevati posledice, ki bi jih lahko imel na dejavnosti v nekaterih državah članicah. 
Predsedujoči je odgovoril, da je ocena učinka standardna praksa, saj jo Komisija izvede, preden prejme 
zakonodajne predloge.  

 

 

 

 
1 Priporočila so na voljo na tej povezavi.  
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/sl/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=sl
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Sklop 2: Okrepitev zdravstvenega sistema 

 

Eden izmed članov delovne skupine je poudaril, da so na področju zdravja pomembni minimalni 
standardi kakovosti, drugi pa je dejal, da je treba upoštevati izkušnje, pridobljene med pandemijo 
covida-19, in da imajo pri zagotavljanju kakovostnega življenja državljanov pomembno vlogo regionalni 
in lokalni organi.  

Nekdo je v zvezi s priporočiloma št. 39 in 40 dodal, da so ključni minimalni standardi za zdravstvene 
delavce.  

Glede priporočila št. 40 je eden od sodelujočih predlagal, da bi pripravili seznam esencialnih zdravil na 
ravni EU in zagotovili skupno javno naročanje oziroma ustvarjanje zalog. Pri tem bi se morali bolj 
osredotočiti na redke bolezni, državljanom pa bi morali olajšati dostop do čezmejnega zdravljenja, da bi 
lahko izkoristili najsodobnejše zdravstvene tehnike. 

Nekateri so se sicer lahko strinjali s priporočilom št. 41, vendar so dejali, da je treba varovati zdravstvene 
podatke in da se ne smejo uporabljati za tržne analize, zato bi bilo treba uporabiti ustrezne nabore 
podatkov. Eden od članov je dejal, da je zdravstveni potni list, kot je opisan v priporočilu št. 41, dobra 
zamisel, s katero bi lahko povečali pristojnosti EU, a ne bi smel omejevati svobode ljudi. Drug udeleženec 
pa je dejal, da bi bilo treba pri tem spoštovati pristojnosti držav članic.  

Nekateri člani bi lahko podprli priporočili št. 42 in 43 o zdravstvenih raziskavah, eden pa je predlagal, da 
bi povečali proračun na ravni EU.  

 

Sklop 3: Širše pojmovanje zdravja 

 

Eden od sodelujočih je dejal, da se priporočilo št. 44 ne bi smelo nanašati zgolj na duševno zdravje, 
temveč da bi se tema vsako leto zamenjala.  
 
Več članov je poudarilo, da so potrebni ukrepi na področju duševnega zdravja, eden pa je dejal, da bi se 
moral za duševno in fizično zdravje uporabljati celostni pristop. Drug udeleženec je omenil, da bi morali 
podporo pri duševnem zdravju začeti zagotavljati že v zgodnjem otroštvu z zgodnjimi diagnostičnimi 
testi.  
 
Eden od članov je o priporočilu št. 45 dejal, da bi morali upoštevati tudi menstrualno revščino in izdelke 
za dojenčke.  
 
Nekdo je menil, da bi bila za izvajanje priporočila št. 46 potrebna proračunska podpora. 
Nekdo drugi je sicer podprl priporočilo št. 46, vendar je poudaril, da je treba obravnavati tudi zdravo 
staranje ter zdravstveno varstvo starejših in invalidov. Ugotoviti bi bilo treba tudi, katera vprašanja so 
specifična za posamezni spol.  
 
Eden od udeležencev je menil, da je spolno zdravje pomembno vprašanje, ki mu je treba posvetiti 
pozornost, po mnenju drugega člana pa reproduktivno in spolno zdravje spadata v pristojnost držav 
članic.  
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Eden izmed sodelujočih je dejal, da je priporočilo2 drugega foruma povezano z evtanazijo, ki je zelo 
kočljivo vprašanje, in da imajo države članice različne zakone in pristope k tej temi ter so različno 
občutljive nanjo.  
 
Nekaj udeležencev je poudarilo, da ima zdravje svetovno razsežnost in da je pomemben pristop „eno 
zdravje“. 
 

Sklop 4: Enak dostop do zdravstvenega varstva za vse 

 

Eden od članov je v zvezi s priporočilom št. 48 obžaloval, da si pomemben del prebivalstva ne more 
privoščiti zobozdravstvene oskrbe, izpostavil pa je tudi težave z njeno razpoložljivostjo. 

Po mnenju nekaterih bi bilo treba storiti več na področju raka in redkih bolezni, da bi zagotovili dostop do 

zdravja po poštenih cenah in lažji dostop do čezmejnega zdravljenja. Poudarili so tudi, da je treba podpirati 

invalide, zlasti s tehnologijo.  

