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ZBIRNO POROČILO 

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

Petek, 25. marec 2022, od 9.00 do 11.30 in od 14.00 do 16.00 

 

1. Uvodne besede predsedujočega 

 

Peta seja delovne skupine je potekala v hibridni obliki in jo je bilo mogoče spremljati po spletu na večjezični 
digitalni platformi konference. Namen seje je bila podrobna razprava o štirih osnutkih predlogov („Zdrava 
hrana in zdrav življenjski slog“, „Okrepitev zdravstvenega sistema“, „Širše pojmovanje zdravja“ in „Enak 
dostop do zdravstvenega varstva za vse“), njihovih ciljih in posebnih ukrepih. Predsedujoči je dejal, da bo 
delovna skupina delovala na podlagi soglasja.  

 
Razprava  

 
Predlog št. 1: „Zdrava hrana in zdrav življenjski slog“ 
 
Predsedujoči je predstavil osnutek predloga, njegove cilje in posebne ukrepe ter prosil za mnenje 
državljanov. Med razpravo so bile izpostavljene naslednje točke: 
 
- O posebnem ukrepu 2:  

➢ Nekateri člani so predlagali, naj se posebna pozornost posveti izobraževanju o zdravih 
navadah, ki naj se začne že v zgodnjem otroštvu.  

➢ Eden od članov je tudi menil, da bi bilo treba obstoječo zakonodajo o nadzoru uporabe 
hormonskih snovi in endokrinih motilcev pri proizvodnji hrane izboljšati, natančneje 
spremljati in izvrševati.  

➢ Podana so bila različna mnenja o vzpostavitvi obveznega vseevropskega sistema točkovanja 
za predelano hrano. Nekateri so menili, da sistemi točkovanja v nekaterih državah članicah 
dobro delujejo in so koristni za obveščanje potrošnikov o hranilni vrednosti proizvoda, 
medtem ko so drugi menili, da takega sistema ni enostavno izvajati in da bi lahko bilo 
primerno označevanje živil. Več članov je vztrajalo, naj se v zvezi s sistemom točkovanja ohrani 
vsebina priporočila 19 evropskega državljanskega foruma.  
 

- O posebnem ukrepu 3:  
➢ Eden od članov je menil, da bi bila za izvajanje te določbe potrebna podpora.  

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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Predlog št. 2: „Okrepitev zdravstvenega sistema“ 
 
Predsedujoči je predstavil osnutek predloga, njegove cilje in posebne ukrepe ter prosil za mnenje 
državljanov. Med razpravo so bile izpostavljene naslednje točke: 
 
- O posebnem ukrepu 1:  

➢ Eden od članov je prosil za mnenje o tekočem delu Komisije v zvezi z razvojem evropskega 
zdravstvenega podatkovnega prostora za spodbujanje boljše izmenjave in dostopa do 
različnih vrst podatkov o zdravstvenem stanju ter o uporabi izraza „evropski zdravstveni 
podatkovni prostor“. 

➢ Eden od članov je predlagal, naj se oblikuje poseben evropski zdravstveni „potni list“ ali 
„denarnica“, in pri tem navedel primere podobnih orodij, ki se v državah članicah že 
uporabljajo. Nekdo drug je izrazil pomisleke glede uvedbe tovrstnega ukrepa na ravni EU. Več 
govornikov je opozorilo na potrebo po varstvu podatkov in na to, da bi morali potni listi ostati 
zaupni.  

 
- O posebnem ukrepu 2:  

➢ Eden od članov je v zvezi s priporočilom 39 zaprosil, naj se doda sklic na delovni čas in razvoj 
znanj in spretnosti. Nekdo je predlagal, naj se omenijo kolektivna pogajanja za izboljšanje 
delovnih pogojev, nekdo drug pa je spomnil na pristojnosti držav članic na tem področju. 
Nekateri člani so poudarili, da se priporočilo 39 osredotoča na potrebo po čezmejni 
mobilnosti. 
 

- O posebnem ukrepu 3:  
➢ Nekateri člani so predlagali, da se seznam „življenjsko pomembnih zdravil“ nadomesti s 

seznamom „osnovnih in prednostnih zdravil“, ki naj ga pripravi Evropska agencija za zdravila 
(EMA). Eden od članov je predlagal, da se dodajo inovativna zdravila in zdravljenja.  

➢ Nekateri člani so poudarili, da je treba okrepiti obstoječe agencije EU, ne pa ustanavljati novih, 
ter posebej omeniti Evropski organ za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene 
razmere (HERA). 

