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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 

Pracovná skupina pre zdravie, ktorej predsedá Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie 

Piatok 25. marca 2022 od 9.00 do 11.30 h – 14.00 do 16.00 h 

 

1. Úvodné poznámky predsedu 

 

Piata schôdza pracovnej skupiny sa konala v hybridnom formáte a vysielala sa cez internet na 
Viacjazyčnej digitálnej platforme konferencie.  Cieľom schôdze bolo podrobne prediskutovať štyri 
predbežné návrhy (Zdravé potraviny a zdravý životný štýl, Posilnenie systému zdravotnej starostlivosti, 
Širšie chápanie zdravia, Rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých), ich ciele a konkrétne 
opatrenia. Predseda uviedol, že pracovná skupina bude pracovať na základe konsenzu.  

 
Diskusia  

 
Návrh 1: Zdravé potraviny a zdravý životný štýl 
 
Predseda predstavil návrh, jeho ciele a konkrétne opatrenia a požiadal o spätnú väzbu občanov. Počas 
diskusie boli uvedené tieto body: 
 
- K osobitnému opatreniu 2:  

➢ Niektorí členovia žiadali, aby sa od raného detstva kládol dôraz na vzdelávanie zamerané na 
zdravé návyky.  

➢ Jeden z členov vyjadril tiež názor, že by sa mali posilniť, lepšie monitorovať a presadzovať 
platné právne predpisy na kontrolu používania hormonálnych látok a endokrinných 
disruptorov pri výrobe potravín.  

➢ Rôzne názory boli vyjadrené v súvislosti s myšlienkou povinného celoeurópskeho systému 
bodovania spracovaných potravín. Podľa niektorých členov systémy bodovania, ktoré sa už 
zaviedli v niektorých členských štátoch, fungujú dobre a prispievajú k informovaniu 
spotrebiteľov o výživovej kvalite výrobku. Niekoľko ďalších účastníkov vyjadrilo názor, že 
takýto systém sa nezavádza ľahko a že vhodným prostriedkom by mohlo byť označovanie 
potravín. Viacerí účastníci trvali na tom, aby sa zachoval obsah odporúčania európskej 
panelovej diskusie občanov č. 19 k systému bodovania.  
 

- K osobitnému opatreniu 3:  

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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➢ Jeden člen uviedol, že vykonanie tohto odporúčania si vyžaduje podporu.  
 

Návrh 2: Posilniť systém zdravotnej starostlivosti 
 
Predseda predstavil návrh, jeho ciele a konkrétne opatrenia a požiadal o spätnú väzbu občanov. Počas 
diskusie boli uvedené tieto body: 
 
- K osobitnému opatreniu 1:  

➢ Jeden člen požiadal, aby sa uviedol odkaz na prebiehajúcu prácu Komisie na rozvoji 
európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia s cieľom podporiť lepšiu výmenu rôznych 
druhov údajov týkajúcich sa zdravia a prístup k týmto údajom a aby sa použil pojem „európsky 
priestor pre údaje týkajúce sa zdravia“. 

➢ Jeden člen navrhol, aby sa začlenilo vytvorenie individuálneho európskeho zdravotného 
„pasu“ alebo „peňaženky“, a uviedol príklady podobných nástrojov, ktoré sa už používajú v 
členských štátoch. Ďalší člen vyjadril obavy v súvislosti so zavedením takéhoto opatrenia na 
úrovni EÚ. Viacerí rečníci poukázali na potrebu ochrany údajov a na to, že prístup k pasu by 
mal mať naďalej dôverný charakter.  

 
- K osobitnému opatreniu 2:  

➢ Jeden člen požiadal, aby sa doplnil odkaz na pracovný čas a rozvoj zručností, pričom sa odvolal 
na odporúčanie 39. Iný rečník navrhol spomenúť kolektívne vyjednávanie s cieľom zlepšiť 
pracovné podmienky, ďalší pripomenul právomoci členských štátov v tejto oblasti. Niektorí 
členovia zdôraznili, že odporúčanie 39 sa zameriava na potrebu umožniť cezhraničnú mobilitu. 
 

