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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

Veselības jautājumu darba grupa, kuru vada Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Maroš 

Šefčovič 

Piektdien, 2022. gada 25. martā, plkst. 9.00–11.30 un plkst. 14.00–16.00 

 

1. Sanāksmes vadītāja ievadvārdi 

 

Darba grupas piektā sanāksme notika hibrīdformātā un tika straumēta tiešsaistē konferences 
daudzvalodu digitālajā platformā. Sanāksmes mērķis bija izsmeļoši apspriest četrus priekšlikumu projektus 
(“Veselīga pārtika un veselīgs dzīvesveids”, “Pastiprināt veselības aprūpes sistēmu”, “Labāka izpratne par 
veselību, vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei visiem”), to mērķus un konkrētus pasākumus. 
Priekšsēdētājs teica, ka darba grupa strādās uz vienprātības pamata.  

 
Komentāri:  

 
1. priekšlikums: “Veselīga pārtika un veselīgs dzīvesveids” 
 
Vadītājs iepazīstināja ar priekšlikuma projektu, tā mērķiem un konkrētiem pasākumiem un lūdza 
iedzīvotājiem sniegt atsauksmes. Viedokļu apmaiņā tika izteikti turpmāk izklāstītie argumenti: 
 
- Par īpašo pasākumu Nr. 2:  

➢ daži locekļi lūdza uzsvērt, cik nozīmīga ir izglītošana par veselīgiem paradumiem jau no agras 
bērnības; 

➢ papildus tam kāds loceklis uzskatīja, ka būtu jāpastiprina, labāk jāuzrauga spēkā esošie tiesību 
akti, ar kuriem kontrolē hormonālo vielu un endokrīno disruptoru izmantošanu pārtikas 
ražošanā, un jāpanāk labāka to īstenošana; 

➢ tika pausti dažādi viedokļi par ideju īstenot obligātu Eiropas mēroga apstrādātas pārtikas 
vērtēšanas sistēmu; daži uzskatīja, ka atsevišķās dalībvalstīs izveidotās vērtēšanas sistēmas 
darbojas labi un ir noderīgas, lai informētu patērētājus par produkta uzturvērtību, savukārt 
dažas citas uzskatīja, ka šādu sistēmu nav viegli ieviest un ka pārtikas produktu marķēšana 
varētu būt piemērota. Vairāki grupas locekļi uzstāja, ka ir jāsaglabā Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusijas attiecībā uz vērtēšanas sistēmu izteiktā 19. ieteikuma saturs.  
 

- Par īpašo pasākumu Nr. 3:  

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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➢ kāds loceklis teica, ka šīs normas īstenošanā būtu jāsniedz atbalsts.  
 

2. priekšlikums: “Veselības aprūpes sistēmas stiprināšana” 
 
Vadītājs iepazīstināja ar priekšlikuma projektu, tā mērķiem un konkrētiem pasākumiem un lūdza 
iedzīvotājiem sniegt atsauksmes. Viedokļu apmaiņā tika izteikti turpmāk izklāstītie argumenti: 
 
- Par īpašo pasākumu Nr. 1:  

➢ kāds loceklis lūdza pieminēt darbu, ko Komisija pašreiz veic, veidojot Eiropas veselības datu 
telpu, ar kuru veicina labāku apmaiņu ar dažādiem veselības datu veidiem un piekļuvi tiem, 
un lietot terminu “Eiropas veselības datu telpa”; 

➢ kāds cits loceklis ierosināja izveidot atsevišķu Eiropas veselības “pasi” vai “maku”, minot 
līdzīgu rīku piemērus, kas jau tiek izmantoti dalībvalstīs; vēl kāds cits loceklis pauda bažas par 
šāda pasākuma ieviešanu ES līmenī. Vairāki runātāji norādīja, ka ir nepieciešama datu 
aizsardzība un ka būtu jānodrošina piekļuves minētajai pasei konfidencialitāte.  

 
- Par īpašo pasākumu Nr. 2:  

➢ atsaucoties uz 39. ieteikumu, loceklis lūdza pievienot atsauci uz darba laiku un prasmju 
attīstību; runātājs ierosināja pieminēt darba koplīguma slēgšanas sarunas, ar kurām uzlabo 
darba apstākļus, savukārt cits runātājs atgādināja par dalībvalstu kompetenci šajā jautājumā; 
daži locekļi uzsvēra, ka 39. ieteikumā galvenā uzmanība ir pievērsta nepieciešamībai 
nodrošināt pārrobežu mobilitāti. 
 

