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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 

Grupa robocza ds. zdrowia pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Maroša 

Šefčoviča 

Piątek 17 grudnia 2021 r., w godz. 16.00–18.00 

 

1. Uwagi wstępne przewodniczącego 

 

Drugie posiedzenie grupy roboczej odbyło się w formacie hybrydowym. Przewodniczący Maroš Šefčovič 
powitał członków i przedstawił uwagi wstępne, wyjaśniając, że chociaż grudniowa sesja plenarna nie 
mogła się odbyć, odbyło się dziewięć posiedzeń grup roboczych. Ogłosił, że rzecznik grupy roboczej został 
wybrany spośród przedstawicieli europejskich paneli obywatelskich. Przewodniczący poinformował 
członków o aktualnym stanie prac w ramach Konferencji, wspominając w szczególności o trzeciej sesji 
panelu 2. „Europejska demokracja/wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo”, która odbyła się 
właśnie we Florencji i podczas której obywatele przyjęli 39 zaleceń. Wszystkie zalecenia są dostępne na 
platformie. Przewodniczący zwrócił się do obywateli o poinformowanie grupy roboczej o kwestiach 
dotyczących zdrowia omówionych podczas drugiej sesji 3. europejskiego panelu obywatelskiego „Zmiana 
klimatu, środowisko/zdrowie” i przypomniał, w jaki sposób wytyczne z drugiej sesji panelu zostaną 
zawężone do bardziej ograniczonej liczby zaleceń podczas trzeciej sesji. Przypomniał, że trzecia sesja 
odbędzie się w Natolinie od 7 do 9 stycznia.  
 
Członkowie grupy roboczej, począwszy od przedstawicieli paneli obywatelskich, zostali następnie 
poproszeni o zabranie głosu. 

 

2. Dyskusja  

 
Rzecznik dokonał wprowadzenia na temat stanu dyskusji panelu 3. i przedstawił wyniki drugiej sesji panelu 
3., która odbyła się online od 19 do 21 listopada. Podkreślił bezprecedensowy charakter tego projektu i 
wyraził satysfakcję z uczestnictwa w nim. Podczas drugiej sesji panel 3. sformułował 242 wytyczne. 
Rzecznik wspomniał w szczególności o wytycznych dotyczących równego dostępu, inwestycji w dziedzinie 
zdrowia, wpływu stosowania antybiotyków na zdrowie ludzi i zwierząt, stosowania pestycydów w 
rolnictwie i promowania zdrowych nawyków. Wyjaśnił, że panel 3. jest obecnie w środku tego procesu i 
że wytyczne staną się zaleceniami na trzeciej i ostatniej sesji panelu. 
 
Dyskusje koncentrowały się na następujących zagadnieniach:  
 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/afosqy48ot11yrvtlk7f59dyyf72?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%202%20session%203%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%202%20session%203%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211227/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211227T110532Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f3d838878ca6e4cc5cd090b67f0edc32aa5f020b77b4be03edd7a5cfea3e4051
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/afosqy48ot11yrvtlk7f59dyyf72?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%202%20session%203%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%202%20session%203%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211227/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211227T110532Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f3d838878ca6e4cc5cd090b67f0edc32aa5f020b77b4be03edd7a5cfea3e4051
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• Niektórzy członkowie stwierdzili, że UE opiera się na wartościach społecznych i powszechnym 
zabezpieczeniu społecznym oraz że obywatelom UE należy zapewnić równy dostęp do wysokiej jakości 
usług opieki zdrowotnej z wykorzystaniem najnowszych technologii. 
 

• Niektórzy mówcy podkreślili znaczenie wzmocnienia współpracy państw członkowskich. Jeden z 

członków podkreślił potrzebę poszanowania różnorodności państw członkowskich i stwierdził, że 

przed zaproponowaniem zmian w Traktacie należy w pełni wykorzystać jego obecne postanowienia. 

Inny mówca dodał, że powinniśmy mówić o koordynacji, a nie o integracji systemów opieki zdrowotnej 

UE w celu uwzględnienia zasady pomocniczości. Część uczestników wezwała do wzmocnienia 

kompetencji UE i inwestycji w dziedzinie zdrowia.  

 

• Niektórzy mówcy uznali, że państwa członkowskie powinny zacieśnić współpracę w oparciu o 
europejskie sieci referencyjne (ESR) w celu wymiany wiedzy, w tym wiedzy specjalistycznej. Państwa 
członkowskie powinny również inwestować we wspólną infrastrukturę dla wysoko wyspecjalizowanej 
służby zdrowia i opracować wspólne podejście do instrumentów badawczych.  
 

• Inni członkowie podkreślili, że pandemia COVID-19 uwidoczniła potrzebę lepszej współpracy, 
zwiększenia odporności systemów opieki zdrowotnej, zwiększenia zdolności produkcyjnych w UE i 
zmniejszenia naszej zależności od łańcuchów dostaw. Wspomniano również o znaczeniu gromadzenia 
zapasów strategicznych i koordynacji transgranicznej, zwłaszcza między szpitalami. Podkreślono też, 
że władze regionalne i lokalne powinny być zaangażowane w zarządzanie kryzysami zdrowotnymi, 
takimi jak pandemia COVID-19.  
 