- K osobitnému opatreniu 3:  
➢ Niektorí členovia navrhli nahradiť zoznam „životne dôležitých liekov“ pojmom „základné a 

prioritné lieky“ a že tento zoznam by mala vytvoriť EMA (Európska agentúra pre lieky). Ďalší 
člen navrhol pridať inovačné lieky a liečebné postupy.  

➢ Niektorí členovia zdôraznili, že je potrebné posilniť existujúce agentúry EÚ, a nie vytvárať 
nové, a uviesť konkrétny odkaz na úrad HERA (Európsky úrad pre pripravenosť a reakcie na 
núdzové zdravotné situácie). 

➢ Jeden člen zdôraznil, že je potrebné vymedziť pojem „strategická autonómia“ v širšom zmysle, 
aby zahŕňal základné vybavenie, starostlivosť a liečbu, ako aj budovanie kapacít s cieľom 
umožniť budúce prelomové liečby. 
 

- K osobitnému opatreniu 4:  
➢ Jeden člen uviedol, že by sa mal zahrnúť odkaz na zvýšené financovanie európskych 

referenčných sietí s cieľom ďalej rozvíjať siete špecializovanej starostlivosti. Ďalší člen 
zdôraznil význam koordinácie národných výskumných programov.  

 
- K osobitným opatreniam 5 a 6:  

➢ Niektorí členovia zdôraznili, že verejný a súkromný sektor zdravotníctva by sa nemali 
považovať za protichodné, ale doplnkové zdroje starostlivosti. Ďalší člen uviedol, že v prípade 
súkromných subjektov by sa mohlo rozlišovať medzi ziskovými a neziskovými subjektmi. 
Rečníci sa zhodli na tom, že zdravie by sa nemalo považovať za komerčný tovar. Niektorí 
navrhli uviesť jeho hlavné črty, konkrétne prístupnosť a cenovú dostupnosť.   
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➢ Jeden člen dodal, že požiadavka harmonizovaného systému financovania nie je realistická, 
pretože podlieha subsidiarite. Ďalší člen pripomenul vnútroštátne a niekedy regionálne a 
miestne právomoci v otázkach zdravia.  

➢ Jeden člen vysvetlil, že podstata odporúčania 51 nespočíva v prepracovaní zdravotníckych 
systémov členských štátov, ale v tom, aby EÚ poskytovala podporu vnútroštátnym 
systémom zdravotnej starostlivosti a mala v oblasti zdravotnej starostlivosti väčšiu úlohu, 
napríklad na základe revízie zmluvy, a tak sa dosiahla väčšia rovnosť.  

 
Návrh 3: Širšie chápanie zdravia 
 
Predseda predstavil návrh, jeho ciele a konkrétne opatrenia a požiadal o spätnú väzbu občanov. Počas 
diskusie boli uvedené tieto body: 
 
 
- K osobitnému opatreniu 1:  

➢ Viacerí členovia uviedli, že výmena najlepších postupov v oblasti duševného zdravia by mala 
byť širšia, t. j. nemala by sa týkať osobitne poslancov Európskeho parlamentu, a vyzvali, aby 
sa vypracoval akčný plán alebo stratégia v oblasti duševného zdravia na úrovni EÚ podľa vzoru 
európskeho plánu na boj proti rakovine. Niektorí členovia zdôraznili potrebu poskytovať viac 
služieb v oblasti duševného zdravia, najmä zvýšiť počet psychológov a rozšíriť pomoc pre 
maloleté osoby bez toho, aby bol potrebný súhlas rodičov. 

➢ Jeden člen zdôraznil prevenciu a liečbu porúch duševného zdravia, najmä po pandémii COVID-
19, a navrhol usporiadať rok pre duševné zdravie.  

 
- K osobitnému opatreniu 2:  

➢ Jeden člen chcel vedieť, ako bude pracovná skupina pre zmenu klímy a životné prostredie 
postupovať ďalej v prípade odporúčania 4 o cyklistických jazdných pruhoch.  

