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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 

Grupa robocza ds. zdrowia pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Maroša 

Šefčoviča 

Piątek 22 października 2021 r. w godz. 14.00–16.00 

1. Uwagi wstępne przewodniczącego 

 

To pierwsze posiedzenie grupy roboczej w formacie hybrydowym. Na wstępie przewodniczący Maroš 

Šefčovič powitał członków grupy i podkreślił jej rolę w przygotowaniu posiedzenia plenarnego Konferencji. 

Poinformował członków o pomysłach dotyczących zdrowia, które pojawiły się dotychczas na 

wielojęzycznej platformie cyfrowej, oraz o priorytetowych zagadnieniach określonych podczas pierwszej 

sesji trzeciego europejskiego panelu obywatelskiego w dziedzinie zdrowia. Powiedział także o niedawnych 

inicjatywach UE w dziedzinie zdrowia. Podkreślił, że posiedzenie ma dwa cele, czyli wymianę poglądów na 

temat debat o zdrowiu odbywających się na platformie i w europejskich panelach obywatelskich (zob. 

prace) oraz wzajemne poznanie się. Następnie oddał głos członkom grupy roboczej. 

 

2. Dyskusja  

 
Mówcy podkreślili, jak ważne są rozwijanie dobrej współpracy wewnątrz grupy oraz wkład z zewnątrz, 
zwłaszcza głosy obywateli. Podkreślono także, że ważne jest powiazanie pracy plenarnych grup roboczych, 
np. ds. klimatu i zdrowia. Dyskusje koncentrowały się na następujących zagadnieniach:  

 

 Pojawiły się apele o ściślejszą współpracę i koordynację na szczeblu UE, transgraniczną 
interoperacyjność systemów opieki zdrowotnej i lepszą gotowość UE na przyszłe wyzwania dotyczące 
zdrowia. Niektórzy stwierdzili, że obecna współpraca UE w zakresie szczepionek przeciwko COVID-19 
i zaświadczeń COVID-19 była bezprecedensowa, ale należy omówić i umocnić dalszą koordynację 
krajowych strategii politycznych. 
 

 Szereg członków grupy podkreśliło, że trzeba uwzględnić globalny wymiar zdrowia.  
 

 Pojawiła się także kwestia zwiększenia inwestycji w opiekę zdrowotną. Niektórzy mówcy podkreślili, 
że inwestycje przed stanami zagrożenia zdrowia mają kluczowe znaczenie – w czasie pandemii COVID-
19 okazały się jednak niewystarczające. Inni członkowie grupy wspomnieli o wzajemnych 
powiązaniach między gospodarką a zdrowiem. 
 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=pl
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 Niektórzy mówcy stwierdzili, że europejski plan walki z rakiem mógłby być wzorem postępowania w 
przypadku innych chorób. Podkreślili potrzebę równego traktowania i dzielenia się wiedzą. Niektórzy 
zwrócili również uwagę na rolę Komisji Specjalnej Parlamentu Europejskiego ds. Walki z Rakiem 
(BECA).  
 

 Inni członkowie wspomnieli o znaczeniu inwestycji w badania i rozwój. Opowiedzieli się też za większą 
wymianą danych w sektorze zdrowia. Pojawiła się sugestia, by UE stała się liderem cyfrowym w 
dziedzinie opieki zdrowotnej. Niektórzy członkowie grupy zaproponowali, aby dalej rozwijać usługi 
telemedycyny.  
 

 Podkreślono również wyzwania związane ze starzeniem się w dobrym zdrowiu i rosnące potrzeby w 
zakresie opieki zdrowotnej dla osób starszych. 
 

 Kilku członków grupy wspomniało o potrzebie opracowania planu działania dotyczącego chorób 
przewlekłych i rzadkich, a także chorób układu krążenia i neurologicznego.  
 

 Inni członkowie podkreślili, że zdrowie jest dla obywateli jednym z najważniejszych tematów oraz że 
UE powinna być bliżej ludzi. Niektórzy mówcy zaapelowali o bardziej odporne usługi zdrowotne, 
nowoczesne systemy opieki zdrowotnej oraz wspólne narzędzia i mechanizmy na szczeblu UE. Zwrócili 
również uwagę na potrzebę poprawy dostępu do leków i usług opieki zdrowotnej dla wszystkich, 
wprowadzenia minimalnych norm jakości usług zdrowotnych w całej UE oraz lepszego reagowania na 
przyszłe kryzysy. Inni podkreślili różnice między państwami członkowskimi w zakresie dostępu do 
opieki zdrowotnej. 
 

 Niektórzy mówili o zależności UE od państw trzecich w dziedzinie zdrowia, np. w odniesieniu do 
surowców, wyrobów medycznych i produktów leczniczych, w szczególności podczas pandemii COVID-
19. Podkreślili potrzebę zapewnienia strategicznej autonomii – „suwerenności UE w dziedzinie 
zdrowia”, aby uniknąć niedoborów i zabezpieczyć łańcuchy dostaw. 
 

 Uczestnicy posiedzenia wspomnieli także o stabilności krajowych systemów opieki zdrowotnej, 
rozdrobnieniu systemów opieki zdrowotnej na jednolitym rynku, dostępie do wysokiej jakości leków 
czy o strategii farmaceutycznej.  
 

