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PROTOKOLO SANTRAUKA 

Darbo grupė sveikatos klausimais, pirmininkavo Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Maroš 

Šefčovič 

2022 m. kovo 25 d., penktadienis, 9.00–11.30 ir 14.00–16.00 val. 

 

1. Įžanginis pirmininko žodis 

 

Penktasis darbo grupės posėdis surengtas mišriu formatu ir buvo tiesiogiai transliuojamas 
internetu Konferencijos daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje. Posėdžio tikslas buvo išsamiai aptarti 
keturis pasiūlymų projektus („Sveikas maistas ir sveika gyvensena“, „Sustiprinta sveikatos apsaugos 
sistema“, „Platesnis sveikatos priežiūros sistemos supratimas“ ir „Vienodos galimybės visiems naudotis 
sveikatos priežiūros paslaugomis“), jų tikslus ir konkrečias priemones. Pirmininkas nurodė, kad darbo 
grupė dirbs bendru sutarimu.  

 
Diskusija  

 
1 pasiūlymas. Sveikas maistas ir sveika gyvensena 
 
Pirmininkas pristatė pasiūlymo projektą, jo tikslus ir konkrečias priemones ir paprašė piliečių pateikti 
atsiliepimus. Diskusijos metu buvo atkreiptas dėmesys į toliau nurodytus dalykus. 
 
̶ Dėl 2 konkrečios priemonės:  

➢ Kai kurie nariai paprašė nuo ankstyvos vaikystės daugiau dėmesio skirti švietimui apie sveikus 
įpročius.  

➢ Vienas narys taip pat manė, kad galiojantys teisės aktai, kuriais kontroliuojamas hormoninių 
ir endokrininę sistemą ardančių medžiagų naudojimas maisto gamyboje, turėtų būti 
sugriežtinti, geriau stebimi ir vykdomi.  

➢ Buvo pareikšta skirtingų nuomonių dėl privalomos Europos masto perdirbto maisto vertinimo 
balais sistemos. Kai kurie nariai laikėsi nuomonės, kad kai kuriose valstybėse narėse įdiegtos 
vertinimo balais sistemos veikia gerai ir yra naudingos informuojant vartotojus apie produkto 
maistinę kokybę, o kai kurie kiti manė, kad tokią sistemą nelengva įgyvendinti ir kad galėtų 
užtekti maisto produktų ženklinimo. Keletas narių primygtinai reikalavo išsaugoti Europos 
piliečių forumo rekomendacijos Nr. 19 dėl vertinimo balais sistemos turinį.  
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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̶ Dėl 3 konkrečios priemonės:  
➢ Vienas narys teigė, kad šiai nuostatai įgyvendinti reikės paramos.  

 
2 pasiūlymas. Sustiprinta sveikatos apsaugos sistema 
 
Pirmininkas pristatė pasiūlymo projektą, jo tikslus ir konkrečias priemones ir paprašė piliečių pateikti 
atsiliepimus. Diskusijos metu buvo atkreiptas dėmesys į toliau nurodytus dalykus. 
 
̶ Dėl 1 konkrečios priemonės:  

➢ Viena narys paprašė atkreipti dėmesį į Komisijos vykdomą darbą kuriant Europos sveikatos 
duomenų erdvę, siekiant skatinti geresnį keitimąsi įvairių rūšių sveikatos duomenimis ir 
prieigą prie jų, taip pat vartoti terminą „Europos sveikatos duomenų erdvė“. 

➢ Vienas narys pasiūlė taip pat sukurti individualų Europos sveikatos „pasą“ arba „piniginę“, 
nurodydamas valstybėse narėse jau naudojamų panašių priemonių pavyzdžius. Kitas narys 
išreiškė susirūpinimą dėl tokios priemonės nustatymo ES lygmeniu. Keletas kalbėtojų nurodė 
duomenų apsaugos poreikį ir tai, kad prieiga prie paso turėtų likti konfidenciali.  

 
̶ Dėl 2 konkrečios priemonės:  

➢ Nurodydamas 39 rekomendaciją, vienas narys paprašė įtraukti nuorodą į darbo valandas ir 
įgūdžių tobulinimą. Vienas kalbėtojas pasiūlė paminėti kolektyvines derybas siekiant pagerinti 
darbo sąlygas, o kitas priminė valstybių narių kompetenciją šiuo klausimu. Kai kurie nariai 
pabrėžė, kad 39 rekomendacijoje daugiausia dėmesio skiriama poreikiui sudaryti sąlygas 
tarpvalstybiniam judumui. 
 

