KORTFATTAT REFERAT
Arbetsgruppen för hälsa, med kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič som ordförande
Torsdagen den 7 april 2022 kl. 18.00–20.00

1. Inledande kommentarer från ordföranden
Arbetsgruppens sjätte möte hölls i hybridform och sändes på nätet på konferensens flerspråkiga digitala
plattform. Ordföranden meddelade att man i de reviderade utkasten till förslag försökt ta hänsyn till de
synpunkter som framfördes vid arbetsgruppens senaste möte. Syftet med mötet var att diskutera de
kvarstående olösta frågorna.
2. Diskussion
FÖRSLAG 1 – Hälsosam mat och en hälsosam livsstil
−

Åtgärd 2:
➢ För att ta itu med de farhågor som vissa uttryckt när det gäller nutriscore enades man om att
ett alleuropeiskt poängsystem för bearbetade livsmedel bör bygga på oberoende och
vetenskaplig expertis.
➢ Ett fåtal medlemmar ansåg att beskattning av ohälsosamma bearbetade livsmedel inte var
rätt sätt att lösa problemet, medan andra insisterade på att behålla det förslaget eftersom
det var en begäran från den europeiska medborgarpanelen.

FÖRSLAG 2 – Stärka hälso- och sjukvårdssystemet
−

Åtgärd 3:
➢ Några medlemmar begärde att man skulle nämna nödvändigheten att ändra artikel 4 och 168
i EUF-fördraget för att uppnå strategiskt oberoende inom hälso- och sjukvårdssektorn.

−

Åtgärd 5:
➢ Vissa medlemmar ansåg att rekommendation 51 från den europeiska medborgarpanelen inte
återspeglades fullt ut och att den privata sektorn inte bör få offentlig finansiering. Andra
varnade för att motsätta sig den offentliga och privata hälso- och sjukvårdssektorn och
menade att båda är nödvändiga och kompletterar varandra för att säkerställa tillgång till
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hälso- och sjukvård av god kvalitet till överkomliga priser för alla patienter i alla områden.
Ordalydelsen ansågs vara ett svar på de farhågor som uttryckts på båda sidor.
FÖRSLAG 3 – En bredare förståelse av hälsa
−

Åtgärd 1:
➢ Vissa medlemmar betonade vikten av att ta itu med psykisk hälsa och beroenden, medan
andra ansåg att det rör sig om två olika frågor som bör behandlas separat.

−

Åtgärd 2:
➢ En medlem nämnde vikten av sexualundervisning för ungdomar och föreslog att gratis
kondomer skulle tillhandahållas på alla offentliga platser.

FÖRSLAG 4 – Lika tillgång till hälso- och sjukvård för alla
−

En medlem begärde att det i förslagets mål skulle nämnas att alla européer bör ha lika och allmän
tillgång till hälso- och sjukvård.

−

Åtgärd 1:
➢ Några medlemmar föreslog att man skulle lägga till en hänvisning till vikten av närhet till vård.

−

Åtgärder 2 och 3:
➢ Vissa medlemmar ansåg att EU:s befogenheter inte bör ersätta nationella befogenheter och
insisterade på respekten för subsidiaritetsprincipen. Flera andra efterlyste en starkare
formulering för att inkludera hälsa som en delad befogenhet och för att ändra artikel 4 i EUFfördraget i syfte att återspegla rekommendation 49 från den europeiska medborgarpanelen
och ta itu med utmaningarna på hälsoområdet. Vissa andra ansåg att de rekommendationer
som inte kräver fördragsändringar bör genomföras snabbt. Ordföranden sade att en
fördragsändring är ett eftersträvat mål som inte bör avleda oss från det som kan genomföras
omedelbart och att han skulle reflektera över hur diskussionen kring denna fråga skulle kunna
beaktas.

−

Åtgärd 4:
➢ Om gränsöverskridande samarbete: En medlem begärde att allvarliga brännskador skulle
läggas till i förteckningen över mycket specialiserade behandlingar och ansåg att ett
europeiskt nätverk för transplantationer och organdonationer bör inrättas.
➢ En medlem sade att direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård inte fungerar i
praktiken och att det bör ändras.