➢ Eden od članov je poudaril, da je treba „strateško avtonomijo“ opredeliti v širšem smislu, da 
bo zajemala tako osnovno opremo, oskrbo in zdravljenje kot tudi krepitev zmogljivosti, da 
bodo v prihodnje mogoče najsodobnejše oblike zdravljenja. 
 

- O posebnem ukrepu 4:  
➢ Eden od članov je dejal, da bi se bilo treba za nadaljnji razvoj mrež specializirane oskrbe 

sklicevati na povečanje sredstev evropskih referenčnih mrež. Drug član je poudaril pomen 
usklajevanja nacionalnih raziskovalnih programov.  

 
- O posebnih ukrepih 5 in 6:  

➢ Nekateri člani so poudarili, da javnega in zasebnega zdravstvenega sektorja ne bi smeli 
obravnavati kot nasprotnih si virov oskrbe, temveč kot vira, ki se medsebojno dopolnjujeta. 
Drug član je predlagal, da bi lahko razlikovali med zasebnimi „pridobitnimi“ in 
„nepridobitnimi“ subjekti. Govorniki so se strinjali, da se na zdravstveno varstvo ne bi smelo 
gledati kot na trgovsko blago, pri čemer so se nekateri sklicevali na njegove značilnosti, 
predvsem na splošno in cenovno dostopnost.  
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➢ Eden od članov je dodal, da pozivanje k usklajenemu sistemu financiranja ne bi bilo realistično, 
saj zanj velja načelo subsidiarnosti. Drugi član je opozoril na nacionalne in v nekaterih primerih 
regionalne in lokalne pristojnosti na področju zdravstva.  

➢ Eden od članov je pojasnil, da namen priporočila 51 ni preoblikovanje zdravstvenih sistemov 
držav članic, temveč da EU zagotovi podporo nacionalnim zdravstvenim sistemom in 
prevzame večjo vlogo v zdravstvenem varstvu, morda z revizijo temeljnih pogodb, da bi 
dosegli večjo enakost.  

 
Predlog št. 3: „Širše pojmovanje zdravja“ 
 
Predsedujoči je predstavil osnutek predloga, njegove cilje in posebne ukrepe ter prosil za mnenje 
državljanov. Med razpravo so bile izpostavljene naslednje točke: 
 
 
- O posebnem ukrepu 1:  

➢ Več članov je menilo, da bi morala biti izmenjava najboljše prakse na področju duševnega 
zdravja obsežnejša, tj. da ne bi smela biti omejena le na poslance Evropskega parlamenta. 
Pozvali so k pripravi akcijskega načrta ali strategije za duševno zdravje na ravni EU po vzoru 
evropskega načrta za boj proti raku. Nekateri člani so poudarili, da je treba povečati število 
storitev na področju duševnega zdravja, zlasti število psihologov in pomoč mladoletnikom 
brez soglasja staršev. 

➢ Eden od članov je poudaril tudi pomen preprečevanja in zdravljenja na področju duševnega 
zdravja, zlasti po pandemiji covida-19, in predlagal, da se organizira leto duševnega zdravja.  

 
- O posebnem ukrepu 2:  

➢ Eden od članov je vprašal, kako se bo priporočilo 4 o kolesarskih stezah preneslo v obravnavo 
delovne skupine za podnebne spremembe in okolje.  

➢ Nekdo je poudaril, da so za izobraževalne programe pristojni nacionalni in regionalni organi. 
Nudenje informacij o duševnem zdravju in zdravem življenjskem slogu bi lahko ljudem sicer 
pomagalo, vendar ne bi smelo biti obveznost ali zavezujoč cilj.  

➢ Nekdo je dejal, da so vprašanja, povezana z duševnim in spolnim zdravjem, različna in bi jih 
bilo treba obravnavati ločeno.  
 

- O posebnem ukrepu 3:  
➢ Eden od članov je prosil, naj se doda sklic na zadnji del priporočila 50, ki poziva k minimalnemu 

številu defibrilatorjev, ki so na voljo na javnih mestih v vseh državah članicah EU.  
 
Predlog št. 4: „Enak dostop do zdravstvenega varstva za vse“ 
 
Predsedujoči je predstavil osnutek predloga, njegove cilje in posebne ukrepe ter prosil za mnenje 
državljanov. Med razpravo so bile izpostavljene naslednje točke: 
 
- O posebnem ukrepu 1:  

➢ Eden od članov je EU pozval, naj države članice podpre pri doseganju predvidenih skupnih 
standardov, in dejal, da bi bilo treba zobozdravstveno oskrbo premakniti v posebni ukrep 4.  

