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PROCES-VERBAL SUMAR 

Grupul de lucru pentru sănătate, prezidat de dl Maroš Šefčovič, vicepreședinte, Comisia Europeană 

Vineri, 21 ianuarie 2022, 14.00-16.00 

 

1. Observații introductive ale președintelui 
 

Cea de a treia reuniune a grupului de lucru s-a desfășurat în format hibrid și a fost transmisă în direct pe 
platforma digitală multilingvă a conferinței. Președintele, dl Maroš Šefčovič, a deschis reuniunea 
declarând că grupul de lucru va discuta cele 17 recomandări legate de sănătate adoptate de Grupul de 
dezbatere 3 al cetățenilor europeni și recomandările relevante ale grupurilor de dezbatere ale cetățenilor 
la nivel național care și-au încheiat activitatea. El i-a invitat, de asemenea, pe membrii care au contribuit 
la platforma digitală multilingvă să își prezinte ideile. I-a informat pe membrii grupului de lucru că – 
împreună cu purtătorul de cuvânt al grupului de lucru – va prezenta un raport în ziua următoare sesiunii 
plenare a conferinței cu privire la rezultatul discuției. 

 
2. Discuție  

 
• Patru reprezentanți ai Grupului de dezbatere 3 al cetățenilor europeni au prezentat 17 recomandări 

legate de sănătate, care au fost grupate în următoarele categorii: „Alimente sănătoase”, 
„Consolidarea sistemului de sănătate”, „Un concept mai larg al sănătății” și „Accesul egal la sănătate 
pentru toți”.  Ei au subliniat în special: 
 
- necesitatea de a consolida sistemele de sănătate și competențele UE în acest domeniu; 
- importanța asigurării unui acces egal la asistență medicală;  
- necesitatea de a investi mai mult în cercetarea în domeniul sănătății, de a crea baze de date 

comune privind sănătatea și de a se concentra mai mult asupra prevenirii bolilor, în special asupra 
sănătății mintale;  

- solicitarea de a stabili standarde pentru alimentele sănătoase, de exemplu prin promovarea 
alimentelor ecologice, prin îmbunătățirea trasabilității și a transparenței, precum și prin 
controlarea utilizării antibioticelor în hrana pentru animale.  

 
• Reprezentanții cetățenilor din Franța și Țările de Jos au prezentat recomandările formulate în 

domeniul sănătății de grupurile de dezbatere ale cetățenilor din țările respective: 
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- Reprezentantul grupului francez a pledat pentru armonizarea asistenței medicale pentru a o face 

accesibilă tuturor europenilor prin intermediul unei politici comune în domeniul asistenței 
medicale, pentru a dezvolta un punctaj și o etichetare adecvate în materie de nutriție și pentru a 
consolida suveranitatea UE prin reindustrializarea sectorului sănătății în UE. 

- Reprezentanta grupului olandez a solicitat un control mai strict al măsurilor de combatere a 
pandemiilor, pentru o mai bună coordonare la nivelul UE, considerând, în același timp, că 
asistența medicală ar trebui să rămână în primul rând o chestiune națională. Ea a subliniat, 
totodată, necesitatea de a furniza medicamente fiabile la prețuri accesibile pentru toți. 

 
 

• Discuțiile s-au concentrat asupra următoarelor subiecte: 
  
- Unii membri au subliniat necesitatea de a consolida mecanismele de coordonare la nivelul UE și 

reziliența sistemelor de sănătate, precum și de a valorifica experiența dobândită în timpul 
pandemiei de COVID-19. 

- Alții au subliniat necesitatea de a asigura un acces egal la asistență medicală și de a elabora 
standarde minime de sănătate la nivelul UE. 

- Alții au vorbit despre eforturile care trebuie depuse pentru a preveni blocajele din lanțurile de 
aprovizionare din industria farmaceutică și pentru a reduce dependența noastră de țările terțe în 
ceea ce privește producția de medicamente și principii active. 

- Unii vorbitori au reliefat necesitatea de a investi în infrastructurile de sănătate și de a promova 
sănătatea digitală. 

- Importanța prevenirii a fost menționată de mai mulți vorbitori. Au fost subliniate legăturile dintre 
alimentație și sănătate. S-au exprimat opinii diferite despre chestiunea profilurilor nutriționale. 
Acțiunile care abordează factori de risc precum tutunul și consumul nociv de alcool au fost 
considerate esențiale în lupta împotriva cancerului.  

- Sănătatea mintală a fost menționată ca o problemă care îi preocupă mult pe cetățeni. Unii au 
afirmat că inițiativele de combatere a bolilor rare și a bolilor cardiovasculare sunt, de asemenea, 
foarte importante. 

- Referindu-se la recomandarea privind extinderea competențelor EMA, un membru a evidențiat 
necesitatea unei agenții publice – sau a extinderii celei actuale – care să se concentreze asupra 
cercetării medicale și farmaceutice.  

- Au fost exprimate opinii divergente cu privire la recomandarea de a include sănătatea ca o 
competență partajată. Unii au reamintit articolul 168 din TFUE și au considerat că nu există niciun 
motiv pentru a depăși cadrul juridic actual, în timp ce alții au spus că ideea nu poate fi respinsă.  
 