 
Eden od članov delovne skupine je v zvezi s priporočilom št. 49 menil, da bi bilo treba pristojnosti EU deliti 

z nacionalno in regionalno ravnjo, a jih obenem tudi okrepiti. Eden izmed sodelujočih pa je vztrajal, da bi 

za to področje politike morale biti pristojne države članice. Nekdo je predlagal, da bi pripravili pakt za 

zdravje in dobro počutje, da bi se borili proti neenakostim, in pa tudi uvedli evropsko zdravstveno jamstvo. 

 
Nekateri člani so poudarili, da je na tem področju potrebna strateška avtonomija, povezana pa ne bi 
smela biti le z osnovnim zdravljenjem, temveč tudi obravnavati zdravljenje v prihodnosti, inovacije in 
raziskave.  

 

3. Sklepne besede predsedujočega 

 

Predsedujoči je imel sklepno besedo in dejal, da namerava skupaj z uradnim govorcem delovne skupine 

in skupnim sekretariatom pripraviti osnutke predlogov, ki bodo temeljili na vseh prispevkih, ki so jih 

doslej prejeli, v skladu s pravili Konference. Člani delovne skupine bodo te predloge prejeli pred 

naslednjo sejo delovne skupine 25. marca. 

 

________________________________ 

 

 

 

  

 
2 Priporočilo št. 24 foruma 1: „Priporočamo, da EU podpre paliativno oskrbo in pomoč pri smrti [evtanazija] v 
skladu s konkretnimi pravili in predpisi.“ 
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PRILOGA: Seznam članov delovne skupine za zdravje  

Delovna skupina za zdravje plenarne skupščine Konference o 
prihodnosti Evrope (49) 

 

    

Predsedujoči:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Evropska komisija)  

    

Naziv Ime Priimek Član/-ica 

        

g. Pascal ARIMONT Evropski parlament 

ga. Alina BÂRGĂOANU 
nacionalni državljanski 

forumi/dogodki 

ga.  Katerina BAT'HOVÁ Svet 

ga. Linette Eleni BLANKENSTEINER  evropski državljanski forumi 

ga. Claudette  BUTTIGIEG nacionalni parlamenti 

ga. Anda  ČAKŠA nacionalni parlamenti 

ga. Susanna CECCARDI Evropski parlament 

g.  Roberto CIAMBETTI Odbor regij 

g. Alain  COHEUR  Evropski ekonomsko-socialni odbor 

ga. Nathalie COLIN-OESTERLÉ Evropski parlament 

ga. Margarita DE LA PISA CARRIÓN Evropski parlament 

ga. Isabel  DÍAZ AYUSO  Odbor regij 

ga. Ewa NOWACKA Svet 

ga. Ines GASMI  evropski državljanski forumi 

ga. Camille GIRARD  evropski državljanski forumi 

ga. Daniela  GÎTMAN Svet 

g. Ilenia Carmela GRECO  evropski državljanski forumi 

g. Sebastián GUILLEN  evropski državljanski forumi 

ga. Kinga JOÓ 
nacionalni državljanski 

forumi/dogodki 

g. Louis TELEMACHOU Svet 

ga. Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  evropski državljanski forumi 

ga. Radka MAXOVÁ Evropski parlament 

ga. Rūta  MILIŪTĖ nacionalni parlamenti 

g. Alin Cristian MITUȚA Evropski parlament 

ga. Dolors MONTSERRAT Evropski parlament 

g. Nicolas MORAVEK  evropski državljanski forumi 

g. Renaud  MUSELIER lokalni/regionalni predstavnik 

ga. Ria  OOMEN-RUIJTEN nacionalni parlamenti 

g. Dimitrios PAPADIMULIS Evropski parlament 

ga. Troels de Leon PETERSEN  evropski državljanski forumi 

g. Mark PLEŠKO 
nacionalni državljanski 

forumi/dogodki 

g. Jean-François  RAPIN nacionalni parlamenti 

g. Ivo RASO  evropski državljanski forumi 
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ga. Michèle RIVASI Evropski parlament 

ga.  Valeria RONZITTI socialni partnerji 

ga. Christa  SCHWENG  Evropski ekonomsko-socialni odbor 

g. Maroš ŠEFČOVIČ Evropska komisija 

ga.  Elisaveta SIMEONOVA Svet 

g. Ivan Vilibor SINČIĆ  Evropski parlament 

ga. Niamh  SMYTH nacionalni parlamenti 

ga. Paola  TAVERNA nacionalni parlamenti 

g.  Jesús TERUEL TERUEL  evropski državljanski forumi 

g. Zoltán  TESSELY nacionalni parlamenti 

ga. Patrizia TOIA Evropski parlament 

ga. Kathleen VAN BREMPT Evropski parlament 

ga. Assya  KAVRAKOVA civilna družba 

ga.  Anna  VIKSTRÖM nacionalni parlamenti 

g. Claude  WISELER nacionalni parlamenti 

g.  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Svet 

 


