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VISUOMENĖS SVEIKATA

Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) suteikiama daugiau reikšmės
sveikatos politikai nustatant, kad „žmonių sveikatos aukšto lygio apsauga
užtikrinama nustatant ir įgyvendinant visas Sąjungos politikos ir veiklos kryptis“.
(SESV 168 straipsnio 1 dalis) Pagrindinė atsakomybė už sveikatos apsaugą, ypač
sveikatos priežiūros sistemas, kaip ir anksčiau, tenka valstybėms narėms. Tačiau
ES atlieka svarbų vaidmenį gerinant visuomenės sveikatą, užkertant kelią ligoms ir
jas kontroliuojant, mažinant pavojaus žmogaus sveikatai šaltinių skaičių ir derinant
valstybių narių sveikatos strateginius planus.
Visuomenės sveikatos politika pastaruoju metu užėmė svarbiausią vietą formuojant
Europos politiką – Europos Parlamentas nuo pat 9-osios kadencijos pradžios vėžį
įvardija viena iš sričių, kurioms turi būti skiriama daugiausia dėmesio, taip pat kilusią
COVID-19 pandemiją ir Komisija darbą kuriant stipresnę Europos sveikatos sąjungą.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 168 straipsnis (visuomenės sveikatos
apsauga), 114 straipsnis (bendroji rinka) ir 153 straipsnis (socialinė politika).

TIKSLAI

ES visuomenės sveikatos politika siekiama:
— saugoti ir gerinti ES piliečių sveikatą,

— remti sveikatos priežiūros sistemų ir infrastruktūros modernizavimą ir
skaitmeninimą,

— didinti Europos sveikatos priežiūros sistemų atsparumą,

— padėti ES šalims geriau užkirsti kelią būsimoms pandemijoms ir su jomis kovoti.