• Unii membri au ridicat problema metodelor de lucru și a etapelor următoare care trebuie urmate, 
solicitând să se structureze mai bine discuțiile din cadrul grupului de lucru, iar câțiva au sugerat să se 
elaboreze documente scrise. Unii au afirmat că recomandările ar trebui transformate în propuneri 
concrete. Alți câțiva au sugerat să se împartă recomandările pe categorii, și anume recomandări cu 
privire la care UE a făcut deja ceva, recomandări care ar putea fi abordate prin legislația UE existentă 
și, în cele din urmă, recomandări care necesită acțiuni pe termen lung și implică noi măsuri. 
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• Comisara Kyriakides a intervenit de la distanță. Ea a prezentat inițiativele actuale și viitoare ale UE în 
domeniul sănătății (în special propunerea de creare a unui spațiu european al datelor privind 
sănătatea, planificată în aprilie 2022, și propunerea privind o nouă strategie farmaceutică planificată 
pentru sfârșitul anului 2022). Comisara a exprimat angajamentul Comisiei de a obține rezultate în ceea 
ce privește politicile în domeniul sănătății. În legătură cu repartizarea competențelor, ea a afirmat că 
Comisia va aștepta concluziile conferinței înainte de a adopta o poziție oficială. A subliniat însă că 
acțiunea de consolidare a politicii UE în domeniul sănătății este posibilă în prezent fără a fi nevoie să 
se modifice tratatele.  
 
• Unii reprezentanți ai cetățenilor din grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni au evidențiat 

că, deși sunt conștienți, datorită intervenției experților și a verificatorilor veridicității informațiilor, 
că există deja o legislație a UE cu privire la o anumită chestiune, au decis totuși să adopte o 
recomandare, având în vedere că domeniul de aplicare al legislației nu este suficient de larg sau 
că punerea sa în aplicare nu funcționează în practică. În plus, unii reprezentanți ai cetățenilor le-
au cerut altor membri să își exprime opinia cu privire la toate recomandările.   

 
3. Cuvântul de încheiere al președintelui 

 
În încheierea reuniunii, președintele le-a mulțumit cetățenilor pentru recomandările lor și a menționat că 
acestea au fost luate foarte în serios. El le-a mulțumit tuturor membrilor pentru contribuții și a prezentat 
pe scurt intervențiile și sugestiile făcute. A menționat, în special, rolul viitoarei Autorități Europene pentru 
Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară (HERA). În perspectiva următoarei reuniuni, președintele 
a sugerat să se revină cu informații generale care să indice, pentru fiecare recomandare, ceea ce există 
deja, ce este planificat în prezent și noi domenii în care s-ar putea face mai mult pe termen scurt și pe 
termen lung. El a menționat că le va prezenta membrilor o metodă de lucru pentru următoarele reuniuni. 

________________________________ 
 

 

 

ANEXĂ: Lista membrilor Grupului de lucru pentru sănătate  

 

Titlu Prenume Nume Componentă 
        

Dl Pascal ARIMONT Parlamentul European 

Dna Alina BÂRGĂOANU Grupurile/evenimentele de dezbatere ale 
cetățenilor la nivel național 

Dna  Katerina BAT'HOVÁ Consiliul 

Dna Linette Eleni BLANKENSTEINER  Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

Dna Claudette  BUTTIGIEG Parlamentele naționale 
Dna Anda  ČAKŠA Parlamentele naționale 
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Dna Susanna CECCARDI Parlamentul European 
Dl  Roberto CIAMBETTI Comitetul Regiunilor 
Dl Alain  COHEUR  Comitetul Economic și Social European 

Dna Nathalie COLIN-OESTERLÉ Parlamentul European 
Dna Margarita DE LA PISA CARRIÓN Parlamentul European 
Dna Isabel  DÍAZ AYUSO  Comitetul Regiunilor 
Dna Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Consiliul 

Dna Ines GASMI  Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

Dna Camille GIRARD  Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

Dna Daniela  GÎTMAN Consiliul 

Dna Ilenia Carmela GRECO  Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

Dl Sebastián GUILLEN  Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

Dna Kinga JOÓ Grupurile/evenimentele de dezbatere ale 
cetățenilor la nivel național 

Dna Philippa  KARSERA Consiliul 

Dna Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

Dna Radka MAXOVÁ Parlamentul European 
Dna Rūta  MILIŪTĖ Parlamentele naționale 
Dl Alin Cristian MITUȚA Parlamentul European 

Dna Dolors MONTSERRAT Parlamentul European 

Dl Nicolas MORAVEK  Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

Dl Renaud   MUSELIER Reprezentant local/regional 
Dna Ria  OOMEN-RUIJTEN Parlamentele naționale 
Dl Dimitrios PAPADIMOULIS Parlamentul European 

Dna Troels de Leon PETERSEN  Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

Dl Mark PLEŠKO Grupurile/evenimentele de dezbatere ale 
cetățenilor la nivel național 

Dl Jean-François  RAPIN Parlamentele naționale 

Dl Ivo RASO  Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

Dna Michèle RIVASI Parlamentul European 
Dna  Valeria RONZITTI Parteneri sociali 
Dna Christa  SCHWENG  Comitetul Economic și Social European 
Dl Maroš ŠEFČOVIČ Comisia Europeană 

Dna  Elisaveta SIMEONOVA Consiliul 
Dl Ivan Vilibor SINČIĆ  Parlamentul European 

Dna Niamh  SMYTH Parlamentele naționale 
Dna Paola  TAVERNA Parlamentele naționale 
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Dl  Jesús TERUEL  Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

Dl Zoltán  TESSELY Parlamentele naționale 
Dna Patrizia TOIA Parlamentul European 
Dna Kathleen VAN BREMPT Parlamentul European 
Dna  Anna  VIKSTRÖM Parlamentele naționale 
Dl Claude  WISELER Parlamentele naționale 
Dl  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Consiliul 

 