̶ Dėl 3 konkrečios priemonės:  
➢ Kai kurie nariai pasiūlė pakeisti „gyvybę gelbstinčių vaistų“ sąrašą terminu „esminiai ir 

prioritetiniai vaistai“, kurį turėtų nustatyti EMA (Europos vaistų agentūra). Kitas narys pasiūlė 
įtraukti naujoviškus vaistus ir gydymo būdus.  

➢ Kai kurie nariai pabrėžė, kad reikia stiprinti esamas ES agentūras, o ne kurti naujas, taip pat 
konkrečiai nurodyti HERA (Europos pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir 
reagavimo į jas instituciją). 

➢ Vienas narys pabrėžė, kad reikia apibrėžti „strateginį savarankiškumą“ plačiąja prasme, 
apimant tiek pagrindinę įrangą, tiek priežiūrą ir gydymą, taip pat gebėjimų stiprinimą, kad 
ateityje būtų galima taikyti pažangiausius gydymo būdus. 
 

̶ Dėl 4 konkrečios priemonės:  
➢ Vienas narys teigė, kad, siekiant toliau plėtoti specializuotos priežiūros tinklus, reikėtų įtraukti 

nuorodą į didesnį Europos referencijos centrų tinklų (ERCT) finansavimą. Kitas narys pabrėžė 
nacionalinių mokslinių tyrimų programų koordinavimo svarbą.  

 
̶ Dėl 5 ir 6 konkrečios priemonės:  

➢ Kai kurie nariai pabrėžė, kad viešasis ir privatus sveikatos priežiūros sektoriai turėtų būti 
vertinami ne kaip priešingi, o papildomi sveikatos priežiūros šaltiniai. Kitas narys teigė, kad 
būtų galima atskirti privačius „pelno siekiančius“ ir „pelno nesiekiančius“ subjektus. Kalbėtojai 
sutiko, kad sveikata neturėtų būti laikoma komercine preke, o kai kurie pasiūlė nurodyti jos 
savybes, t. y. prieinamumą ir įperkamumą.  
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➢ Vienas narys pridūrė, kad reikalavimas sukurti suderintą finansavimo sistemą būtų 
nerealistiškas, nes jam taikomas subsidiarumo principas. Kitas narys priminė nacionalinę, o 
kartais ir regioninę bei vietos kompetenciją sveikatos srityje.  

➢ Vienas narys paaiškino, kad 51 rekomendacijos tikslas buvo ne pakeisti valstybių narių 
sveikatos priežiūros sistemas, o ES teikti paramą nacionalinėms sveikatos priežiūros 
sistemoms ir aktyviau veikti sveikatos priežiūros srityje, galbūt persvarstant Sutartį, kad būtų 
pasiekta didesnė lygybė.  

 
3 pasiūlymas. Platesnis sveikatos priežiūros sistemos supratimas 
 
Pirmininkas pristatė pasiūlymo projektą, jo tikslus ir konkrečias priemones ir paprašė piliečių pateikti 
atsiliepimus. Diskusijos metu buvo atkreiptas dėmesys į toliau nurodytus dalykus. 
 
 
̶ Dėl 1 konkrečios priemonės:  

➢ Keletas narių teigė, kad keitimasis geriausia patirtimi psichikos sveikatos srityje turėtų būti 
platesnis, t. y. neturėtų būti kalbama konkrečiai apie Europos Parlamento narius, ir paragino 
parengti ES lygmens psichikos sveikatos veiksmų planą ar strategiją, vadovaujantis „Europos 
kovos su vėžiu plano“ modeliu. Kai kurie nariai pabrėžė, kad reikia plėsti psichikos sveikatos 
paslaugas, visų pirma psichologų skaičių ir pagalbą nepilnamečiams, nereikalaujant tėvų 
sutikimo. 

➢ Vienas narys taip pat atkreipė dėmesį į psichikos sveikatos prevenciją ir gydymą, ypač po 
COVID-19 pandemijos, ir pasiūlė paskelbti psichikos sveikatos metus.  

 
̶ Dėl 2 konkrečios priemonės:  

➢ Vienas narys paklausė, kaip Klimato kaitos ir aplinkos darbo grupėje bus svarstoma 4 
rekomendacija dėl dviračių juostų.  

