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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

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

elnökletével 

2022. március 25., péntek, 9.00–11.30 és 14.00–16.00 

 

1. Az elnök bevezető megjegyzései 

 

A munkacsoport ötödik ülésére hibrid formában kerül sor, és azt az interneten közvetítik a konferencia 
többnyelvű digitális platformján.  Az ülés célja, hogy részletesen megvitassák a négy javaslattervezetet 
(„Egészséges táplálkozás és egészséges életmód”, „Az egészségügyi rendszer megerősítése”, „Az 
egészségügy szélesebb körű értelmezése, az egészséghez való egyenlő hozzáférés mindenki számára”), 
azok célkitűzéseit és konkrét intézkedéseit. Az elnök közli, hogy a munkacsoport konszenzusos alapon fog 
dolgozni.  

 
Vita  

 
1. javaslat „Egészséges élelmiszerek és egészséges életmód” 
 
Az elnök ismerteti a javaslattervezetet, annak célkitűzéseit és konkrét intézkedéseit, és kéri a polgárok 
visszajelzéseit. A vita során a következő pontokat érintik: 
 
 
 
- 2. konkrét intézkedés: 

 
  

➢ Néhány képviselő kéri, hogy már kisgyermekkortól kezdve helyezzenek hangsúlyt az 
egészséges szokásokra való nevelésre.  

➢ Egy másik csoporttag szerint a hormonális anyagok és az endokrin rendszert károsító anyagok 
élelmiszer-előállítás során történő felhasználását szabályozó meglévő jogszabályokat 
szigorítani kellene, javítani kellene ellenőrzésükön és érvényre is kellene juttatni őket.  

➢ Különböző vélemények hangzanak el a feldolgozott élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
európai szintű pontozási rendszer ötletéről. Néhányan úgy vélik, hogy az egyes tagállamokban 
létrehozott pontozási rendszerek jól működnek és hasznosak a fogyasztók tájékoztatására a 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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termék tápértékéről, míg néhány vélemény szerint egy ilyen rendszert nem könnyű bevezetni, 
és az élelmiszerek címkézése megfelelő lehet. Többen ragaszkodnak ahhoz, hogy az európai 
polgári vitacsoport 19. ajánlása a pontozási rendszerre vonatkozó tartalmát tartsák meg.  
 

- 3. konkrét intézkedés:  
➢ Egy tag szerint e rendelkezés végrehajtásához támogatást kell nyújtani.  

 
2. javaslat „Az egészségügyi rendszer megerősítése” 
 
Az elnök ismerteti a javaslattervezetet, annak célkitűzéseit és konkrét intézkedéseit, és kéri a polgárok 
visszajelzéseit. A vita során a következő pontokat érintik: 
 
- 1. konkrét intézkedés:  

➢ Egy tag kéri hogy történjen hivatkozás a Bizottság által az európai egészségügyi adattér 
kialakításával kapcsolatban jelenleg folytatott munkára, amelynek célja a különböző típusú 
egészségügyi adatok jobb cseréjének és a hozzájuk való hozzáférésnek az előmozdítása, 
továbbá használják az „európai egészségügyi adattér” kifejezést. 

➢ Egy tag az egyéni európai egészségügyi „útlevél” vagy „pénztárca” létrehozását is javasolja, 
példaként említve a tagállamokban már alkalmazott hasonló eszközöket. Egy másik tag 
aggodalmát fejezi ki egy ilyen intézkedés uniós szintű bevezetésével kapcsolatban. Több 
felszólaló felveti az adatvédelem szükségességét, valamint azt, hogy az útlevélhez való 
hozzáférésnek bizalmasnak kell maradnia.  

 
- 2. konkrét intézkedés:  

➢ A 39. ajánlással kapcsolatban egy tag kéri a munkaidőre és a készségek fejlesztésére 
vonatkozó utalás kiegészítését. Egy felszólaló a kollektív tárgyalások megemlítését javasolja a 
munkakörülmények javítása érdekében, míg egy másik felszólaló a tagállamok erre vonatkozó 
hatáskörére emlékeztet. Néhány képviselő hangsúlyozza, hogy a 39. ajánlás középpontjában 
az áll, hogy a határokon átnyúló mobilitást lehetővé kell tenni. 
 

- 3. konkrét intézkedés:  
➢ Egyes képviselők javasolják, hogy az „életmentő gyógyszerek” listáját helyettesítsék az 

„alapvető és prioritást élvező gyógyszerek” kifejezéssel, és ezt a listát az EMA-nak (Európai 
Gyógyszerügynökség) kellene összeállítania. Egy másik tag azt javasolja, hogy az innovatív 
gyógyszereket és kezeléseket is vegyék fel a listára.  

➢ Néhány képviselő hangsúlyozza, hogy a meglévő uniós ügynökségeket kell megerősíteni, nem 
pedig újakat létrehozni, és hogy kifejezetten utalni kell a HERA-ra (Egészségügyi 
Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási Hatóság). 

