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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 

Grupa robocza ds. zdrowia pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Maroša 
Šefčoviča 

Piątek 21 stycznia 2022 r., godz. 14:00–16:00 

 

1. Wstępne uwagi przewodniczącego 
 

Trzecie spotkanie grupy roboczej odbyło się w formacie hybrydowym i było transmitowane w internecie 
na wielojęzycznej platformie cyfrowej Konferencji. Przewodniczący Maroš Šefčovič rozpoczął spotkanie, 
oznajmiając, że grupa robocza omówi 17 zaleceń dotyczących zdrowia przyjętych przez europejski panel 
obywatelski 3 oraz odpowiednie zalecenia krajowych paneli obywatelskich będące podsumowaniem ich 
prac. Poprosił również członków, którzy wnieśli wkład w wielojęzyczną platformę cyfrową, aby 
przedstawili swoje pomysły. Poinformował członków grupy roboczej, że dzień po sesji plenarnej 
Konferencji przedstawi wraz z rzecznikiem grupy roboczej ustalenia poczynione w toku dyskusji. 

 
2. Dyskusja:  

 
• Czterech przedstawicieli Europejskiego Panelu Obywatelskiego 3 przedstawiło 17 zaleceń 

zdrowotnych, pogrupowanych następująco: „Zdrowa żywność”, „Wzmocnienie systemu opieki 
zdrowotnej”, „Szersze rozumienie zdrowia” oraz „Równy dostęp do zdrowia dla wszystkich”.  
Podkreślili w szczególności: 
 
- konieczność wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej oraz kompetencji UE w tej dziedzinie; 
- znaczenie równego dostępu do opieki zdrowotnej;  
- potrzebę zwiększenia inwestycji w badania nad zdrowiem, tworzenia wspólnych baz danych 

dotyczących zdrowia oraz skupienia się bardziej na profilaktyce zdrowotnej, w szczególności na 
zdrowiu psychicznym;  

- wniosek o ustanowienie standardów zdrowej żywności, dotyczących np. promowania żywności 
ekologicznej, poprawy identyfikowalności i przejrzystości oraz kontroli stosowania antybiotyków 
w paszach dla zwierząt.  

 
• Przedstawiciele obywateli Francji i Niderlandów przedstawili zalecenia swoich krajowych paneli 

obywatelskich w dziedzinie zdrowia: 
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- przedstawiciel francuskiego panelu krajowego opowiedział się za harmonizacją opieki zdrowotnej, 

aby stała się dostępna dla wszystkich Europejczyków za sprawą wspólnej polityki zdrowotnej, za 
opracowaniem odpowiedniej klasyfikacji punktowej wartości odżywczej i etykietowania oraz za 
wzmocnieniem suwerenności UE przez reindustrializację sektora opieki zdrowotnej w UE. 

- Przedstawicielka niderlandzkiego panelu krajowego wezwała do większej kontroli nad środkami 
zwalczania pandemii w celu poprawy koordynacji na szczeblu UE, uznając jednocześnie, że opieka 
zdrowotna powinna pozostać przede wszystkim sprawą krajową. Podkreśliła również potrzebę 
zapewnienia wszystkim przystępnych cenowo i sprawdzonych leków. 

 
 

• Dyskusje koncentrowały się na następujących zagadnieniach: 
  
- Niektórzy posłowie podkreślali potrzebę wzmocnienia mechanizmów koordynacji na szczeblu UE, 

a także odporności systemów opieki zdrowotnej oraz wykorzystania doświadczeń zdobytych 
podczas pandemii COVID-19. 

- Inni wskazywali na potrzebę osiągnięcia równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz opracowania 
minimalnych standardów zdrowotnych na szczeblu UE. 

- Niektórzy mówili o wysiłkach, jakie należy podjąć, aby zapobiec wąskim gardłom w łańcuchach 
dostaw w przemyśle farmaceutycznym i zmniejszyć naszą zależność od państw trzecich w kwestii 
wytwarzania produktów leczniczych i ich składników. 

