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PROCES-VERBAL SUMAR 

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

Vineri, 22 octombrie 2021, 14: 00-16: 00 

1. Observații introductive ale președintelui 

 

Prima ședință a grupului de lucru s-a desfășurat în format hibrid. Președintele, dl Maroš Šefčovič, le-a urat 

bun venit membrilor și a făcut observații introductive comune, subliniind rolul grupului de lucru în 

pregătirea lucrărilor sesiunii plenare a conferinței. El i-a informat pe membri cu privire la ideile exprimate 

până în prezent cu privire la platforma digitală multilingvă pe tema sănătății și despre temele prioritare 

identificate în prima sesiune a grupului de dezbatere al cetățenilor europeni 3 în domeniul sănătății, 

precum și cu privire la inițiativele recente ale UE în domeniul sănătății. El a subliniat că întâlnirea a avut 

doua obiective, respectiv un schimb de informații în legătură cu dezbaterile de pe platformă și în cadrul 

grupurilor dezbatere ale cetățenilor europeni pe tema sănătății (a se vedea transmisiunile pe internet). și 

pentru a se cunoaște reciproc. Membrii grupului de lucru au fost invitați să ia cuvântul. 

 

2. Discuție  

 
Vorbitorii au subliniat importanța dezvoltării unei bune cooperări în cadrul grupului și a contribuțiilor, în 
special din partea cetățenilor. A fost subliniată, de asemenea, relevanța stabilirii de legături între 
activitatea grupurilor de lucru conexe din plen, de exemplu între climă și sănătate. Discuțiile s-au 
concentrat asupra următoarelor subiecte:  

 

 Au existat unele apeluri în favoarea unei cooperări și coordonări mai strânse la nivelul UE, a 
interoperabilității transfrontaliere a sistemelor de sănătate și a unei mai bune pregătiri a UE pentru 
viitoarele provocări în materie de sănătate. Unii participanți au afirmat că actuala cooperare a UE cu 
privire la vaccinurile împotriva COVID-19 și la certificatele de COVID-19 a fost fără precedent, dar că 
ar trebui discutată și consolidată o mai bună coordonare a politicilor naționale. 
 

 Unii au subliniat necesitatea de a lua în considerare dimensiunea globală a sănătății.  
 

 A fost ridicată și problema nevoii de a crește investițiile în domeniul sănătății.  Unii vorbitori au 
subliniat că investițiile înainte de urgențele sanitare sunt esențiale și că acestea nu s-au dovedit 
suficient de eficace în timpul pandemiei de COVID-19. Unii au menționat interconexiunile dintre 
economie și sănătate. 
 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
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 Unii vorbitori au afirmat că Planul european de combatere a cancerului ar putea fi utilizat ca model 
pentru alte boli și au subliniat importanța egalității de tratament și a schimbului de cunoștințe. Unii 
au subliniat, de asemenea, rolul BECA (Comisia specială pentru combaterea cancerului din cadrul PE).  
 

 Alți membri au menționat importanța investițiilor în cercetare și dezvoltare și au pledat pentru 
intensificarea schimbului de date în sectorul sănătății. S-a sugerat că UE ar trebui să devină lider digital 
în domeniul asistenței medicale. Unii au adăugat că serviciile de telemedicină ar trebui dezvoltate în 
continuare.  
 

 Provocările îmbătrânirii în condiții bune de sănătate și nevoile tot mai mari de asistență medicală 
pentru persoanele în vârstă au fost, de asemenea, subliniate. 
 

 Unii au menționat necesitatea unui plan de acțiune pentru bolile cronice și bolile rare, precum și 
pentru bolile cardiovasculare și neurologice.  
 

 Alți membri au subliniat că sănătatea se află în centrul preocupărilor cetățenilor și că este necesar ca 
UE să fie mai aproape de cetățeni. Unii vorbitori au solicitat servicii de sănătate mai reziliente, sisteme 
de sănătate moderne și instrumente și mecanisme comune la nivelul UE. Alții au ridicat, de asemenea, 
problema necesității îmbunătățirii accesului la medicamente și la servicii de asistență medicală pentru 
toți, a introducerii unor standarde minime de calitate a serviciilor de sănătate în întreaga UE și a unor 
răspunsuri mai bune la crizele viitoare.  Alții au subliniat diferențele dintre statele membre în ceea ce 
privește accesul la asistență medicală. 
 

 Unii au vorbit despre dependența UE de țările terțe în domeniul sănătății, de exemplu în ceea ce 
privește materiile prime, dispozitivele medicale și medicamentele, în special în timpul pandemiei de 
COVID-19, și au subliniat necesitatea de a asigura autonomia strategică/„suveranitatea UE în materie 
de sănătate” pentru a evita deficitele și a asigura lanțurile de aprovizionare. 
 

 Sustenabilitatea sistemelor naționale de sănătate, fragmentarea sistemelor de sănătate pe piața 
unică, accesul la medicamente de calitate, strategia farmaceutică au fost alte aspecte menționate de 
participanți.  
 