➢ Iný rečník zdôraznil, že vnútroštátne a regionálne orgány sú zodpovedné za vzdelávacie 
programy. Poskytovanie informácií o duševnom zdraví a zdravom životnom štýle by síce 
mohlo pomôcť ľuďom, nemali by však existovať žiadne povinnosti ani záväzné ciele.  

➢ Ďalší rečník uviedol, že pokiaľ ide o duševné a sexuálne zdravie, ide o odlišné záležitosti, ktoré 
by sa mali riešiť samostatne.  
 

- K osobitnému opatreniu 3:  
➢ Jeden člen požiadal o doplnenie odkazu na poslednú časť odporúčania 50, v ktorej sa 

požaduje, aby bol vo všetkých členských štátoch EÚ na verejných miestach k dispozícii 
minimálny počet defibrilátorov.  

 
Návrh 4: Rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých 
 
Predseda predstavil návrh, jeho ciele a konkrétne opatrenia a požiadal o spätnú väzbu občanov. Počas 
diskusie boli uvedené tieto body: 
 
- K osobitnému opatreniu 1:  

➢ Jeden člen požiadal, aby EÚ pomáhala členským štátom pri dosahovaní plánovaných 
spoločných noriem, a uviedol, že zubná starostlivosť by sa mala presunúť do osobitného 
opatrenia 4.  
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➢ Jeden rečník vyjadril názor, že minimálne normy zdravotnej starostlivosti by sa mali týkať aj 
prevencie.  

 
- K osobitnému opatreniu 2:  

➢ Viacerí členovia požiadali o začlenenie odporúčania 49 ako takého a uvedenie odkazu na 
zmeny zmluvy, na základe ktorých by sa zdravie zahrnulo medzi spoločné právomoci, pričom 
iný člen uviedol, že by to umožnilo účinné vykonávanie rôznych odporúčaní, ktoré prijali 
občania. Ďalší člen bol proti zmenám zmluvy, pričom sa odvolal na vnútroštátne a regionálne 
právomoci.  

 
- K osobitnému opatreniu 3:  

➢ Jeden člen požiadal o zahrnutie srdcovo-cievnych ochorení a vysoko špecializovaných 
liečebných postupov, ako sú transplantácie orgánov a ťažké popáleniny. Iný člen navrhol 
uviesť vytvorenie informačných sietí špecializovaných zariadení na európskej úrovni, 
napríklad pre zriedkavé choroby.  

 
- K osobitnému opatreniu 4:  

➢ Jeden člen sa domnieval, že zaručenie cenovej dostupnosti zdravotnej starostlivosti by si 
vyžadovalo väčšie investície do zdravotnej starostlivosti.  

 
- K osobitnému opatreniu 5:  

➢ Jeden člen požiadal o zahrnutie menštruačnej chudoby, výrobkov pre malé deti a 
plánovaného rodičovstva, ako aj hygienických výrobkov pre ženy.  
 

- K osobitnému opatreniu 6:  
➢ Jeden člen upozornil na vplyv nekvalitného bývania na zdravie.  

 
V diskusii vystúpila komisárka Kyriakides. Predstavila solidárne opatrenia, ktoré boli prijaté na pomoc 
Ukrajine v zdravotníckom a potravinárskom sektore. Uviedla, že odporúčania panelových diskusií občanov 
a príspevky z digitálnej platformy sa dôrazne zasadzujú za koordinovanejšie opatrenia v oblastiach 
súvisiacich so zdravím a bezpečnosťou potravín. Takisto uviedla, že vplyv odporúčaní občanov by mal byť 
viditeľný v záverečnej správe z konferencie a že Komisia nadviaže na všetky závery konferencie.  
 