- Par īpašo pasākumu Nr. 3:  
➢ daži locekļi ierosināja aizstāt terminu “dzīvību glābjošu zāļu saraksts” ar terminu “būtisku un 

prioritāru zāļu saraksts”, kas būtu jāsastāda EMA (Eiropas Zāļu aģentūrai). Vēk kāds cits 
loceklis ierosināja pievienot inovatīvas zāles un ārstēšanu; 

➢ daži locekļi uzsvēra nepieciešamību stiprināt esošās ES aģentūras, nevis izveidot jaunas, un 
īpaši atsaukties uz HERA (Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādi); 

➢ viens loceklis uzsvēra, ka ir jādefinē “stratēģiskā autonomija” plašā nozīmē, aptverot gan 
pamataprīkojumu, gan aprūpi, gan ārstēšanu, kā arī spēju veidošanu, lai nākotnē varētu ārstēt 
moderni. 
 

- Par īpašo pasākumu Nr. 4:  
➢ kāds loceklis teica, ka ir jāiekļauj vārdi par lielāku finansējumu ERT (Eiropas references 

tīkliem), lai turpinātu attīstīt specializētās aprūpes tīklus. Vēl viens loceklis uzsvēra, ka ir svarīgi 
koordinēt valstu pētniecības programmas. 

 
- Par īpašajiem pasākumiem Nr. 5 Nr. 6:  

➢ daži locekļi uzsvēra, ka valsts un privātais veselības sektors nebūtu jāuzskata par pretējiem, 
bet gan par vienam otru papildinošiem aprūpes avotiem. Vēl viens loceklis teica, ka varētu 
nošķirt privātus uzņēmumus, kas “ gūst peļņu”, no “bezpeļņas” uzņēmumiem. Runātāji 
piekrita, ka veselība nebūtu jāuzskata par komerciālu preci, un daži ierosināja pieminēt tās 
raksturlielumus, proti, pieejamību un pieejamību cenas ziņā; 

➢ kāds loceklis piebilda, ka prasība par saskaņotu finansēšanas sistēmu reāli īstenojama 
nebūtu, jo uz to attiecas subsidiaritāte. Cits loceklis atgādināja par valsts un dažkārt 
reģionālajām un vietējām kompetencēm veselības jautājumos; 
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➢ viens loceklis paskaidroja, ka ieteikuma Nr. 51 ideja ir nevis pārveidot dalībvalstu veselības 
aprūpes sistēmas, bet gan ES sniegt atbalstu valstu veselības sistēmām un uzņemties lielāku 
lomu veselības aprūpē, iespējams, pārskatot Līgumu, lai panāktu lielāku vienlīdzību.  

 
3. priekšlikums: “Plašāka izpratne par veselību” 
 
Vadītājs iepazīstināja ar priekšlikuma projektu, tā mērķiem un konkrētajiem pasākumiem un lūdza 
iedzīvotājiem sniegt atsauksmes. Viedokļu apmaiņā tika izteikti turpmāk izklāstītie argumenti: 
 
 
- Par īpašo pasākumu Nr. 1:  

➢ vairāki deputāti norādīja, ka paraugprakses apmaiņai garīgās veselības jomā būtu jābūt 
plašākai, t. i., tajā nebūtu jāatsaucas konkrēti uz Eiropas Parlamenta deputātiem, un aicināja 
izstrādāt ES līmeņa rīcības plānu vai stratēģiju garīgās veselības jomā, izmantojot “Eiropas 
Vēža uzveikšanas plāna” modeli; daži locekļi uzsvēra nepieciešamību palielināt garīgās 
veselības pakalpojumus, jo īpaši psihologu skaitu un palīdzību nepilngadīgajiem, bez vecāku 
piekrišanas; 

➢ papildus tam viens loceklis uzsvēra gan garīgās veselības profilaksi, gan ārstēšanu, jo īpaši pēc 
Covid-19 pandēmijas, un ierosināja organizēt garīgās veselības gadu.  