 O idee exprimată a fost înființarea unui fond al UE pentru construirea de spitale și sprijinirea cercetării. 
Un alt aspect a fost crearea unui pașaport medical al UE care să le permită cetățenilor UE să 
beneficieze de asistență medicală adecvată în toate statele membre ale UE.  
 

 Unii vorbitori au afirmat că ar trebui să se evalueze în ce domenii UE oferă valoare adăugată și unde 
ar trebui transferate competențele la nivelul UE. Alții au considerat că rolul UE ar trebui clarificat. Alți 
participanți au considerat că ar trebui păstrate competențele statelor membre.  
 

 În domeniul prevenirii bolilor, unii au subliniat faptul că educația și educația în domeniul sănătății ar 
trebui să înceapă din primii ani ai copilăriei. Sensibilizarea cu privire la importanța unui stil de viață 
sănătos ar putea preveni numeroase boli și reduce costurile. Unii au adăugat că educația sexuală, 
contracepția și controlul nașterilor necesită, de asemenea, mai multă atenție. 
 

 Unii vorbitori au considerat că sănătatea mintală este o chestiune prioritară care trebuie abordată, 
referindu-se în special la impactul negativ al pandemiei de COVID-19 asupra sănătății mintale.   
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3. Concluzii formulate de președinte 

 

În încheierea reuniunii, președintele le-a mulțumit tuturor membrilor pentru contribuții și a prezentat pe 

scurt intervențiile și sugestiile făcute. El a subliniat că acestea reflectă provocările actuale din domeniul 

sănătății și interdependența dintre sănătate și un mediu natural sănătos, o alimentație sigură și sănătoasă, 

economie și schimbările climatice. El a încheiat reamintind că rolul grupului de lucru va fi acela de a 

contribui la pregătirea dezbaterilor și a propunerilor sesiunii plenare a conferinței, prin discutarea 

recomandărilor formulate de grupurile de dezbatere naționale și europene ale cetățenilor, precum și a 

contribuțiilor de pe platforma digitală multilingvă referitoare la sănătate.  

________________________________ 

 

ANEXĂ: Lista membrilor Grupului de lucru pentru sănătate  

Grupul de lucru pentru sănătate în plen al CoFE (48)   

     

Președinte:  
Maroš 
ŠEFČOVIČ  

(Comisia Europeană)   

     

Titlu Prenume Nume Componentă 

        

Dl Pascal ARIMONT Parlamentul European 

Dna Alina BÂRGĂOANU 
Grupuri naționale ale 

cetățenilor/evenimente 

Dna  Katerina BAT'HOVÁ Consiliu 

Dna Linette Eleni BLANKENSTEINER  
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

Dna Claudette  BUTTIGIEG Parlamente naționale 

Dna Anda  ČAKŠA Parlamente naționale 

Dna Susanna CECCARDI Parlamentul European 

Dl  Roberto CIAMBETTI Comitetul European al 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 European al Regiunilor 

Dna Ines GASMI  
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

Dna Camille GIRARD  
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

Dna  Anna  GOŁAWSKA Consiliu 

Dl Ilenia Carmela GRECO  
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

Dl Sebastián GUILLEN  
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 
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Dna Kinga JOÓ 
Grupuri naționale ale 

cetățenilor/evenimente 

Dna Philippa  KARSERA Consiliu 

Dna Boudraa 
MAGHNIA LINDA 
(MOUSTAKIM)  

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

Dna  Iulia MATEI Consiliu 

Dna Radka MAXOVÁ Parlamentul European 

Dna Rūta  MILIŪTĖ Parlamente 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 Parlamente naționale 

Dl Dimitrios PAPADIMOULIS Parlamentul European 

Dna Troels de Leon PETERSEN  
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

Dl Mark PLEŠKO 
Grupuri naționale ale 

cetățenilor/evenimente 

Dl Jean-François  RAPIN Parlamente naționale 

Dl Ivo RASO  
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

Dna Michèle RIVASI Parlamentul European 

Dna  Valeria RONZITTI Partenerii sociali 

Dna Christa  SCHWENG  Comitetul Economic și Social European 

Dl Maroš ŠEFČOVIČ Comisia Europeană 

Dna  Elisaveta SIMEONOVA Consiliu 

Dna Niamh  SMYTH Parlamente naționale 

Dna Paola  TAVERNA Parlamente naționale 

Dl  Jesús TERUEL  
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

Dl Zoltán  TESSELY Parlamente naționale 

Dna Patrizia TOIA Parlamentul European 

Dna Kathleen VAN BREMPT Parlamentul European 

Dl Ioannis  VARDAKASTANIS Societatea civilă 

Dna  Anna  VIKSTRÖM Parlamente naționale 

Dl Claude  WISELER Parlamente naționale 

Dl  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Consiliu 

 

 