LAIMĖJIMAI

ES sveikatos politika parengta sveikatos ir saugos nuostatų pagrindu, o vėliau plėtota
atsižvelgiant į laisvą asmenų ir prekių judėjimą vidaus rinkoje, nes šioje srityje
prireikė koordinuoti visuomenės sveikatos klausimų sprendimą. Dėl įvairių veiksnių,
įskaitant XX amžiaus pabaigoje galvijų spongiforminės encefalopatijos (vadinamosios
galvijų kempinligės) sukeltą krizę, sveikatos ir vartotojų apsauga tapo itin svarbiu
politinės darbotvarkės klausimu. Tai, kad buvo įsteigtos specializuotos agentūros,
kaip antai Europos vaistų agentūra (EMA) 1993 m. bei Europos ligų prevencijos ir
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kontrolės centras (ECDC) 2004 m., rodo, kad ES vis ryžtingiau įgyvendina sveikatos
politiką. Teigiamos įtakos visuomenės sveikatai, be daugelio kitų veiksnių, turi ir ES
veiksmai tokiose politikos srityse kaip aplinkosauga ir maistas. Europos cheminių
medžiagų agentūros (ECHA) įsteigimas 2006 m. pagal įsigaliojusią cheminių medžiagų
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) sistemą ir Europos maisto
saugos agentūros (EFSA) sukūrimas 2002 m. taip pat yra platesnių pastangų gerinti
ES piliečių sveikatą pavyzdžiai. 2020 m. prasidėjus COVID-19 pandemijai, ES vėl
daug dėmesio skyrė tarpvalstybinių sveikatos krizių sprendimui, siekdama stipresnės
Europos sveikatos sąjungos.
A. Ankstesni veiksmai ir aplinkybės
Nors ir nebuvo aiškaus teisinio pagrindo, visuomenės sveikatos politika keliose
srityse buvo plėtojama gerokai anksčiau nei įsigaliojo SESV sutartis. Teisės aktai dėl
vaistų pradėti taikyti jau 1965 m., siekiant užtikrinti aukštus vaistų mokslinių tyrimų
ir gamybos standartus, suderinti nacionalines vaistų licencijų išdavimo procedūras
ir nustatyti reklamos, ženklinimo ir platinimo taisykles. Nuo 1978 m. medicinos
ir visuomenės sveikatos mokslinių tyrimų programos buvo vykdomos tokiomis
temomis, kaip su amžiumi, aplinka ir gyvenimo būdu susijusios sveikatos problemos,
spinduliuotės keliama grėsmė ir žmogaus genomų analizė, ypatingą dėmesį skiriant
pagrindinėms ligoms. Valstybės narės taip pat susitarė ištikus nelaimėms ar užklupus
itin sunkioms ligoms teikti savitarpio pagalbą. Galvijų kempinligės atvejis – puikus
tokio bendradarbiavimo ir pagalbos pavyzdys. Atsiradus tokioms didelėms sveikatos
problemoms kaip narkomanija, vėžys, ŽIV/AIDS ir kt. ir toliau vis laisvėjant pacientų
ir sveikatos priežiūros specialistų judėjimui ES, visuomenės sveikata užima vis
svarbesnę vietą ES darbotvarkėje.
1992 m. Mastrichto sutartimi, kuria buvo sukurta Europos Sąjunga, visuomenės
sveikata įtraukta į steigiamąją sutartį. Taikymo sritis buvo gana ribota, tačiau taip buvo
sukurtas aiškus teisinis pagrindas, kuriuo remiantis galima priimti sveikatos politikos
priemones. 1997 m. Amsterdamo sutartimi nuostatos dar labiau sugriežtintos, ir nors
pagrindinė kompetencija sveikatos klausimais tebepriklauso valstybėms narėms, ES
vaidmuo tapo svarbesnis. Dabar ES galėjo priimti priemones, kuriomis siekiama
užtikrinti (o ne tiesiog „prisidėti“, kaip anksčiau) aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį,
o valstybės narės galėjo bendradarbiauti visais klausimais, susijusiais priežastimis, dėl
kurių kyla pavojus žmonių sveikatai.
1993 m. Komisija paskelbė komunikatą dėl veiksmų visuomenės sveikatos srityje
programos, kuriame buvo nurodytos aštuonios veiksmų sritys, apimančios, be kita ko,
sveikatingumo skatinimą, vėžį, vaistus ir retąsias ligas. Šis komunikatas buvo vėlesnių
daugiamečių visuomenės sveikatos programų pirmtakas. Įvertinus tą pirmąją programą
buvo padaryta išvada, kad ateityje reikia vadovautis horizontalesniu, tarpdisciplininiu
požiūriu, pagal kurį ES veiksmai galėtų duoti daugiau pridėtinės vertės. Į šį požiūrį
atsižvelgta rengiant vėlesnes programas nuo ES visuomenės sveikatos programos
(2003–2008 m.), 2009–2013 m. sveikatos programos ir trečiosios Sąjungos veiksmų
sveikatos srityje programos (2014–2020 m.) iki dabartinės 2021–2027 m. programos
„ES – sveikatos labui“.
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B. Naujausi pokyčiai
Pastaraisiais metais institucijos daugiausia dėmesio skyrė trims svarbiausiems
aspektams, turintiems tiesioginės įtakos visuomenės sveikatos politikai:
1. Institucinės struktūros stiprinimas
Sustiprėjo Parlamento, kaip kartu su Taryba bendrai aktus leidžiančios institucijos,
vaidmuo sprendžiant sveikatos, aplinkosaugos, maisto saugos ir vartotojų apsaugos
klausimus. Patobulėjo Komisijos teisėkūros iniciatyvų rengimo būdas, nustačius
standartizuotas tarpusavio konsultacijų procedūras, naujas komiteto procedūros
taisykles ir užmezgus dialogą su pilietinės visuomenės organizacijomis bei ekspertais.
Galiausiai, sustiprėjo agentūrų (EMA, ECDC, ECHA ir EFSA) atliekamas vaidmuo, o
nuo 2005 m. įgyvendinti ES sveikatos programas pavesta Sveikatos ir vartotojų reikalų
vykdomajai agentūrai (EAHC).
2. Būtinybė stiprinti gebėjimus greitai reaguoti
COVID-19 pandemija dar kartą parodė, kad Europos Sąjungai reikia turėti greito
reagavimo pajėgumų, kad ji galėtų greitai ir koordinuotai reaguoti į didžiausias grėsmes
sveikatai, ypač šiame greito pasaulinio transporto amžiuje, kai ligoms plisti lengviau.
Atsižvelgdama į tai, 2021 m. rugsėjo mėn. Komisija įsteigė naują specialią Europos
pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas instituciją
(HERA).
3. Būtinybė geriau koordinuoti su sveikatingumo skatinimu ir ligų prevencija
susijusią veiklą
Siekiama šalinti pagrindines prastos sveikatos priežastis, susijusias su asmeniniu
gyvenimo būdu ir ekonominiais bei aplinkos veiksniais (tarša dėl pesticidų, sunkiųjų
metalų, endokrininę sistemą ardančių medžiagų). Tai, be kita ko, reiškia, kad
būtina glaudžiai koordinuoti kitas ES politikos sritis, kaip antai aplinkos, transporto,
žemės ūkio ir ekonominės plėtros. Be to, reikės aktyviau konsultuotis su visomis
suinteresuotosiomis šalimis, atviriau ir skaidriau priimti sprendimus. Atsižvelgdamas
į tai, Europos Parlamentas dabartinės 9-osios kadencijos pradžioje savo politinėje
darbotvarkėje nurodė, kad reikia laikytis labiau suderinto Europos požiūrio į kovą su
vėžiu ir įsteigė Specialųjį kovos su vėžiu komitetą, kuris 2022 m. vasario mėn. pateikė
savo galutinę ataskaitą.
C. Dabartinės problemos ir ateities uždaviniai[1]