Man enades om att allmänt hänvisa till kriget i Ukraina, som visar på behovet av att ha ännu mer
motståndskraftiga hälso- och sjukvårdssystem och att vidareutveckla den europeiska hälsounionen.
Kommissionsledamot Kyriakides yttrade sig på distans och uppgav att de ämnen som diskuterades i hög
grad var i linje med kommissionens nuvarande initiativ, särskilt läkemedelsstrategin och från jord till bordstrategin. Hon sade att det redan finns lagstiftning om användning av antibiotika, hormonsubstanser och
hormonstörande ämnen, men betonade att industrins engagemang är avgörande. I detta avseende
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hänvisade hon till EU:s uppförandekod för ansvarsfulla affärs- och marknadsföringsmetoder inom
livsmedelssektorn, där berörda parter från näringslivet deltar. Hon föreslog att man skulle lägga till ”säkra
val” i förslag 1, åtgärd 2. Hon sade också att kommissionen skulle anta ett förslag om obligatorisk
harmoniserad märkning på förpackningens framsida i slutet av 2022, men att det inte fanns något slutligt
beslut om vilket system som skulle föreslås. När det gäller befogenheter sade hon att hon kunde instämma
i en hel del av vad som har diskuterats, samtidigt som hon underströk behovet av att förbli pragmatisk
och fokusera på resultat och gav som exempel EU:s vaccinstrategi. Hon ansåg att mycket kan göras inom
ramen för de nuvarande fördragen. Kommissionen kommer att noggrant bedöma alla förslag och
omvandla dem till politiska åtgärder.
3. Avslutande kommentarer från ordföranden
Ordföranden tackade alla medlemmar för deras engagemang och konstruktiva samarbete. Tillsammans
med arbetsgruppens talesperson skulle han rapportera till konferensens plenarförsamling den 8 april. Han
avslutade mötet och meddelade att han på grundval av diskussionerna arbetsgruppen och i plenum hade
för avsikt att tillsammans med arbetsgruppens talesperson och det gemensamma sekretariatet anpassa
de reviderade utkasten till förslag och skicka ut dem till medlemmarna i arbetsgruppen.
________________________________
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BILAGA: Förteckning över medlemmarna i arbetsgruppen för hälsa

Maroš ŠEFČOVIČ

(Kommissionen)

Förnamn

Efternamn

Pascal
Alina
Kateřina
Linette Eleni
Leandro
Claudette
Anda
Susanna
Roberto
Alain
Nathalie
Margarita
Isabel
Ines
Camille
Daniela
Ilenia Carmela
Sebastián
Kinga
Assya
Boudraa
Radka
Rūta
Alin Cristian
Dolors
Nicolas
Renaud
Ewa
Ria
Dimitrios
Troels de Leon
Mark
Jean-François

ARIMONT
BÂRGĂOANU
BAT'HOVÁ
BLANKENSTEINER
BORG
BUTTIGIEG
ČAKŠA
CECCARDI
CIAMBETTI
COHEUR
COLIN-OESTERLÉ
DE LA PISA CARRIÓN
DÍAZ AYUSO
GASMI
GIRARD
GÎTMAN
GRECO
GUILLEN
JOÓ
KAVRAKOVA
MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)
MAXOVÁ
MILIŪTĖ
MITUȚA
MONTSERRAT
MORAVEK
MUSELIER
NOWACKA
OOMEN-RUIJTEN
PAPADIMOULIS
PETERSEN
PLEŠKO
RAPIN

Komponent
Europaparlamentet
Nationella medborgarpaneler/evenemang
Rådet
Europeiska medborgarpaneler
Rådet
Nationella parlament
Nationella parlament
Europaparlamentet
Regionkommittén
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regionkommittén
Europeiska medborgarpaneler
Europeiska medborgarpaneler
Rådet
Europeiska medborgarpaneler
Europeiska medborgarpaneler
Nationella medborgarpaneler/evenemang
Det civila samhället
Europeiska medborgarpaneler
Europaparlamentet
Nationella parlament
Europaparlamentet
Europaparlamentet
Europeiska medborgarpaneler
Lokal/regional företrädare
Rådet
Nationella parlament
Europaparlamentet
Europeiska medborgarpaneler
Nationella medborgarpaneler/evenemang
Nationella parlament
4

Ivo
Michèle
Valeria
Christa
Maroš
Elisaveta
Ivan Vilibor
Niamh
Paola
Louis
Jesús
Zoltán
Patrizia
Kathleen
Anna
Claude

RASO
RIVASI
RONZITTI
SCHWENG
ŠEFČOVIČ
SIMEONOVA
SINČIĆ
SMYTH
TAVERNA
TELEMACHOU
TERUEL TERUEL
TESSELY
TOIA
VAN BREMPT
VIKSTRÖM
WISELER

Europeiska medborgarpaneler
Europaparlamentet
Arbetsmarknadens parter
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Kommissionen
Rådet
Europaparlamentet
Nationella parlament
Nationella parlament
Rådet
Europeiska medborgarpaneler
Nationella parlament
Europaparlamentet
Europaparlamentet
Nationella parlament
Nationella parlament
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