➢ Egy tag hangsúlyozza, hogy a „stratégiai autonómiát” tágan kell meghatározni, és magában 
kell foglalnia mind az alapvető felszereléseket, ellátást és kezelést, mind pedig a jövőbeli 
élvonalbeli kezeléseket lehetővé tevő kapacitásépítést. 
 

- 4. konkrét intézkedés:  
➢ Egy tag szerint a szakellátási hálózatok további fejlesztése érdekében utalni kellene az ERN-ek 

(európai referenciahálózatok) finanszírozásának növelésére. Egy másik tag hangsúlyozza a 
nemzeti kutatási programok összehangolásának fontosságát.  

 
- 5. és 6. konkrét intézkedés:  
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➢ Néhány képviselő hangsúlyozza, hogy az állami és a magánegészségügyi ágazatot nem 
ellentétes, hanem egymást kiegészítő ellátási forrásnak kell tekinteni. Egy másik tag szerint 
különbséget lehetne tenni a „nyereségérdekelt” és a „nem nyereségérdekelt” 
magánszervezetek között. A felszólalók egyetértenek abban, hogy az egészséget nem szabad 
kereskedelmi árunak tekinteni, és néhányan javasolják, hogy hivatkozzanak az egészség 
jellemzőire, nevezetesen a hozzáférhetőségre és a megfizethetőségre.   

➢ Egy tag hozzáteszi, hogy a harmonizált finanszírozási rendszer követelése nem lenne reális, 
mivel az a szubszidiaritás hatálya alá tartozik. Egy másik tag emlékeztet a nemzeti, illetve 
adott esetben a regionális és helyi hatáskörökre az egészségügyi kérdésekben.  

➢ Egy tag kifejti, hogy az 51. ajánlás lényege nem a tagállamok egészségügyi rendszereinek 
átalakítása, hanem az, hogy az EU támogatást nyújtson a nemzeti egészségügyi 
rendszereknek, és nagyobb szerepet vállaljon az egészségügyben, esetleg a Szerződés 
felülvizsgálata révén, a nagyobb egyenlőség elérése érdekében.  

 
3. javaslat „Az egészség tágabb értelmezése” 
 
Az elnök ismerteti a javaslattervezetet, annak célkitűzéseit és konkrét intézkedéseit, és kéri a polgárok 
visszajelzéseit. A vita során a következő pontokat érintik: 
 
 
- 1. konkrét intézkedés:  

➢ Több csoporttag szerint a mentális egészséggel kapcsolatos legjobb gyakorlatok cseréjének 
szélesebb körűnek kellene lennie, azaz nem kifejezetten az Európai Parlament képviselőire 
kellene vonatkoznia, és felszólítanak egy uniós szintű, a mentális egészséggel kapcsolatos 
cselekvési terv vagy stratégia kidolgozására, az „európai rákellenes terv ” mintájára. Néhány 
csoporttag hangsúlyozza, hogy bővíteni szükséges a mentális egészségügyi szolgáltatásokat, 
különösen a pszichológusok számát és a kiskorúaknak nyújtott segítséget, szülői beleegyezés 
nélkül is. 

➢ Egy tag a mentális egészséggel kapcsolatban a megelőzésre és a gyógyításra is hangsúlyt 
fektet, különösen a Covid19-világjárvány után, és javasolja, hogy szervezzünk egy évet a 
mentális egészségért.  

 
- 2. konkrét intézkedés:  

➢ Egy tag az iránt érdeklődik, hogy a kerékpársávokról szóló 4. ajánlást hogyan fogják 
továbbvinni az éghajlatváltozással és a környezettel foglalkozó munkacsoportban.  

➢ Egy felszólaló hangsúlyozza, hogy az oktatási programokban a nemzeti és regionális hatóságok 
illetékesek. Ugyanakkor a mentális egészséggel és az egészséges életmóddal kapcsolatos 
tájékoztatás segíthet az embereknek, de nem lehet meghatározni sem kötelezettségeket, sem 
kötelező célkitűzéseket.  

➢ Az egyik felszólaló szerint a mentális és a szexuális egészséggel kapcsolatos kérdések 
különállóak, és külön kell velük foglalkozni.  
 

- 3. konkrét intézkedés:  
➢ Egy tag kéri, hogy az 50. ajánlás utolsó részébe illesszenek be egy utalást, amely előírja az EU 

valamennyi tagállamában a nyilvános helyeken elérhető defibrillátorok minimális számát.  
 
4. javaslat „Egyetemes hozzáférés az egészségügyhöz” 
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Az elnök ismerteti a javaslattervezetet, annak célitűzéseit és konkrét intézkedéseit, és kéri a polgárok 
visszajelzéseit. A vita során a következő pontokat érintik: 
 
- 1. konkrét intézkedés:  

➢ Egy tag kéri, hogy az EU nyújtson támogatást a tagállamoknak a tervezett közös normák 
eléréséhez, és véleménye szerint a fogászati ellátást a 4. egyedi intézkedés alá kellene 
sorolni.  

➢ Egy felszólaló szerint az egészségügyi minimumkövetelményeknek a megelőzésre is ki 
kellene terjedniük.  