 
- Par īpašo pasākumu Nr. 2:  

➢ viens grupas loceklis jautāja, kā Klimata pārmaiņu un vides jautājumu darba grupā tiks ņemts 
vērā 4. ieteikums par velosipēdu joslām; 

➢ runātājs uzsvēra, ka valsts un reģionālās iestādes ir atbildīgas par izglītības programmām; 
tomēr informācijas sniegšana par garīgo veselību un veselīgu dzīvesveidu varētu palīdzēt 
cilvēkiem, taču nevajadzētu noteikt ne pienākumus, ne saistošus mērķus; 

➢ runātājs teica, ka ar garīgo un seksuālo veselību saistītie jautājumi ir atšķirīgi un būtu jārisina 
atsevišķi.  
 

- Par īpašo pasākumu Nr. 3:  
➢ loceklis lūdza pievienot atsauci uz 50. ieteikuma pēdējo daļu, kurā ir izteikts aicinājums 

noteikt minimālo skaitu defibrilatoru, kas būtu pieejami visu ES dalībvalstu sabiedriskās 
vietās.  

 
4. priekšlikums: Visu personu vienlīdzīga piekļuve veselības aprūpei 
 
Vadītājs iepazīstināja ar priekšlikuma projektu, tā mērķiem un konkrētiem pasākumiem un lūdza 
iedzīvotājiem sniegt atsauksmes. Viedokļu apmaiņā tika izteikti turpmāk izklāstītie argumenti: 
 
- Par īpašo pasākumu Nr. 1:  

➢ kāds loceklis lūdza ES sniegt atbalstu dalībvalstīm paredzēto kopējo standartu sasniegšanā 
un teica, ka zobārsta aprūpe būtu jāiekļauj 4. īpašajā pasākumā; 

➢ runātājs uzskatīja, ka minimālajiem veselības aprūpes standartiem būtu jāattiecas arī uz 
profilaksi.  

 
- Par īpašo pasākumu Nr. 2:  

➢ vairāki locekļi lūdza iekļaut 49. ieteikumu nemainītu un atsaukties uz Līguma grozījumiem, lai 
veselības aprūpi iekļautu kā kopīgu kompetenci; pie kam kāds loceklis norādīja, ka šāds solis 
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ļautu efektīvi īstenot dažādos iedzīvotāju pieņemtos ieteikumus; cits loceklis iebilda pret 
Līguma grozījumiem, atsaucoties uz valstu un reģionālajām kompetencēm.  

 
- Par īpašo pasākumu Nr. 3:  

➢ viens loceklis lūdza iekļaut sirds un asinsvadu slimības un ļoti specializētu ārstēšanu, 
piemēram, orgānu transplantāciju un smagus apdegumus. Cits loceklis ierosināja minēt arī 
specializētu iestāžu, piemēram, reto slimību, informācijas tīklu izveidi Eiropas līmenī.  

 
- Par īpašo pasākumu Nr. 4:  

➢ kāds loceklis uzskatīja, ka, lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību cenas ziņā, būs 
vajadzīgi lielāki ieguldījumi veselības aprūpē.  

 
- Par īpašo pasākumu Nr. 5:  

➢ kāds loceklis lūdza papildus sieviešu higiēnas precēm iekļaut menstruālās higiēnas preču 
nabadzību, bērnu produktus un ģimenes plānošanu.  
 

- Par īpašo pasākumu Nr. 6:  
➢ kāds cits loceklis vērsa uzmanību uz sliktas kvalitātes mājokļu ietekmi uz veselību.  

 
Diskusijā iesaistījās komisāre S. Kyriakides. Viņa izklāstīja solidaritātes pasākumus, kas ir pieņemti 
veselības un pārtikas nozarē ir pieņemti attiecībā uz Ukrainu. Viņa izteicās, ka pilsoņu paneļdiskusiju 
ieteikumi un digitālās platformas pienesums ir spēcīgs saskaņotākas rīcības pamats jomās, kas ir saistītas 
ar veselību un pārtikas nekaitīgumu. Viņa arī piebilda, ka iedzīvotāju ieteikumu ietekmei būtu jābūt 
atspoguļotai Konferences galīgajā ziņojumā un ka Komisija veiks turpmākus pasākumus, reaģējot uz visiem 
Konferences secinājumiem.  
 