1. Sveikatos aspektų integravimas į visų sričių politiką
Įvairių sričių politikos sąveika sudaro sąlygas spręsti sveikatos klausimus atsižvelgiant
į platesnį jų kontekstą. Strategija „Nuo ūkio iki stalo“ maisto gamybą pavers tvaresne,
o maistą sveikesniu, taikant nulinės taršos veiksmų planą bus sukurta švaresnė ir
sveikesnė gyvenamoji aplinka, o programa „ES – sveikatos labui“ (2021–2027 m.) ir kiti
fondai bei programos padės spręsti sveikatos klausimus iš įvairių perspektyvų. Klimato
kaitos poveikio švelninimas taip pat apima dėl klimato kaitos kilusių ar paaštrėjusių
sveikatos problemų, tokių kaip didėjantis mirties dėl karščio bangų ir gaivalinių nelaimių

[1]Daugiau informacijos rasite Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto užsakytame ES visuomenės sveikatos
tyrime: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638426/IPOL_STU(2019)638426_EN.pdf
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atvejų skaičius, kintantys užsikrėtimo per vandenį plintančiomis ligomis ir vabzdžių,
sraigių ar kitų šaltakraujų gyvūnų perduodamomis ligomis būdai, sprendimą.
Laikantis Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos Sąjungos pagrindinių
teisių chartijoje (Chartija) įtvirtinto požiūrio dėl sveikatos aspektų integravimo į visų
sričių politiką atsižvelgiama į tai, kad visuomenės sveikatos klausimai yra tarpsektorinio
pobūdžio, ir siekiama integruoti sveikatos aspektus į visų atitinkamų sričių politiką
(SESV 9 straipsnis ir 168 straipsnio 1 dalis, Chartijos 35 straipsnis).
2. Ligų prevencija ir sveikatingumo skatinimas
Vėžys yra antra pagrindinė mirties priežastis ES. Jo pasekmės jaučiamos ne tik
atskirų asmenų ir šeimos, bet ir nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų, biudžeto ir
ekonominio našumo lygmenyse. Todėl Parlamentas įsteigė specialų Specialųjį kovos
su vėžiu komitetą (BECA) (2020–2022 m.), o Komisija 2021 m. pristatė Europos
kovos su vėžiu planą, apimantį prevenciją, ankstyvą diagnostiką, gydymą ir tolesnius
veiksmus.
Europos lygmeniu vėžio problema sprendžiama įgyvendinant įvairias iniciatyvas.
Pavyzdžiui, yra ES lygmeniu galiojančių rekomendacijų dėl nacionalinių krūties, gimdos
kaklelio ir kolorektalinio vėžio atrankinės patikros programų, tačiau tarp valstybių narių
esama didelių skirtumų, susijusių su tikslinių gyventojų grupių informavimu, dalyvavimu
atrankinėse patikrose ir tolesniais neaiškių ar teigiamų rezultatų tyrimais.
ES bendrieji veiksmai psichikos sveikatos ir gerovės srityje buvo vykdomi nuo 2013
iki 2018 m. ir juos vykdant buvo sukurtas Europos psichikos sveikatos ir gerovės
veiksmų planas. Kadangi savižudybės yra antra pagrindinė 15 – 29 metų amžiaus
grupės mirties priežastis, prevencija, informuotumas, nestigmatizavimas ir galimybė
gauti pagalbą depresijos, tyčinio žalojimosi ar bandymo nusižudyti atvejais išlieka
labai svarbūs. Ypatingą dėmesį taip pat reikia skirti psichikos sveikatai mokyklose ir
darbo vietoje. Nors bendrųjų veiksmų trukmė buvo ribota, COVID-19 pandemijos metu
psichikos sveikatai vėl imta skirti daugiau dėmesio.
Kalbant apie užkrečiamąsias ligas, galioja teisės aktai (Sprendimas Nr. 1082/2013/
EU) kuriais nustatoma kovos su tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai sistema:
ECDC įdiegė skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą, o ES Sveikatos saugumo
komitetas koordinuoja reagavimą į ligų protrūkius ir epidemijas. Tokiais atvejais itin
svarbus bendradarbiavimas su JT Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), kaip buvo
matyti iš pastarojo COVID-19 pandemijos protrūkio 2020 m. pradžioje. Skubos tvarka
priimta daug ad hoc priemonių, kurias galima rasti specialioje EUR-Lex interneto
svetainėje arba Komisijos atsako į koronaviruso grėsmę internetinėje svetainėje.
Pagrindinės reguliavimo iniciatyvos buvo šios:
— 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1043