 
- 2. konkrét intézkedés:  

➢ Több csoporttag kéri a 49. ajánlás mint olyan beillesztését, valamint hivatkozást a Szerződés 
módosításaira, miszerint az egészségügyet vonják megosztott hatáskörbe, egy másik tag 
szerint pedig ez lehetővé tenné a polgárok által elfogadott különböző ajánlások hatékony 
végrehajtását. Egy csoporttag nemzeti és regionális hatáskörökre hivatkozva ellenzi a 
Szerződés módosítását.  

 
- 3. konkrét intézkedés:  

➢ Egy tag kéri, hogy a szív- és érrendszeri betegségeket és a nagyon speciális kezeléseket, 
például a szervátültetéseket és a súlyos égési sérüléseket is vegyék figyelembe. Egy másik tag 
javasolja, hogy a javaslat tartalmazzon utalást a speciális létesítmények európai szintű 
információs hálózatainak létrehozására, például a ritka betegségekre vonatkozóan.  

 
- 4. konkrét intézkedés:  

➢ Egy tag véleménye szerint az egészségügyi ellátás megfizethetőségének biztosítása nagyobb 
beruházásokat igényel az egészségügybe.  

 
- 5. konkrét intézkedés:  

➢ Egy tag kéri, hogy a női egészségügyi termékek mellett a menstruációs szegénység, a 
babatermékek és a családtervezés is szerepeljen.  
 

- 6. konkrét intézkedés:  
➢ Egy tag felhívja a figyelmet a rossz minőségű lakhatás egészségre gyakorolt hatására.  

 
Kyriakides biztos felszólalása: Ismerteti az Ukrajna számára az egészségügyi és az élelmiszer-ágazatban 
elfogadott szolidaritási intézkedéseket. Kijelenti, hogy az állampolgári vitacsoportok ajánlásai és a digitális 
platformról származó információk alapján az egészségügyhöz és az élelmiszerbiztonsághoz kapcsolódó 
területeken összehangoltabb fellépésre van szükség. Azt is elmondja, hogy a polgárok ajánlásait a 
konferencia zárójelentésében is meg kell jeleníteni, és hogy a Bizottság nyomon fogja követni a 
konferencia valamennyi következtetését.  
 
 
2. Az elnök záró megjegyzései 
 
Az elnök közli, hogy a vita eredményéről – a szóvivővel közösen – a március 26-i plenáris ülésen fog 
beszámolni. Összefoglalja a négy javaslattal kapcsolatban elhangzott észrevételeket, és elmondja, hogy 
azokat figyelembe veszik a javaslatok felülvizsgált változatában. A Szerződések módosításával 
kapcsolatban az elnök jelzi, hogy beszámol róla a plenáris ülésen, és a javaslattervezetek felülvizsgált 
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változatába be fog kerülni ez a kérés. Megosztja személyes tapasztalatait a Szerződések módosítására 
irányuló eljárások jogi és politikai bonyolultságával kapcsolatban, és hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
Szerződések és a jelenlegi jogalkotási mandátum keretében is sok mindent lehet tenni az Európai 
Egészségügyi Unió fejlesztése érdekében.  
 
Az elnök végezetül elmondja, hogy az elhangzott észrevételek alapján a munkacsoport szóvivőjével és a 
Közös Titkársággal közösen felül kívánja vizsgálni a javaslattervezeteket, és a felülvizsgált tervezeteket 
április 8–9-i plenáris ülés előtt köröztetni fogja . 
 

________________________________ 

 

 

 

MELLÉKLET: Az egészségüggyel foglalkozó munkacsoport tagjainak jegyzéke  

 

  

    

Elnök:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Európai Bizottság)  

    

Megszólítás Utónév Vezetéknév Panel 

        

 Pascal ARIMONT Európai Parlament 

 Alina BÂRGĂOANU 
Nemzeti polgári 

vitacsoportok/rendezvények 

 Katerina BAT'HOVÁ Tanács 

 Linette Eleni BLANKENSTEINER  Európai polgári vitacsoportok 

 Leandro BORG Tanács 

 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 

 Ines GASMI  Európai polgári vitacsoportok 

 Camille GIRARD  Európai polgári vitacsoportok 

 Daniela  GÎTMAN Tanács 

 Ilenia Carmela GRECO  Európai polgári vitacsoportok 

 Sebastián GUILLEN  Európai polgári vitacsoportok 
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 Kinga JOÓ 
Nemzeti polgári 

vitacsoportok/rendezvények 

 Assya  KAVRAKOVA Civil társadalom 

 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 

 Ewa NOWACKA Tanács 

 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 

 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 

 Louis TELEMACHOU Tanács 

 Jesús TERUEL TERUEL  Európai polgári vitacsoportok 

 Zoltán  TESSELY Nemzeti parlamentek 

 Patrizia TOIA Európai Parlament 

 Kathleen VAN BREMPT Európai Parlament 

 Anna  VIKSTRÖM Nemzeti parlamentek 

 Claude  WISELER Nemzeti parlamentek 

 


