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PROCES-VERBAL SUMAR 

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

Vineri, 17 decembrie 2021, 16.00-18.00 

 

1. Observații introductive ale președintelui 

 

A doua ședință a grupului de lucru s-a desfășurat prin participare de la distanță. Președintele, dl Maroš 
Šefčovič, le-a urat bun venit membrilor și a făcut câteva observații introductive, explicând că, deși sesiunea 
plenară din decembrie nu a putut avea loc, s-au ținut totuși cele nouă reuniuni ale grupurilor de lucru. El 
a anunțat că purtătorul de cuvânt al grupului de lucru a fost ales dintre reprezentanții grupurilor 
cetățenești europene. Președintele le-a comunicat membrilor situația actuală a conferinței, menționând 
în special sesiunea 3 a grupului 2 pe tema „Democrația/valorile și drepturile europene, statul de drept, 
securitatea”, care tocmai a avut loc la Florența și unde cetățenii au adoptat 39 recomandări. Toate 
recomandările pot fi consultate pe platformă. Președintele i-a invitat pe cetățeni să aducă la cunoștința 
grupului de lucru aspectele de sănătate discutate la cea de a 2-a sesiune a Grupului cetățenilor europeni 
3 pe tema „Schimbări climatice, mediu/sănătate” și a reamintit că dintre orientările de la sesiunea a 2-a a 
grupului va fi selectat un număr de recomandări mai restrâns pentru sesiunea a 3-a. El a reamintit că cea 
de-a treia sesiune va avea loc la Natolin, în perioada 7-9 ianuarie.  
 
După care membrii grupului de lucru, începând cu reprezentanții grupurilor cetățenilor, au fost invitați să 
ia cuvântul. 

 

2. Discuția  

 
Purtătorul de cuvânt a făcut o introducere despre stadiul deliberărilor Grupului 3 și a prezentat rezultatele 
celei de a doua sesiuni a Grupului 3, care s-a derulat online în perioada 19-21 noiembrie. El a subliniat 
caracterul fără precedent al acestui proiect și și-a exprimat satisfacția de a se număra printre participanți. 
La cea de a 2-a sesiune, grupul 3 a formulat 242 de orientări. El a menționat mai cu seamă orientările 
privind accesul egal, investițiile în sănătate, utilizarea antibioticelor pentru sănătatea umană și animală, 
folosirea pesticidelor în agricultură, promovarea unor obiceiuri sănătoase. El a explicat că Grupul 3 se află 
în toiul lucrărilor și că orientările vor deveni recomandări cu ocazia celei de-a treia și ultime sesiuni a 
grupului. 
 
Discuțiile s-au învârtit în jurul următoarelor subiecte:  
 

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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• Unii membri au spus că UE s-a întemeiat pe valori sociale și pe asigurări de sănătate pentru toți și că 
cetățenii UE ar trebui să beneficieze de acces egal la servicii de sănătate de înaltă calitate, care folosesc 
tehnologii de ultimă oră. 
 

• Unii vorbitori au subliniat cât este de important ca statele membre să coopereze mai strâns între ele. 

Un membru a subliniat că trebuie respectată diversitatea statelor membre și că înainte de a propune 

modificări ale tratatului ar trebui exploatate la maximum posibilitățile oferite de dispozițiile actuale. 

Un alt vorbitor a adăugat că ar trebui să vorbim despre coordonarea, și nu despre integrarea 

sistemelor de sănătate din UE, pentru a ține seama de principiul subsidiarității. Alții au cerut ca UE să 

își lărgească competențele și să își majoreze investițiile în domeniul sănătății.  

 

• Unii vorbitori au considerat că statele membre ar trebui să își intensifice cooperarea, pe baza rețelelor 
europene de referință (RER), pentru a face schimb de cunoștințe și de expertiză. Statele membre ar 
trebui să investească și în infrastructura comună pentru medicina de înaltă specializare și să creioneze 
o abordare comună față de instrumentele de cercetare.  
 

• Alți membri au subliniat că pandemia de COVID-19 a demonstrat că trebuie intensifică cooperarea, 
mărită reziliența sistemelor de sănătate și capacitatea de producție în UE și redusă dependența de 
lanțurile de aprovizionare. A fost menționată, de asemenea, importanța stocurilor strategice și a 
coordonării transfrontaliere, îndeosebi între spitale. În plus, s-a scos în evidență că autoritățile locale 
și regionale ar trebui implicate în gestionarea crizelor sanitare, cum ar fi pandemia de COVID-19.  
 

• Un membru a subliniat că persoanele cu dizabilități au și mai multe obstacole de înfruntat când vor să 
își exercite dreptul la sănătate, mai ales dreptul la asistență medicală, medicamente și dispozitive 
medicale, dar au de furcă și cu discriminarea structurală. Dizabilitățile nu ar trebui privite doar din 
perspectivă medicală, ci și din perspectiva drepturilor omului, așa cum se prevede în Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități (articolul 25 privind sănătatea) ratificată de UE.  Membrul 
respectiv a adăugat că foarte puține state membre au legislație împotriva discriminării față de 
persoanele cu dizabilități în domeniul sănătății și că directiva privind combaterea discriminării e 
blocată la Consiliu. Un alt membru a subliniat rolul pe care îl pot juca întreprinderile din economia 
socială în integrarea persoanelor defavorizate. 
 

• A fost semnalată interdependența dintre sănătate și producția de alimente sănătoase, ca și dintre 
sănătate și mediu, în special legătura strânsă dintre producția de alimente și disponibilitatea 
alimentelor de bază, care este complexă și merită discutată mai pe îndelete. 