 
2. Sanāksmes vadītāja noslēguma vārdi 
 
Vadītājs paziņoja, ka 26. marta plenārsēdē viņš kopā ar runaspersonu ziņos par diskusijas rezultātiem. Viņš 
apkopoja komentārus, kas tika izteikti par četriem priekšlikumiem, un norādīja, ka tie tiks ņemti vērā 
priekšlikumu pārskatītajā redakcijā. Attiecībā uz Līguma grozījumiem vadītājs norādīja, ka viņš atskaitīsies 
plenārsēdei un šo pieprasījumu atspoguļos priekšlikumu projektu pārskatītajā redakcijā. Viņš dalījās savā 
personīgajā pieredzē par Līgumu grozīšanas procedūru juridisko un politisko sarežģītību un uzsvēra, ka 
saskaņā ar spēkā esošajiem Līgumiem un pašreizējām likumdošanas pilnvarām iespēju veidot Eiropas 
veselības savienību ir daudz.  
 
Vadītājs secina, ka, pamatojoties uz izteiktajiem komentāriem, viņš kopā ar darba grupu runaspersonu un 
kopējo sekretariātu ir paredzējis pārskatīt priekšlikumu projektus un pirms 8. un 9. aprīļa plenārsēdes 
izplatīt pārskatītos projektus. 
 

________________________________ 

 

 

 

PIELIKUMS: Veselības jautājumu darba grupas locekļu saraksts  



 

5 
 

Vadītājs Maroš ŠEFČOVIČ (Eiropas Komisija) 

 

Vārds Uzvārds Sastāvdaļa 

      

Pascal ARIMONT Eiropas Parlaments 

Alina BÂRGĂOANU 
valstu pilsoņu 

paneļdiskusijas/pasākumi 

Katerina BAT'HOVÁ Padome 

Linette Eleni BLANKENSTEINER  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Leandro BORG Padome 

Claudette  BUTTIGIEG Dalībvalstu parlamenti 

Anda  ČAKŠA Dalībvalstu parlamenti 

Susanna CECCARDI Eiropas Parlaments 

Roberto CIAMBETTI Reģionu komiteja 

Alain  COHEUR  
Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komiteja 

Nathalie COLIN-OESTERLÉ Eiropas Parlaments 

Margarita DE LA PISA CARRIÓN Eiropas Parlaments 

Isabel  DÍAZ AYUSO  Reģionu komiteja 

Ines GASMI  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Camille GIRARD  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Daniela  GÎTMAN Padome 

Ilenia Carmela GRECO  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Sebastián GUILLEN  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Kinga JOÓ 
valstu pilsoņu 

paneļdiskusijas/pasākumi 

Assya  KAVRAKOVA Pilsoniskā sabiedrība 

Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Radka MAXOVÁ Eiropas Parlaments 

Rūta  MILIŪTĖ Dalībvalstu parlamenti 

Alin Cristian MITUȚA Eiropas Parlaments 

Dolors MONTSERRAT Eiropas Parlaments 

Nicolas MORAVEK  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Renaud   MUSELIER vietējais/reģionālais pārstāvis 

Ewa NOWACKA Padome 

Ria  OOMEN-RUIJTEN Dalībvalstu parlamenti 

Dimitrios PAPADIMOULIS Eiropas Parlaments 

Troels de Leon PETERSEN  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Mark PLEŠKO 
valstu pilsoņu 

paneļdiskusijas/pasākumi 

Jean-François  RAPIN Dalībvalstu parlamenti 
 RASO  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Michèle RIVASI Eiropas Parlaments 
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Valeria RONZITTI sociālie partneri 

Christa  SCHWENG  
Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komiteja 

Maroš ŠEFČOVIČ Eiropas Komisija 

Elisaveta SIMEONOVA Padome 

Ivan Vilibor SINČIĆ  Eiropas Parlaments 

Niamh  SMYTH Dalībvalstu parlamenti 

Paola  TAVERNA Dalībvalstu parlamenti 

Louis TELEMACHOU Padome 

Jesús TERUEL TERUEL  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Zoltán  TESSELY Dalībvalstu parlamenti 

Patrizia TOIA Eiropas Parlaments 

Kathleen VAN BREMPT Eiropas Parlaments 

Anna  VIKSTRÖM Dalībvalstu parlamenti 

Claude  WISELER Dalībvalstu parlamenti 

 