- Niektóre z osób zabierających głos podkreślały potrzebę inwestowania w infrastrukturę 
zdrowotną oraz promowania e-zdrowia. 

- Kilka osób wspomniało o znaczeniu profilaktyki. Podkreślono związki między żywnością a 
zdrowiem. Wyrażono różne poglądy w kwestii profili żywieniowych. Za kluczowe w walce z rakiem 
uznano działania ukierunkowane na czynniki ryzyka takie jak tytoń i szkodliwe spożywanie 
alkoholu.  

- Wymieniono zdrowie psychiczne jako kwestię budzącą duże zaniepokojenie obywateli. Niektórzy 
twierdzili, że bardzo ważne są również inicjatywy mające na celu walkę z chorobami rzadkimi i 
chorobami sercowo-naczyniowymi. 

- Jeden z członków, odnosząc się do zalecenia dotyczącego rozszerzenia kompetencji EMA, 
podkreślił potrzebę utworzenia lub rozszerzenia istniejącej agencji publicznej, która skupiałaby się 
na badaniach medycznych i farmaceutycznych.  

- Wyrażono rozbieżne poglądy na temat zalecenia dotyczącego włączenia zdrowia w zakres 
kompetencji dzielonych. Niektórzy przypomnieli treść art. 168 TFUE i zaznaczyli, że nie ma 
podstaw do wyjścia poza obecne ramy prawne, natomiast inni stwierdzili, że pomysłu nie należy 
odrzucać.  
 

• Niektórzy członkowie podnieśli kwestię metod pracy oraz dalszych kroków, które należy podjąć, i 
wzywali do dalszego organizowania dyskusji w grupie roboczej, a kilku zasugerowało pracę nad 
dokumentami pisemnymi. Niektórzy mówili, że zalecenia trzeba przekształcić w konkretne 
propozycje. Inni sugerowali, aby podzielić zalecenia na kategorie, tj. zalecenia, w sprawie których UE 
już podjęła pewne działania, zalecenia, którymi można się zająć z wykorzystaniem istniejącego 
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prawodawstwa UE, i wreszcie zalecenia wymagające działań długoterminowych oraz obejmujące 
nowe środki. 
 

• Komisarz Kyriakides zabrała głos zdalnie. Nakreśliła obecne i przyszłe inicjatywy UE w dziedzinie 
zdrowia (w szczególności przedstawiła propozycję stworzenia europejskiej przestrzeni danych o 
zdrowiu, planowaną na kwiecień 2022 r., oraz propozycję nowej strategii farmaceutycznej, planowaną 
na koniec 2022 r.). Komisarz wyraziła zobowiązanie Komisji do realizacji polityki zdrowotnej. W kwestii 
podziału kompetencji powiedziała, że Komisja poczeka na wnioski Konferencji, nim zajmie 
jakiekolwiek formalne stanowisko. Podkreśliła jednak, że działania mające na celu wzmocnienie 
polityki zdrowotnej UE są obecnie możliwe bez konieczności zmiany traktatów.  
 
• Niektórzy przedstawiciele europejskich paneli obywatelskich podkreślali, że jakkolwiek dzięki 

interwencjom ekspertów oraz weryfikatorów informacji wiedzieli, że istnieje już prawo UE 
dotyczące konkretnej kwestii, zdecydowali się jednak przyjąć zalecenie, uznawszy, że zakres 
przepisów nie był wystarczająco szeroki lub ich stosowanie nie działało w praktyce. Niektórzy 
przedstawiciele obywateli poprosili również innych członków o ustosunkowanie się do wszystkich 
zaleceń   