dėl žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba
kurie iš jų sudaryti ir kurie skirti koronavirusinės ligos (COVID-19) gydymui arba
profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymo ir tiekimo;

— Komisijos komunikatai „ES vakcinų nuo COVID-19 strategija“ ir Pasirengimas
skiepijimo nuo COVID-19 strategijoms ir vakcinų naudojimui;
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— 2020 m. spalio 13 d. Tarybos rekomendacija, kuria nustatomi bendri
kriterijai ir bendra sistema dėl kelionėms taikomų priemonių reaguojant į
COVID-19 pandemiją. Rekomendacija siekiama padėti valstybėms narėms priimti
sprendimus, grindžiamus kiekvieno regiono epidemiologine padėtimi;

— 2020 m. Komisija toliau vykdė papildomus veiksmus, kad padėtų visose valstybėse
narėse didinti atsparumą keliose srityse. Šios priemonės apėmė nacionalinių
kontaktų programėlių sujungimą, kelionių išimčių išplėtimą, plačiu mastu atliekamą
testavimą ir saugų vakcinų tiekimą. Reagavimo į COVID-19 priemonių rinkinį
sudaro:

— Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos vadovų tarybai ir
tarybai dėl papildomų reagavimo į COVID-19 priemonių;

— Komisijos rekomendacija dėl COVID-19 tyrimų strategijų;

— Komisijos rekomendacija dėl greitųjų antigenų testų naudojimo;

— Įgyvendinant iniciatyvą „Europos sveikatos sąjungos kūrimas. Pasirengimas
ir atsparumas“, 2022 m. spalio mėn. Taryba priėmė reglamentą dėl didelių
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo išplėsti ECDC įgaliojimai ir
suteikti papildomi įgaliojimai HERA. EMA įgaliojimai jau buvo pratęsti iki 2022 m.
kovo 1 d.

Narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimas yra gyvenimo būdo veiksniai, labai kenkiantys
žmonių sveikatai, o kova su šių medžiagų vartojimu yra svarbus visuomenės sveikatos
politikos klausimas. Tabako gaminių direktyva (Direktyva 2014/40/ES, taikoma nuo
2016 m.) ir Tabako mokesčių direktyva (Tarybos direktyva 2011/64/ES) buvo svarbūs
šios kovos etapai.
2020 m. gruodžio mėn. Taryba patvirtino naują 2021–2025 ES kovos su narkotikais
strategiją. Šiame dokumente pateikiama visa apimanti politinė sistema ir nustatomi
strateginiai ES kovos su neteisėtais narkotikais politikos prioritetai, suskirstyti į tris
pagrindines kryptis: Narkotikų pasiūlos mažinimas, narkotikų paklausos mažinimas ir
su narkotikais susijusios žalos mažinimas. Atrodo, kad pastangos peržiūrėti 2006 ES
alkoholio strategiją šiuo metu sustojo.
2014–2020 ES kovos su vaikų nutukimu veiksmų planas buvo svarbus žingsnis siekiant
racionalizuoti įvairias priemones kovoje su nutukimu. Nors laikotarpio vidurio vertinimas
parodė, kad sistemą dar galima sustiprinti, ir Taryba nustatė, kad ji nėra pakankamai
veiksminga ir dar neatnaujinta.
3. Visuomenės pokyčiai ir demografinės permainos
Naujausios demografinės tendencijos išryškino naujas problemas, kurias reikia spręsti
vykdant sveikatos politiką. Sąjungos visuomenės senėjimas, gyvenimo kokybės
senatvėje poreikis ir sveikatos priežiūrų sistemų tvarumas – visi šie klausimai reikalauja
atsakymų. 2020 m. PSO paskelbė Sveiko senėjimo dešimtmečio pradžią, todėl 2021 m.
sausio mėn. Komisija paskelbė Žaliąją knygą dėl senėjimo.
Pastarojo meto migracijos krizės ir didelis iš ES nepriklausančių šalių atvykusių
migrantų skaičius paskatino 2016 m. priimti Trečiųjų šalių piliečių integravimo veiksmų
planą. Veiksmų plane, be kita ko, aptariamos migrantų patiriamos su sveikata susijusios
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kliūtys, įskaitant galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis. 2020 m. Komisija
paskelbė Europos migracijos darbotvarkę ir naują migracijos ir prieglobsčio paktą,
kuriais siekiama dar labiau supaprastinti Europos politiką šioje srityje.
2015 m. Europos Parlamentas paragino imtis veiksmų siekiant sumažinti vaikų
nelygybę tokiose srityse kaip sveikata ir vykdant Europos kovos su vaikų skurdu
planą pradėti taikyti vaikų garantijų sistemą. 2021 m. birželio mėn. Taryba priėmė
Komisijos pasiūlymą dėl Europos vaiko garantijų sistemos sukūrimo. Tolesnis žingsnis
bus žengtas, kai valstybės narės parengs nacionalinius planus, kuriuose nurodys, kaip
jos įgyvendins vaiko garantijų sistemą iki 2030 m.
4. Vaistai (2.2.5)
Naujas 2014 m.klinikinių tyrimų reglamentas bus pradėtas taikyti 2022 m. pradžioje.
Medicinos ir in vitro diagnostikos priemonių srityse 2021 ir 2022 m. įsigaliojo du nauji
reglamentai.
Artimiausiais metais politinėje darbotvarkėje bus sprendžiama galimybių gauti
įperkamų vaistų ir vaistų trūkumo problemos, ypač atsižvelgiant į „Brexit’ą“. Teisės
aktų dėl vaikams skirtų vaistų ir retųjų ligų ir direktyvų dėl kraujo, audinių ir ląstelių
vertinimas sudarys sąlygas galimiems pakeitimams ateityje. Parlamentas jau išreiškė
susirūpinimą dėl vengimo skiepytis ir mažėjančio besiskiepijančių asmenų skaičiaus[2],
ir pareiškė savo nuomonę dėl Bendros sveikatos koncepcija grindžiamo Europos
kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų plano; šie klausimai išliks
svarbūs ir artimiausiais metais.
5. E. sveikata
Informacinės ir ryšių technologijos padeda geriau valdyti visą su sveikatos klausimais
susijusį ciklą – pradedant prevencija ir diagnostika ir baigiant gydymu, sveikatos ir
gyvenimo būdo stebėsena ir valdymu. Sveikatos priežiūros sektoriaus skaitmeninimas
yra ES bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos dalis ir jo teikiamos galimybės yra
didžiulės. Kad jis būtų veiksmingas, įgyvendinamos įvairios priemonės.
2018 m. Komisijos komunikate „Sudaryti sąlygas skaitmeninei sveikatos priežiūros ir
slaugos transformacijai bendrojoje skaitmeninėje rinkoje“ nustatyta, kad prioritetiniai
tikslai yra užtikrinti piliečių prieigą prie sveikatos duomenų, be kita ko, tarpvalstybiniu
mastu, individualizuoti mediciną pasitelkiant bendrą ES duomenų infrastruktūrą,
sudarant sąlygas tyrėjams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams sutelkti išteklius
visoje ES ir suteikti piliečiams daugiau galių naudotis skaitmeninėmis priemonėmis,
kad naudotojai galėtų teikti grįžtamąją informaciją ir priežiūra būtų orientuota į asmenį
(mobilioji sveikatos priežiūra, individualizuota medicina). E. sveikatos skaitmeninių
paslaugų infrastruktūra suteiks tam reikalingą fizinį tinklą. 2022 m. gegužės mėn. buvo
pateiktas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl Europos sveikatos
duomenų erdvės.