• Jeden z członków podkreślił, że osoby z niepełnosprawnościami napotykają dodatkowe bariery przy 
korzystaniu z przysługującego im prawa do zdrowia, w szczególności bariery w dostępie do opieki 
zdrowotnej, produktów leczniczych i wyrobów medycznych, ale także dyskryminację strukturalną. 
Niepełnosprawność należy postrzegać nie tylko z medycznego punktu widzenia, ale również z 
perspektywy praw człowieka, jak przewidziano w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
(art. 25 o zdrowiu) ratyfikowanej przez UE. Mówca dodał, że bardzo niewiele państw członkowskich 
posiada przepisy przeciwdziałające dyskryminacji ze względu na zdrowie osób z 
niepełnosprawnościami oraz że dyrektywa antydyskryminacyjna została zablokowana w Radzie. Inny 
uczestnik zwrócił uwagę na rolę, jaką przedsiębiorstwa gospodarki społecznej mogą odgrywać w 
integracji osób będących w niekorzystnej sytuacji. 

 

• Podniesiono kwestię współzależności między zdrowiem a produkcją zdrowej żywności oraz między 
zdrowiem a środowiskiem, w szczególności silny związek w zakresie produkcji żywności i dostępności 
podstawowych produktów żywnościowych. Zagadnienie to jest złożone i zasługuje na dalszą dyskusję. 

 

• Inni mówcy stwierdzili, że cyfryzacja, sztuczna inteligencja i robotyka są również bardzo ważne w 
systemach opieki zdrowotnej. UE mogłaby zapewnić podstawę infrastruktury cyfrowej, która jest 
niezbędna do inwestycji w badania o krytycznym znaczeniu oraz do współpracy transgranicznej w 
zakresie transformacji cyfrowej i innowacyjnych rozwiązań. W kontekście programu „Horyzont 
Europa” wysiłki powinny koncentrować się na badaniach w dziedzinie telemedycyny i badaniach 
innowacyjnych, zastosowaniu nowych technologii, takich jak rzeczywistość rozszerzona, robotyka, 
obrazowanie medyczne i inne rozwiązania cyfrowe. 
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• Niektórzy mówcy stwierdzili, że kilka aspektów panelu 3. zasługuje na szczególną uwagę, w tym 
promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie chorobom i równy dostęp do opieki zdrowotnej dla 
wszystkich. Aspekty te mają również istotne skutki gospodarcze i społeczne w UE w ujęciu 
demograficznym. Koordynacja innowacji w dziedzinie badań dotyczących zdrowia powinna być 
priorytetem z uwagi starzenie się społeczeństwa w UE. Niektórzy wskazali, że polityka demograficzna 
powinna stać się horyzontalnym priorytetem wszystkich polityk europejskich. 

 

• Część mówców zaapelowała o lepszą platformę wymiany informacji na temat zdrowia oraz o wspólne 
kampanie informacyjne zachęcające do szczepień i walki z dezinformacją. 
 

• Jeden z uczestników odniósł się do Komisji Specjalnej PE ds. Walki z Rakiem. W jej zaleceniach 
wezwano do bardziej zdecydowanych działań UE na rzecz walki z rakiem. Zalecenia zostaną one 
poddane pod głosowanie na sesji plenarnej PE w styczniu.  
 

• W kontekście niedoborów leków mówca zasugerował, że UE powinna stworzyć europejski instytut 
produkcji leków niechronionych patentem i zaopatrywać szpitale w Europie, aby zapewnić wszystkim 
dostęp do leków. Ten sam mówca powiedział, że UE powinna interweniować w sprawie cen leków, 
biorąc pod uwagę publiczne inwestycje w badania naukowe.  

 

• Niektórzy członkowie zwrócili się o przyjęcie dodatkowych ustaleń dotyczących dyskusji 
prowadzonych w grupie roboczej i zapytali, w jaki sposób omówić propozycje społeczeństwa 
obywatelskiego. Przewodniczący zalecił, by rozesłać ten wkład na piśmie za pośrednictwem 
wielojęzycznej platformy cyfrowej i by przedstawić go ustnie na posiedzeniach grupy roboczej.  
 

 

3. Uwagi końcowe przewodniczącego 

 

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

podsumował wystąpienia i sugestie. Wyjaśnił proces prowadzący do przyjęcia zaleceń podczas trzeciej 

sesji panelu 3. w Natolinie, która odbędzie się od 7 do 9 stycznia. Dodał, że zalecenia panelu zostaną 

omówione na następnym posiedzeniu grupy roboczej podczas sesji plenarnej Konferencji 21 stycznia. 

 

________________________________ 
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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. Andrei BACIU Rada 

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. Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Rada 

p. Ines GASMI  Europejskie panele obywatelskie 

p. Camille GIRARD  Europejskie panele obywatelskie 

p. 
Ilenia 
Carmela 

GRECO  Europejskie panele obywatelskie 

p. Sebastián GUILLEN  Europejskie panele obywatelskie 

p. Kinga JOÓ Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 

p. Olga KALAKOUTA Rada 

p. Boudraa 
MAGHNIA LINDA 
(MOUSTAKIM)  

Europejskie panele obywatelskie 

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 
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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. Ivan Vilibor SINČIĆ  Parlament Europejski 

p. Niamh  SMYTH Parlamenty narodowe 

p. Paola  TAVERNA Parlamenty narodowe 

p.  Jesús TERUEL 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 

 

 