➢ Vienas kalbėtojas pabrėžė, kad nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos yra 
kompetentingos vykdyti švietimo programas. Tačiau informacijos apie psichikos sveikatą ir 
sveiką gyvenseną teikimas galėtų padėti žmonėms, nors neturėtų būti nei įpareigojimų, nei 
privalomų tikslų.  

➢ Vienas kalbėtojas teigė, kad su psichikos ir lytine sveikata susiję klausimai yra skirtingi ir turėtų 
būti sprendžiami atskirai.  
 

̶ Dėl 3 konkrečios priemonės:  
➢ Vienas narys paprašė įtraukti nuorodą į paskutinę 50 rekomendacijos dalį, kurioje raginama 

nustatyti minimalų visose ES valstybėse narėse viešosiose vietose esančių defibriliatorių 
skaičių.  

 
4 pasiūlymas. Vienodos galimybės visiems naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis 
 
Pirmininkas pristatė pasiūlymo projektą, jo tikslus ir konkrečias priemones ir paprašė piliečių pateikti 
atsiliepimus. Diskusijos metu buvo atkreiptas dėmesys į toliau nurodytus dalykus. 
 
̶ Dėl 1 konkrečios priemonės:  

➢ Vienas narys paprašė ES teikti paramą valstybėms narėms, kad jos pasiektų numatytus 
bendrus standartus, ir teigė, kad dantų priežiūra turėtų būti perkelta į 4 konkrečią priemonę.  
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➢ Vieno kalbėtojo nuomone, būtiniausi sveikatos priežiūros standartai taip pat turėtų apimti 
prevenciją.  

 
̶ Dėl 2 konkrečios priemonės:  

➢ Keletas narių paprašė įtraukti visą 49 rekomendaciją ir nurodyti Sutarties pakeitimus, kad 
sveikata būtų priskirta pasidalijamajai kompetencijai, o vienas narys teigė, kad tai leistų 
veiksmingai įgyvendinti įvairias piliečių priimtas rekomendacijas. Kitas narys prieštaravo 
Sutarties pakeitimams, nurodydamas nacionalinę ir regioninę kompetenciją.  

 
̶ Dėl 3 konkrečios priemonės:  

➢ Vienas narys paprašė įtraukti širdies ir kraujagyslių ligas ir labai specializuotą gydymą, pvz., 
organų transplantaciją ir sunkius nudegimus. Kitas narys pasiūlė įtraukti nuorodą į 
specializuotų įstaigų, pavyzdžiui, skirtų retosioms ligoms, informacijos tinklų kūrimą Europos 
lygmeniu.  

 
̶ Dėl 4 konkrečios priemonės:  

➢ Vienas narys manė, kad sveikatos priežiūros įperkamumui užtikrinti reikėtų didesnių 
investicijų į sveikatos priežiūrą.  

 
̶ Dėl 5 konkrečios priemonės:  

➢ Vienas narys paprašė, kad kartu su moterų sanitariniais produktais būtų įtrauktas 
menstruacinių priemonių nepriteklius, kūdikių produktai ir šeimos planavimas.  
 

̶ Dėl 6 konkrečios priemonės:  
➢ Vienas narys atkreipė dėmesį į prastos kokybės būsto poveikį sveikatai.  

 
Diskusijoje dalyvavo Komisijos narė S. Kyriakides. Ji pristatė Ukrainai patvirtintas solidarumo priemones 
sveikatos ir maisto sektoriuose. Ji nurodė, kad piliečių forumų rekomendacijos ir skaitmeninės platformos 
indėlis labai paskatino labiau derinti veiksmus su sveikata ir maisto sauga susijusiose srityse. Ji taip pat 
teigė, kad piliečių rekomendacijų poveikis turėtų būti matomas galutinėje konferencijos ataskaitoje ir kad 
Komisija imsis tolesnių veiksmų atsižvelgdama į visas konferencijos išvadas.  
 