[2]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52018IP0188
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6. Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugos
2011 m. direktyva dėl teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas, kuriomis
nustatomos sąlygos pagal kurias pacientas gali vykti į kitą ES šalį pasinaudoti sveikatos
priežiūros paslaugomis ir pagal kurias jis gali gauti išlaidų kompensaciją.
7. Sveikatos technologijų vertinimas
2021 m. gruodžio mėn. priimtas naujas reglamentas, kuriuo siekiama stiprinti valstybių
narių bendradarbiavimą ES lygmeniu vertinant sveikatos technologijas. Sveikatos
technologijų vertinimu vertinama naujų ar esamų sveikatos technologijų – vaistų,
medicinos prietaisų ir diagnostikos priemonių, chirurginių procedūrų, taip pat ligų
prevencijos, diagnostikos ar gydymo priemonių – pridėtinė vertė, palyginti su kitomis
sveikatos technologijomis.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas nuolat rėmė darnios visuomenės sveikatos politikos kūrimą. Jis taip pat
aktyviai siekia stiprinti ir remti sveikatos politiką nuomonėmis, tyrimais, diskusijomis,
rašytiniais pareiškimais ir pranešimais savo iniciatyva daugeliu klausimų. Dabartinės
kadencijos pradžioje jis ėmėsi aktyvesnio darbotvarkės nustatymo vaidmens ir
siekė, kad kova su vėžiu taptų vienu iš svarbiausių ES sveikatos politikos
prioritetų. Atsižvelgdamas į COVID-19 krizę, Parlamentas ėmėsi aktyvaus vaidmens
skatindamas koordinuotą Europos atsaką ir pabrėžė, kad siekiant sukurti Europos
sveikatos sąjungą reikia daug glaudžiau bendradarbiauti sveikatos srityje.
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas (ENVI) Parlamente vaidina
pagrindinį vaidmenį sveikatos klausimais ir jo veikla sudaro daugiau nei 10 proc. visos
Parlamento teisėkūros veiklos per 8-ąją Parlamento kadenciją (2014–2019 m.). Kelios
būsimo Europos žaliojo kurso dokumentų rinkinio dalys, pavyzdžiui, švarios žiedinės
ekonomikos strategija, nulinės taršos tikslas, siekis užtikrinti maisto grandinės darnumą
ir klimato neutralumą, taip pat turės tiesioginį ar netiesioginį poveikį sveikatai. Susiję
teisės aktai bus priimti dalyvaujant Parlamentui, kaip vienai iš teisėkūros institucijų.
Parlamentas taip pat naudojasi savo teise tikrinti: jis tikrina Komisijos pasiūlytus su
anksčiau priimtais teisės aktais susijusius deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus ir gali
jiems prieštarauti.
ENVI komiteto darbo grupė sveikatos klausimais, organizuodama teminius seminarus,
atlieka aktyvų vaidmenį skatinant Parlamento narių ir profesionalių ekspertų mainus
aktualiausiais sveikatos klausimais.

Christian Kurrer
12/2022
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