 
2. Záverečné poznámky predsedu 
 
Predseda uviedol, že spolu s hovorcom bude informovať o výsledku diskusie na plenárnom zasadnutí 26. 
marca. Zhrnul pripomienky k štyrom návrhom a uviedol, že sa zohľadnia v revidovanej verzii návrhov. 
Pokiaľ ide o zmeny zmluvy, predseda oznámil, že bude informovať plénum a túto požiadavku zohľadní v 
revidovanej verzii predbežných návrhov. Podelil sa o svoje osobné skúsenosti s právnou a politickou 
zložitosťou postupov na zmeny zmlúv a zdôraznil, že podľa súčasných zmlúv a v rámci súčasného 
legislatívneho mandátu možno pre rozvoj európskej zdravotnej únie urobiť veľa.  
 
Predseda na záver uviedol, že na základe predložených pripomienok má v úmysle preskúmať návrhy spolu 
s hovorcom pracovnej skupiny a spoločným sekretariátom a rozoslať prepracované návrhy ešte pred 
plenárnym zasadnutím 8. a 9. apríla. 
 

________________________________ 
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PRÍLOHA: Zoznam členov pracovnej skupiny pre zdravie  

 

  

    

Predseda:  Maroš ŠEFČOVIČ,  (Európska komisia)  

    

Oslovenie Meno Priezvisko Inštitúcia 

        

pán Pascal ARIMONT Európsky parlament 

pani Alina BÂRGĂOANU 
národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pani  Katerina BAT'HOVÁ Rada 

pani Linette Eleni BLANKENSTEINER  
európske panelové diskusie 

občanov 

pán Leandro BORG Rada 

pani Claudette  BUTTIGIEG národné parlamenty 

pani Anda  ČAKŠA národné parlamenty 

pani Susanna CECCARDI Európsky parlament 

pán  Roberto CIAMBETTI Výbor regiónov 

pán Alain  COHEUR  
Európsky hospodársky a sociálny 

výbor 

pani Nathalie COLIN-OESTERLÉ Európsky parlament 

pani Margarita DE LA PISA CARRIÓN Európsky parlament 

pani Isabel  DÍAZ AYUSO  Výbor regiónov 

pani Ines GASMI  
európske panelové diskusie 

občanov 

pani Camille GIRARD  
európske panelové diskusie 

občanov 

pani Daniela  GÎTMAN Rada 

pán Ilenia Carmela GRECO  
európske panelové diskusie 

občanov 

pán Sebastián GUILLEN  
európske panelové diskusie 

občanov 

pani Kinga JOÓ 
národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pani Assya  KAVRAKOVA občianska spoločnosť 

pani Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  
európske panelové diskusie 

občanov 

pani Radka MAXOVÁ Európsky parlament 
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pani Rūta  MILIŪTĖ národné parlamenty 

pán Alin Cristian MITUȚA Európsky parlament 

pani Dolors MONTSERRAT Európsky parlament 

pán Nicolas MORAVEK  
európske panelové diskusie 

občanov 

pán Renaud   MUSELIER miestny/regionálny zástupca 

pani Ewa NOWACKA Rada 

pani Ria  OOMEN-RUIJTEN národné parlamenty 

pán Dimitrios PAPADIMOULIS Európsky parlament 

pani Troels de Leon PETERSEN  
európske panelové diskusie 

občanov 

pán Mark PLEŠKO 
národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pán Jean-François  RAPIN národné parlamenty 

pán Ivo RASO  
európske panelové diskusie 

občanov 

pani Michèle RIVASI Európsky parlament 

pani  Valeria RONZITTI sociálni partneri 

pani Christa  SCHWENG  
Európsky hospodársky a sociálny 

výbor 

pán Maroš ŠEFČOVIČ Európska komisia 

pani  Elisaveta SIMEONOVA Rada 

pán Ivan Vilibor SINČIĆ  Európsky parlament 

pani Niamh  SMYTH národné parlamenty 

pani Paola  TAVERNA národné parlamenty 

pán Louis TELEMACHOU Rada 

pán  Jesús TERUEL TERUEL  
európske panelové diskusie 

občanov 

pán Zoltán  TESSELY národné parlamenty 

pani Patrizia TOIA Európsky parlament 

pani Kathleen VAN BREMPT Európsky parlament 

pani  Anna  VIKSTRÖM národné parlamenty 

pán Claude  WISELER národné parlamenty 

 


