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Forrás Internet-helye:  

https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/ ;  

https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/programme-of-

the-presidency/?etrans=hu ;  

https://www.edelman.be/insights/health-agenda-swedish-eu-presidency-what-

expect ;  

https://pink.pharmaintelligence.informa.com/PS147524/Swedish-EU-

Presidency-Promises-Action-On-Pharma-Law-Revision-EMA-Fees--AMR  

 

2023 első félévében Svédország tölti be az EU Tanácsának elnökségét. 

Svédország négy prioritást határozott meg a harmadik tanácsi elnöksége alatt 

végzendő munkához: 

• biztonság – egység 

• versenyképesség 

• zöld átállás és energetikai átmenet 

• demokratikus értékek és jogállamiság – az alapértékeink.  

A svéd elnökség egészségügyi programjának középpontjában a 

gyógyszerkérdés, a gyógyszerellátás, a gyógyszerhiány leküzdése áll. Ezzel 

kapcsolatban Svédország szükségesnek látja az EU gyógyszerügyi előírásainak 

finomítását, új előírások bevezetését a ritka betegségek gyógyítására szolgáló 

gyógyszerek és a gyermekgyógyszerek területén. Napirendre tűzi az 

orvostechnikai eszközökről szóló irányelv alkalmazását, valamint az Európai 

Gyógyszerügynökség díjainak kérdését.  

 

Az európai agenda meghatározó témája az antibiotikum-rezisztencia, amely a 

legsúlyosabb veszélyek közé tartozik. A svéd elnökség fellép a bakteriális 

fertőzések hatékony kezeléséért, hangsúlyozza a hatékony antimikrobiális 

szerekhez való fenntartható hozzáférés biztosítására irányuló erőfeszítéseket.  
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A svéd elnökség törekvései közé tartozik az európai egészségügyi adattér 

bevezetésének, valamint az emberi fogyasztásra szolgáló szubsztanciák 

minőségügyi és biztonsági szabványairól szóló rendelet-tervezet elfogadásának 

felgyorsítása. Az elkövetkező hónapokban hangsúlyt fektetnek az európai 

rákmegelőzési terv megvalósítására, valamint az Európai Unió és az 

Egészségügyi Világszervezet közötti nemzetközi pandémia-megállapodás 

koordinációjára.  

 

A svéd egészségügyi agenda további elemei: az EU globális egészségügyi 

stratégiája, az EU kábítószerügyi stratégiája, valamint a figyelem felkeltése a 

magányos emberek egészségi kockázataira.  

 

A svéd elnökség egészségügyi eseménynaptára  

Intézményi szinten  

• 2023. március 14.; 2023. június 13. EPSCO meetingek;  

• 2023. május 4-5.: az EU egészségügyi miniszterek informális találkozója 

(EPSCO Health).  

Szakmai szinten  

• 2023. február 1.: Onkológiai konferencia;  

• 2023. február 13-14.: Magasszintű találkozó az aktív és autonóm 

öregedésről;  

• 2023. március 6-7.: Magasszintű találkozó az antimikrobiális 

rezisztenciáról (AMR);  

• 2023. június 19-20.: Találkozó a globális egészségügyről;  

• 2023. június 26.: Konferencia a holnap élettudományairól.  


