ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД
Работна група „Здравеопазване“, председателствана от г-н Марош Шефчович, заместникпредседател на Европейската комисия
Петък, 25 март 2022 г., от 9.00 до 11.30 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

1. Встъпителни бележки на председателя
Петото заседание на работната група се проведе в хибриден формат и беше излъчено по
интернет на многоезичната цифрова платформа на конференцията. Целта на срещата беше да
се обсъдят подробно четирите проектопредложения („Здравословна храна и здравословен начин
на живот“, „Засилване на здравната система“, „По-широко разбиране на здравето“, равен достъп
до здравеопазване за всички“), техните цели и конкретни мерки. Председателят заяви, че работната
група ще работи въз основа на консенсус.
Обсъждане
Предложение 1: „Здравословна храна и здравословен начин на живот“
Председателят представи проекта на предложение, неговите цели и специфични мерки и поиска
обратна информация от гражданите. По време на обсъждането бяха повдигнати следните въпроси:
-

Относно специфична мярка 2:
➢ Някои членове поискаха да се постави акцент върху образованието относно
здравословните навици от ранна детска възраст.
➢ Един от членовете също така смята, че съществуващото законодателство, което
контролира употребата на хормонални вещества и вещества, нарушаващи функциите на
ендокринната система при производството на храни следва да бъде подсилено, подобре наблюдавано и прилагано.
➢ Бяха изразени различни мнения относно идеята за задължителна общоевропейска
система за оценяване на преработените хранителни продукти. Някои от членовете
считат, че системите за оценяване, създадени в някои държави членки, функционират
добре и са полезни за информиране на потребителите относно хранителните качества
на даден продукт, докато други считат, че подобна система не е лесна за прилагане и че
етикетирането на храните би било подходящо. Няколко от членовете настояха да се
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запази съдържанието на препоръка 19 на Европейския граждански панел по отношение
на системата за оценяване.
-

Относно специфична мярка 3:
➢ Един от членовете заяви, че следва да се подкрепи прилагането на тази разпоредба.

Предложение 2: „Укрепване на системата на здравеопазването“
Председателят представи проекта на предложение, неговите цели и специфични мерки и поиска
обратна информация от гражданите. По време на обсъждането бяха повдигнати следните
въпроси:
-

Относно специфична мярка 1:
➢ Един от членовете поиска да се направи позоваване на текущата работа, извършвана от
Комисията по разработването на Европейско пространство на здравни данни, за да се
насърчи по-добрият обмен и достъп до различни видове здравни данни и да се
използва терминът „европейско пространство на здравни данни“.
➢ Един от членовете предложи да се включи създаването на индивидуален европейски
здравен „паспорт“ или „портфейл“, като цитира примери за подобни инструменти,
които вече се използват в държавите членки. Друг от членовете изрази загриженост
относно въвеждането на такава мярка на равнище ЕС. Няколко оратори изтъкнаха
необходимостта от защита на данните и това, че достъпът до паспорта следва да остане
поверителен.

-

Относно специфична мярка 2:
➢ Позовавайки се на препоръка 39, един от членовете поиска да се добави позоваване на
работното време и развитието на уменията. Един от ораторите предложи да се спомене
колективното договаряне с цел подобряване на условията на труд, а друг припомни
компетентността на държавите членки по този въпрос. Някои членове подчертаха, че в
препоръка 39 се поставя акцент върху необходимостта да се даде възможност за
трансгранична мобилност.

-

Относно специфична мярка 3:
➢ Някои членове предложиха списъкът на „животоспасяващи лекарства“ да се замени с
термина „основни и приоритетни лекарства“, който следва да бъде изготвен от
Европейската агенция по лекарствата (EMA). Друг от членовете предложи да се добавят
иновативни лекарства и лечения.
➢ Някои от членовете подчертаха необходимостта от укрепване на съществуващите
агенции на ЕС, а не от създаване на нови агенции и от специално позоваване на HERA
(Европейски орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации).
➢ Един от членовете подчерта необходимостта от определяне на „стратегическа
автономност“ в широк смисъл, която да обхваща както основното оборудване, грижите
и лечението, така и изграждането на капацитет, за да се даде възможност за бъдещи
авангардни лечения.

-

Относно специфична мярка 4:
➢ Един от членовете заяви, че за по-нататъшното развитие на мрежите за специализирани
грижи следва да бъде включено позоваване на увеличеното финансиране за ЕРМ
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(европейските референтни мрежи). Друг от членовете подчерта важността на
координирането на националните научноизследователски програми.
-

Относно специфични мерки 5 и 6:
➢ Някои членове подчертаха, че общественият и частният сектор на здравеопазването не
следва да се разглеждат като противоположности, а като допълващи се източници на
грижи. Друг от членовете заяви, че може да се направи разграничение между частни
субекти „със стопанска цел“ и „с нестопанска цел“. Ораторите изразиха съгласие, че
здравето не следва да се счита за търговско благо, като някои от тях предложиха да се
споменат неговите характеристики, а именно физическата и финансовата достъпност.
➢ Един от членовете добави, че призивът за хармонизирана система за финансиране не
би бил реалистичен, тъй като подлежи на принципа на субсидиарност. Друг от
членовете припомни националните, а понякога регионалните и местните правомощия
в областта на здравеопазването.
➢ Един от членовете обясни, че идеята на Препоръка 51 не е да се преобразуват
здравните системи на държавите членки, а ЕС да предоставя подкрепа на
националните здравни системи и да поеме по-голяма роля в здравеопазването,
евентуално чрез преразглеждане на Договора, за да се постигне по-голямо равенство.