 Jedną z propozycji było utworzenie unijnego funduszu na rzecz budowania szpitali i wspierania badań 
naukowych. Zaproponowano również stworzenie unijnego paszportu zdrowotnego, dzięki któremu 
obywatele UE będą mogli korzystać z odpowiedniej opieki zdrowotnej we wszystkich państwach 
członkowskich UE.  
 

 Niektórzy mówcy stwierdzili, że trzeba ocenić, gdzie UE wnosi wartość dodaną i gdzie kompetencje 
należy przenieść na szczebel UE. Część członków grupy uznało, że rola UE wymaga wyjaśnienia. Inni 
uznali, że należy utrzymać kompetencje państw członkowskich w tej dziedzinie.  
 

 W odniesieniu do profilaktyki zdrowotnej niektórzy podkreślali, że kompetencje zdrowotne i edukację 
zdrowotną trzeba wprowadzić od wczesnego dzieciństwa. Zwiększanie świadomości na temat 
znaczenia zdrowego stylu życia mogłoby zapobiec wielu chorobom i obniżyć koszty. Członkowie grupy 
dodali, że edukacja seksualna, antykoncepcja i kontrola urodzeń również wymagają większej uwagi. 
 



3 
 

 Niektórzy mówcy uznali, że w pierwszej kolejności trzeba się zająć kwestią zdrowia psychicznego, 
zwłaszcza w kontekście negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne.   

 

3. Uwagi końcowe przewodniczącego 

 

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący podziękował wszystkim członkom za głos w dyskusji oraz 

podsumował wystąpienia i sugestie. Podkreślił, że odzwierciedlają one obecne wyzwania w dziedzinie 

zdrowia oraz współzależność zdrowia i zdrowego środowiska naturalnego, bezpiecznej i zdrowej żywności, 

gospodarki i zmiany klimatu. Na zakończenie przypomniał, że rolą grupy roboczej będzie wniesienie 

wkładu w przygotowanie debat i wniosków na posiedzenie plenarne Konferencji. Członkowie grupy 

omówią w tym celu zalecenia krajowych i europejskich paneli obywatelskich, a także wpisy na 

wielojęzycznej platformie cyfrowej dotyczące zdrowia.  

________________________________ 

 

ZAŁĄCZNIK: Lista członków grupy roboczej ds. zdrowia  

Grupa robocza ds. zdrowia, Konferencja w sprawie 
przyszłości Europy (48) 

  

     

Przewodniczący:  
Maroš 
ŠEFČOVIČ  

(Komisja Europejska)   

     

Tytuł Imię Nazwisko Komponent 

        

p. Pascal ARIMONT Parlament Europejski 

p. Alina BÂRGĂOANU 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 

p.  Katerina BAT'HOVÁ Rada 

p. Linette Eleni BLANKENSTEINER  Europejskie panele obywatelskie 

p. Claudette  BUTTIGIEG Parlamenty narodowe 

p. Anda  ČAKŠA Parlamenty narodowe 

p. Susanna CECCARDI Parlament Europejski 

p.  Roberto CIAMBETTI Komitet Regionów 

p. Alain  COHEUR  
Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny 

p. Nathalie COLIN-OESTERLÉ Parlament Europejski 

p. Margarita DE LA PISA CARRIÓN Parlament Europejski 

p. Isabel  DÍAZ AYUSO  Komitet Regionów 

p. Ines GASMI  Europejskie panele obywatelskie 

p. Camille GIRARD  Europejskie panele obywatelskie 

p.  Anna  GOŁAWSKA Rada 

p. Ilenia Carmela GRECO  Europejskie panele obywatelskie 

p. Sebastián GUILLEN  Europejskie panele obywatelskie 

p. Kinga JOÓ 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 
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p. Philippa  KARSERA Rada 

p. Boudraa 
MAGHNIA LINDA 
(MOUSTAKIM)  

Europejskie panele obywatelskie 

p.  Iulia MATEI Rada 

p. Radka MAXOVÁ Parlament Europejski 

p. Rūta  MILIŪTĖ Parlamenty narodowe 

p. Alin Cristian MITUȚA Parlament Europejski 

p. Dolors MONTSERRAT Parlament Europejski 

p. Nicolas MORAVEK  Europejskie panele obywatelskie 

p. Renaud   MUSELIER Przedstawiciele lokalni/regionalni 

p. Ria  OOMEN-RUIJTEN Parlamenty narodowe 

p. Dimitrios PAPADIMOULIS Parlament Europejski 

p. Troels de Leon PETERSEN  Europejskie panele obywatelskie 

p. Mark PLEŠKO 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 

p. Jean-François  RAPIN Parlamenty narodowe 

p. Ivo RASO  Europejskie panele obywatelskie 

p. Michèle RIVASI Parlament Europejski 

p.  Valeria RONZITTI Partnerzy społeczni 

p. Christa  SCHWENG  
Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny 

p. Maroš ŠEFČOVIČ Komisja Europejska 

p.  Elisaveta SIMEONOVA Rada 

p. Niamh  SMYTH Parlamenty narodowe 

p. Paola  TAVERNA Parlamenty narodowe 

p.  Jesús TERUEL  Europejskie panele obywatelskie 

p. Zoltán  TESSELY Parlamenty narodowe 

p. Patrizia TOIA Parlament Europejski 

p. Kathleen VAN BREMPT Parlament Europejski 

p. Ioannis  VARDAKASTANIS Społeczeństwo obywatelskie 

p.  Anna  VIKSTRÖM Parlamenty narodowe 

p. Claude  WISELER Parlamenty narodowe 

p.  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Rada 

 

 