 
2. Baigiamasis pirmininko žodis 
 
Pirmininkas nurodė, kad kartu su atstovu spaudai praneš apie diskusijos rezultatus kovo 26 d. plenarinėje 
sesijoje. Jis apibendrino dėl keturių pasiūlymų pateiktas pastabas ir nurodė, kad į juos bus atsižvelgta 
persvarstytoje pasiūlymų redakcijoje. Dėl Sutarties pakeitimų pirmininkas nurodė, kad jis pateiks ataskaitą 
plenariniam posėdžiui ir įtrauks šį prašymą į persvarstytą pasiūlymų projektų redakciją. Jis pasidalijo savo 
asmenine patirtimi, susijusia su Sutarčių keitimo procedūrų teisiniu ir politiniu sudėtingumu, ir pabrėžė, 
kad pagal dabartines Sutartis ir dabartinę teisėkūros kadenciją galima daug nuveikti kuriant Europos 
sveikatos sąjungą.  
 
Pirmininkas padarė išvadą, kad, remdamasis pateiktomis pastabomis, jis kartu su darbo grupės atstovu ir 
bendru sekretoriatu ketina peržiūrėti pasiūlymų projektus ir išplatinti persvarstytus projektus prieš 
balandžio 8–9 d. plenarinę sesiją. 
 

________________________________ 
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PRIEDAS. Darbo grupės sveikatos klausimais narių sąrašas  

 

  

    

Pirmininkas –  Maroš ŠEFČOVIČ  (Europos Komisija)  

    

Kreipinys Vardas Pavardė Sudedamoji dalis 

        

 Pascal ARIMONT Europos Parlamentas 

 Alina BÂRGĂOANU 
Nacionaliniai piliečių forumai / 

renginiai 

 Katerina BAT'HOVÁ Taryba 

 Linette Eleni BLANKENSTEINER  Europos piliečių forumai 

 Leandro BORG Taryba 

 Claudette  BUTTIGIEG Nacionaliniai parlamentai 

 Anda  ČAKŠA Nacionaliniai parlamentai 

 Susanna CECCARDI Europos Parlamentas 

 Roberto CIAMBETTI Regionų komitetas 

 Alain  COHEUR  
Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetas 

 Nathalie COLIN-OESTERLÉ Europos Parlamentas 

 Margarita DE LA PISA CARRIÓN Europos Parlamentas 

 Isabel  DÍAZ AYUSO  Regionų komitetas 

 Ines GASMI  Europos piliečių forumai 

 Camille GIRARD  Europos piliečių forumai 

 Daniela  GÎTMAN Taryba 

 Ilenia Carmela GRECO  Europos piliečių forumai 

 Sebastián GUILLEN  Europos piliečių forumai 

 Kinga JOÓ 
Nacionaliniai piliečių forumai / 

renginiai 

 Assya  KAVRAKOVA Pilietinė visuomenė 

 Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Europos piliečių forumai 

 Radka MAXOVÁ Europos Parlamentas 

 Rūta  MILIŪTĖ Nacionaliniai parlamentai 

 Alin Cristian MITUȚA Europos Parlamentas 

 Dolors MONTSERRAT Europos Parlamentas 

 Nicolas MORAVEK  Europos piliečių forumai 

 Renaud  MUSELIER Vietos / regiono atstovas 
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 Ewa NOWACKA Taryba 

 Ria  OOMEN-RUIJTEN Nacionaliniai parlamentai 

 Dimitrios PAPADIMOULIS Europos Parlamentas 

 Troels de Leon PETERSEN  Europos piliečių forumai 

 Mark PLEŠKO 
Nacionaliniai piliečių forumai / 

renginiai 

 Jean-François  RAPIN Nacionaliniai parlamentai 

 Ivo RASO  Europos piliečių forumai 

 Michèle RIVASI Europos Parlamentas 

 Valeria RONZITTI Socialiniai partneriai 

 Christa  SCHWENG  
Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetas 

 Maroš ŠEFČOVIČ Europos Komisija 

 Elisaveta SIMEONOVA Taryba 

 Ivan Vilibor SINČIĆ  Europos Parlamentas 

 Niamh  SMYTH Nacionaliniai parlamentai 

 Paola  TAVERNA Nacionaliniai parlamentai 

 Louis TELEMACHOU Taryba 

 Jesús TERUEL TERUEL  Europos piliečių forumai 

 Zoltán  TESSELY Nacionaliniai parlamentai 

 Patrizia TOIA Europos Parlamentas 

 Kathleen VAN BREMPT Europos Parlamentas 

 Anna  VIKSTRÖM Nacionaliniai parlamentai 

 Claude  WISELER Nacionaliniai parlamentai 

 