 
3. Uwagi końcowe przewodniczącego 

 
Na zakończenie posiedzenia przewodniczący podziękował obywatelom za ich zalecenia i powiedział, że 
zostały one potraktowane bardzo poważnie. Podziękował również wszystkim członkom za ich wkład oraz 
podsumował wypowiedzi i sugestie. Wspomniał w szczególności o roli przyszłego europejskiego Urzędu 
ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA). Mając na uwadze kolejne posiedzenie, 
przewodniczący zaproponował, aby w odniesieniu do każdego zalecenia przedstawić informacje ogólne 
wskazujące, co już istnieje, co jest obecnie planowane i jakie są nowe obszary, w których można zrobić 
więcej w perspektywie krótko- i długoterminowej. Wspomniał, że przedstawi członkom metodę pracy na 
kolejne posiedzenia. 

________________________________ 
 

 

ZAŁĄCZNIK: Lista członków grupy roboczej ds. zdrowia  

 

Tytuł Imię Nazwisko Element 
        

Pan Pascal ARIMONT Parlament Europejski 
Pani Alina BÂRGĂOANU Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 
Pani  Katerina BAT'HOVÁ Rada 
Pani Linette Eleni BLANKENSTEINER  Europejskie panele obywatelskie 
Pani Claudette  BUTTIGIEG Parlamenty narodowe 
Pani Anda  ČAKŠA Parlamenty narodowe 
Pani Susanna CECCARDI Parlament Europejski 
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Pan  Roberto CIAMBETTI Komitet Regionów 

Pan Alain  COHEUR  Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny 

Pani Nathalie COLIN-OESTERLÉ Parlament Europejski 
Pani Margarita DE LA PISA CARRIÓN Parlament Europejski 
Pani Isabel  DÍAZ AYUSO  Komitet Regionów 
Pani Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Rada 
Pani Ines GASMI  Europejskie panele obywatelskie 
Pani Camille GIRARD  Europejskie panele obywatelskie 
Pani Daniela  GÎTMAN Rada 
Pan Ilenia Carmela GRECO  Europejskie panele obywatelskie 
Pan Sebastián GUILLEN  Europejskie panele obywatelskie 
Pani Kinga JOÓ Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 
Pani Philippa  KARSERA Rada 
Pani Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Europejskie panele obywatelskie 
Pani Radka MAXOVÁ Parlament Europejski 
Pani Rūta  MILIŪTĖ Parlamenty narodowe 
Pan Alin Cristian MITUȚA Parlament Europejski 
Pani Dolors MONTSERRAT Parlament Europejski 
Pan Nicolas MORAVEK  Europejskie panele obywatelskie 
Pan Renaud   MUSELIER Przedstawiciele lokalni/regionalni 
Pani Ria  OOMEN-RUIJTEN Parlamenty narodowe 
Pan Dimitrios PAPADIMOULIS Parlament Europejski 
Pani Troels de Leon PETERSEN  Europejskie panele obywatelskie 
Pan Mark PLEŠKO Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 
Pan Jean-François  RAPIN Parlamenty narodowe 
Pan Ivo RASO  Europejskie panele obywatelskie 
Pani Michèle RIVASI Parlament Europejski 
Pani  Valeria RONZITTI Partnerzy społeczni 

Pani Christa  SCHWENG  Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny 

Pan Maroš ŠEFČOVIČ Komisja Europejska 
Pani  Elisaveta SIMEONOVA Rada 
Pan Ivan Vilibor SINČIĆ  Parlament Europejski 
Pani Niamh  SMYTH Parlamenty narodowe 
Pani Paola  TAVERNA Parlamenty narodowe 
Pan  Jesús TERUEL TERUEL  Europejskie panele obywatelskie 
Pan Zoltán  TESSELY Parlamenty narodowe 
Pani Patrizia TOIA Parlament Europejski 
Pani Kathleen VAN BREMPT Parlament Europejski 
Pani  Anna  VIKSTRÖM Parlamenty narodowe 
Pan Claude  WISELER Parlamenty narodowe 
Pan  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Rada 

 