➢ Nekdo je menil, da bi morala biti preventiva zajeta v minimalnih standardih zdravstvenega 
varstva.  
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- O posebnem ukrepu 2:  
➢ Več članov je predlagalo, da se vključi priporočilo 49 kot tako in se naredijo spremembe 

temeljnih pogodb, da zdravstvo postane deljena pristojnost. Eden od članov je dejal, da bi to 
omogočilo učinkovito izvajanje različnih priporočil, ki so jih sprejeli državljani. Drug član je 
nasprotoval spremembam pogodb, pri čemer se je skliceval na nacionalne in regionalne 
pristojnosti.  

 
- O posebnem ukrepu 3:  

➢ Eden od članov je predlagal, da se v besedilo vključijo bolezni srca in ožilja ter visoko 
specializirana zdravljenja, kot so presaditve organov in hude opekline. Drug član je predlagal, 
da se vključi vzpostavitev vseevropskih informacijskih mrež specializiranih ustanov, na primer 
za redke bolezni.  

 
- O posebnem ukrepu 4:  

➢ Eden od članov je menil, da bi bila za cenovno dostopnost zdravstvenega varstva potrebna 
večja vlaganja v zdravstveno varstvo.  

 
- O posebnem ukrepu 5:  

➢ Eden od članov je prosil, da se poleg ženskih higienskih pripomočkov dodajo menstrualna 
revščina, proizvodi za dojenčke in načrtovanje družine.  
 

- O posebnem ukrepu 6:  
➢ Eden od članov je opozoril na vpliv slabih stanovanjskih razmer na zdravje.  

 
Komisarka Stela Kiriakidis se je vključila v razpravo. Predstavila je solidarnostne ukrepe, ki so bili sprejeti 
za Ukrajino v zdravstvenem in živilskem sektorju. Dejala je, da priporočila državljanskih forumov ter 
prispevek digitalne platforme prepričljivo zagovarjajo bolj usklajeno ukrepanje na področjih, povezanih z 
zdravjem in varnostjo hrane. Dejala je tudi, da bi moral biti prispevek priporočil državljanov v končnem 
poročilu konference jasno naveden in da bo Komisija nadalje spremljala vse sklepe konference.  
 
 
2. Sklepne ugotovitve predsedujočega 
 
Predsedujoči je povedal, da bo skupaj z uradnim govorcem poročal o izidu razprave na plenarni skupščini 
26. marca. Povzel je pripombe v zvezi s štirimi predlogi in dejal, da bodo upoštevane v revidirani različici 
predlogov. Povedal je, da bo glede sprememb pogodb poročal plenarni skupščini in to zahtevo upošteval 
v revidirani različici osnutkov predlogov. Predstavil je svoje osebne izkušnje s pravnimi in političnimi 
vprašanji glede postopkov za spremembo pogodb in poudaril, da je v skladu z veljavnima pogodbama v 
sedanjem zakonodajnem mandatu mogoče veliko storiti za razvoj evropske zdravstvene unije.  
 
Predsedujoči je zaključil, da namerava na podlagi pripomb skupaj z uradnim govorcem delovne skupine in 
skupnim sekretariatom pregledati osnutke predlogov in poslati revidirane osnutke pred plenarno 
skupščino 8. in 9. aprila. 
 

________________________________ 
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PRILOGA: Seznam članov delovne skupine za zdravje  

 

  

    

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 

g. Leandro BORG Svet 

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. Ines GASMI  evropski državljanski forumi 

ga. Camille GIRARD  evropski državljanski forumi 

ga. Daniela  GÎTMAN Svet 

g. Ilenia Carmela GRECO  evropski državljanski forumi 

g. Sebastián GUILLÉN  evropski državljanski forumi 

ga. Kinga JOÓ 
nacionalni državljanski 

forumi/dogodki 

ga. Asja  KAVRAKOVA civilna družba 

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. Ewa NOWACKA Svet 

ga. Ria  OOMEN-RUIJTEN nacionalni parlamenti 

g. Dimitrios PAPADIMULIS Evropski parlament 
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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 

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. Louis TILEMAHU Svet 

g.  Jesús TERUEL TERUEL  evropski državljanski forumi 

g. Zoltán  TESSELY nacionalni parlamenti 

ga. Patrizia TOIA Evropski parlament 

ga. Kathleen VAN BREMPT Evropski parlament 

ga.  Anna  VIKSTRÖM nacionalni parlamenti 

g. Claude  WISELER nacionalni parlamenti 

 