Предложение 3: „По-широко разбиране за здравето“
Председателят представи проекта на предложение, неговите цели и специфични мерки и поиска
обратна информация от гражданите. По време на обсъждането бяха повдигнати следните
въпроси:

-

Относно специфична мярка 1:
➢ Няколко членове заявиха, че обменът на най-добри практики в областта на психичното
здраве следва да бъде по-широк, т.е. да не се ограничава до форума на Европейския
парламент, и призоваха да се разработи план за действие или стратегия за психичното
здраве на равнище ЕС, следвайки модела на „Европейски план за борба с рака“. Някои
членове подчертаха необходимостта от увеличаване на услугите, свързани с психичното
здраве, по-специално броя на психолозите и помощта за малолетни и непълнолетни
лица, без да е необходимо съгласието на родителите.
➢ Един от членовете също така постави акцент върху профилактиката и лечението по
отношение на психичното здраве, особено след пандемията от Covid-19 и предложи да
се организира година на психичното здраве.

-

Относно специфична мярка 2:
➢ Един от членовете попита как препоръка 4 относно велосипедните алеи ще бъде
доразвита в работна група „Изменение на климата и околна среда“.
➢ Един от ораторите подчерта, че националните и регионалните органи са компетентни
по отношение на образователните програми. Предоставянето на информация за
психичното здраве и здравословния начин на живот би могло да помогне на хората, но
не следва да има нито задължения, нито обвързващи цели.
➢ Един от ораторите заяви, че въпросите, свързани с психичното и сексуалното здраве, са
различни и следва да бъдат разглеждани отделно.
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-

Относно специфична мярка 3:
➢ Един от членовете поиска да се добави позоваване на последната част от препоръка
50, в която се призовава за минимален брой дефибрилатори, достъпни на обществени
места във всички държави членки на ЕС.

Предложение 4: Равен достъп до здравеопазване за всички
Председателят представи проекта на предложение, неговите цели и специфични мерки и поиска
обратна информация от гражданите. По време на обсъждането бяха повдигнати следните
въпроси:
-

Относно специфична мярка 1:
➢ Един от членовете поиска от ЕС да предостави подкрепа на държавите членки за
постигане на предвидените общи стандарти и заяви, че денталните грижи следва да
бъдат преместени в рамките на специфична мярка 4.
➢ Един от ораторите счита, че минималните стандарти в областта на здравеопазването
следва да обхващат и профилактиката.

-

Относно специфична мярка 2:
➢ Няколко членове поискаха да се включи препоръка 49 като такава и да се упоменат
промени в Договора, за да се включи здравеопазването като споделена компетентност,
като един от членовете заяви, че това ще позволи ефективното изпълнение на
различните препоръки, приети от гражданите. Друг от членовете се противопостави на
промените в Договора, отнасящи се до националната и регионалната компетентност.

-

Относно специфична мярка 3:
➢ Един от членовете поиска да бъдат включени сърдечносъдовите заболявания и
високоспециализираните лечения, като например трансплантация на органи и тежки
изгаряния. Друг от членовете предложи да се включи позоваване на създаването на
информационни мрежи от специализирани центрове на европейско равнище, като
например за редки заболявания.

-

Относно специфична мярка 4:
➢ Един от членовете смята, че осигуряването на достъпност на здравните грижи ще
изисква по-големи инвестиции в здравеопазването.

-

Относно специфична мярка 5:
➢ Един от членовете поиска да се включат бедността, свързана с месечния цикъл,
продуктите за бебета и семейното планиране, заедно с хигиенните продукти за жените.

-

Относно специфична мярка 6:
➢ Един от членовете обърна внимание на въздействието на лошите жилищни условия
върху здравето.

Членът на Комисията г-жа Кириакиду се изказа по време на обсъждането. Тя очерта мерките за
солидарност, приети за Украйна в областта на здравеопазването и храните. Тя заяви, че
препоръките на гражданските панели, както и мненията от цифровата платформа са убедителни
аргументи за по-координирани действия в областите, свързани със здравето и безопасността на
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храните. Тя също така заяви, че приносът на препоръките на гражданите следва да бъде видим в
окончателния доклад на конференцията и че Комисията ще предприеме последващи действия във
връзка с всички заключения от конференцията.