 

• Alții au indicat că digitalizarea, inteligența artificială și robotica sunt și ele foarte importante în 
sistemele de sănătate. UE ar putea oferi coloana vertebrală a infrastructurii digitale, care este 
necesară pentru investiții de însemnătate critică în cercetare și pentru cooperarea dintre țări în 
domeniul transformării digitale și al soluțiilor inovatoare. În contextul programului „Orizont Europa”, 
eforturile ar trebui să se concentreze pe telemedicină și cercetarea inovatoare, aplicarea noilor 
tehnologii, precum realitatea augmentată, robotica, imagistica medicală și alte soluții digitale. 
 

• Unii vorbitori au spus că sunt câteva componente ale Grupului 3 care merită o atenție deosebită, și 
anume promovarea unui stil de viață sănătos, prevenirea bolilor și accesul egal la sănătate pentru toți. 
Aceste componente au și un impact economic și social important, dată fiind situația demografică din 
UE. Coordonarea inovării în cercetarea medicală ar trebui să fie o prioritate, având în vedere 
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îmbătrânirea demografică în UE. Unii au indicat că politicile demografice ar trebui să devină o 
prioritate orizontală în toate politicile europene. 

 

• Alții au pledat pentru o platformă mai bună pentru schimbul de informații medicale și pentru campanii 
de informare comune pentru a încuraja vaccinarea și a combate dezinformarea. 
 

• Un membru s-a referit la Comisia specială a PE pentru combaterea cancerului. Recomandările sale 
îndeamnă UE să acționeze mai hotărât împotriva cancerului și vor fi supuse la vot în sesiunea plenară 
a PE din ianuarie.  
 

• În contextul penuriei de medicamente, un vorbitor a sugerat ca UE să înființeze un institut european 
care să fabrice medicamente neprotejate de brevete și să aprovizioneze spitalele din Europa, pentru 
a asigura accesul tuturor la medicamente. Același vorbitor a afirmat că UE ar trebui să intervină în 
prețul medicamentelor, ținând seama de investițiile publice care se fac în cercetare.  
 

• Unii membri au pledat pentru o structurare și mai clară a discuțiilor din grupul de lucru și au întrebat 
cum pot fi discutate propunerile societății civile. Președintele recomandă să se transmită contribuții 
scrise prin platforma digitală multilingvă, care să fie prezentate oral la ședințele grupului de lucru.  
 

 

3. Observațiile de încheiere ale președintelui 

 

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

pe scurt intervențiile și sugestiile făcute. El a explicat procesul în urma căruia vor fi adoptate 

recomandările la sesiunea a 3-a a Grupului 3 de la Natolin din 7-9 ianuarie. A adăugat că recomandările 

grupului vor fi discutate la următoarea reuniune a grupului de lucru la sesiunea plenară a conferinței 

din 21 ianuarie. 

 

 

________________________________ 
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ANEXĂ: Lista membrilor Grupului de lucru pentru sănătate  

Grupul de lucru pentru sănătate al reuniunii plenare a 
CoVE (48) 

 

    

Președinte:  
Maroš 
ŠEFČOVIČ  

(Comisia Europeană)  

    

    

Titlu Prenume Nume Instituția 

        

Dl Pascal ARIMONT Parlamentul European 

Dl Andrei BACIU Consiliu 

Dna Alina BÂRGĂOANU 
Grupurile/evenimentele cetățenilor 
europeni 

Dna  Katerina BAT'HOVÁ Consiliu 

Dna Linette Eleni BLANKENSTEINER  Grupurile cetățenilor europeni 

Dna Claudette  BUTTIGIEG Parlamentele naționale 

Dna Anda  ČAKŠA Parlamentele naționale 

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 Consiliu 

Dna Ines GASMI  Grupurile cetățenilor europeni 

Dna Camille GIRARD  Grupurile cetățenilor europeni 

Dl Ilenia Carmela GRECO  Grupurile cetățenilor europeni 

Dl Sebastián GUILLEN  Grupurile cetățenilor europeni 

Dna Kinga JOÓ 
Grupurile/evenimentele cetățenilor 
europeni 

Dna Olga KALAKOUTA Consiliu 

Dna Boudraa 
MAGHNIA LINDA 
(MOUSTAKIM)  

Grupurile cetățenilor europeni 

Dna Radka MAXOVÁ Parlamentul European 

Dna Rūta  MILIŪTĖ Parlamentele naționale 

Dl Alin Cristian MITUȚA Parlamentul European 

Dna Dolors MONTSERRAT Parlamentul European 
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Dl Nicolas MORAVEK  Grupurile 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 cetățenilor europeni 

Dl Mark PLEŠKO 
Grupurile/evenimentele cetățenilor 
europeni 

Dl Jean-François  RAPIN Parlamentele naționale 

Dl Ivo RASO  Grupurile 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 Consiliu 

Dl Ivan Vilibor SINČIĆ  Parlamentul European 

Dna Niamh  SMYTH Parlamentele naționale 

Dna Paola  TAVERNA Parlamentele naționale 

Dl  Jesús TERUEL TERUEL  Grupurile cetățenilor europeni 

Dl Zoltán  TESSELY Parlamentele naționale 

Dna Patrizia TOIA Parlamentul European 

Dna Kathleen VAN BREMPT Parlamentul European 

Dl Ioannis  VARDAKASTANIS Societatea civilă 

Dna  Anna  VIKSTRÖM Parlamentele naționale 

Dl Claude  WISELER Parlamentele naționale 

 

 