2. Заключителни бележки на председателя
Председателят заяви, че ще докладва за резултатите от обсъждането, заедно с говорителя, на
пленарната сесия на 26 март. Той обобщи коментарите, направени по четирите предложения, и
заяви, че те ще бъдат взети предвид в преработения вариант на предложенията. По отношение на
промените в Договора председателят посочи, че ще докладва на пленарното заседание и ще отрази
това искане в преработения вариант на проектопредложенията. Той сподели личния си опит
относно правните и политическите усложнения на процедурите за изменение на Договорите и
подчерта, че съгласно действащите Договори и в рамките на настоящия законодателен мандат
може да се направи много за развитието на Европейския здравен съюз.
Председателят заключи, че въз основа на направените коментари той възнамерява да преразгледа,
заедно с говорителя на работната група и Общия секретариат проектопредложенията и да
разпространи преразгледаните проекти преди пленарното заседание на 8 и 9 април.
________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на членовете на работната група „Здравеопазване“

Председател:

Марош
ШЕФЧОВИЧ

Г-н/Г-жа

Име

Фамилия

Представлява

Г-н

Паскал

АРИМОН

Г-жа

Алина

БАРГАОАНУ

Г-жа
Г-жа
Г-н
Г-жа
Г-жа
Г-жа
Г-н

Катерина
Линете Елени
Леондро
Клодет
Анда
Сузана
Роберто

БАТХОВА
БЛАНКЕНЩАЙНЕР
БОРГ
БУТИГИХ
ЧАКША
ЧЕКАРДИ
ЧАМБЕТИ

Европейски парламент
Национални граждански
панели/събития
Съвет
Европейски граждански панели
Съвет
Национални парламенти
Национални парламенти
Европейски парламент
Комитет на регионите

(Европейска комисия)
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Ален

КОЙОР

Натали
Маргарита
Исабел
Инес
Камий
Даниела
Иления
Кармела
Себастиан

КОЛЕН-ЙОСТЕРЛЕ
ДЕ ЛА ПИСА КАРИОН
ДИАС АЮСО
ГАСМИ
ЖИРАР
ГЪТМАН

Европейски икономически и
социален комитет
Европейски парламент
Европейски парламент
Комитет на регионите
Европейски граждански панели
Европейски граждански панели
Съвет

ГРЕКО

Европейски граждански панели

ГИЙЕН

Г-жа

Кинга

ЙО

Г-жа
Г-жа
Г-жа
Г-жа
Г-н
Г-жа
Г-н

Ася
Будра
Радка
Рута
Алин Кристиан
Дулорс
Николас

КАВРЪКОВА
МАГНИА ЛИНДА (МУСТАКИМ)
МАКСОВА
МИЛЮТЕ
МИТУЦА
МОНСЕРАТ
МОРАВЕК

Рено

МЮЗЕЛИЕ

Ева
Риа
Димитриос
Троелс де Леон

НОВАЦКА
ОМЕН-РОЙТЕН
ПАПАДИМУЛИС
ПЕТЕРСЕН

Марк

ПЛЕШКО

Г-н
Г-н
Г-жа
Г-жа

Жан-Франсоа
Иво
Мишел
Валерия

РАПЕН
РАСО
РИВАЗИ
РОНЦИТИ

Г-жа

Криста

ШВЕНГ

Г-н
Г-жа
Г-н
Г-жа
Г-жа
Г-н
Г-н
Г-н
Г-жа
Г-жа

Марош
Елисавета
Иван Вилибор
Ниам
Паола
Луис
Хесус
Золтан
Патриция
Катлен

ШЕФЧОВИЧ
СИМЕОНОВА
СИНЧИЧ
СМИТ
ТАВЕРНА
ТЕЛЕМАХУ
ТЕРУЕЛ ТЕРУЕЛ
ТЕСЕЛИ
ТОЯ
ВАН БРЕМПТ

Европейски граждански панели
Национални граждански
панели/събития
Гражданско общество
Европейски граждански панели
Европейски парламент
Национални парламенти
Европейски парламент
Европейски парламент
Европейски граждански панели
Местен/регионален
представител
Съвет
Национални парламенти
Европейски парламент
Европейски граждански панели
Национални граждански
панели/събития
Национални парламенти
Европейски граждански панели
Европейски парламент
Социални партньори
Европейски икономически и
социален комитет
Европейска комисия
Съвет
Европейски парламент
Национални парламенти
Национални парламенти
Съвет
Европейски граждански панели
Национални парламенти
Европейски парламент
Европейски парламент

Г-н
Г-жа
Г-жа
Г-жа
Г-жа
Г-жа
Г-жа
Г-н
Г-н

Г-н
Г-жа
Г-жа
Г-н
Г-жа
Г-н
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Г-жа
Г-н

Анна
Клод

ВИКСТРЬОМ
ВИЗЕЛЕР

Национални парламенти
Национални парламенти
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