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REZUMAT 

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

Joi, 7 aprilie 2022, 18.00-20.00 

 

1. Observații introductive ale președintelui 

 

Cea de a șasea reuniune a grupului de lucru s-a desfășurat în format hibrid și a fost transmisă în direct pe 
platforma digitală multilingvă a conferinței. Președintele a indicat că proiectele de propuneri revizuite 
încearcă să țină seama de opiniile exprimate în cadrul ultimei reuniuni a grupului de lucru. Reuniunea a 
avut ca scop discutarea chestiunilor rămase nesoluționate.  

 
2. Discuție 

 

PROPUNEREA 1 - Alimente sănătoase și un stil de viață sănătos 

− Măsura 2: 

➢ Pentru a răspunde preocupărilor exprimate de unii cu privire la Nutriscore, s-a convenit să se 

indice faptul că un sistem de notare la nivel european pentru alimentele prelucrate ar trebui 

să se bazeze pe expertiză științifică și independentă.  

➢ Câțiva participanți au considerat că impozitarea alimentelor nesănătoase procesate nu este 

modalitatea potrivită de a rezolva problema, în timp ce alții au insistat să fie menținută, 

deoarece este o solicitare din partea grupului de dezbatere al cetățenilor europeni. 

PROPUNEREA 2 – Consolidarea sistemului de sănătate 

− Măsura 3: 

➢ Unii membri au solicitat să se menționeze necesitatea de a modifica articolele 4 și 168 din 

TFUE pentru a realiza autonomia strategică în sectorul sănătății. 

 

− Măsura 5:  

➢ Unii membri au fost de părere că recomandarea 51 a Grupului de dezbatere al cetățenilor 

europeni nu a fost pe deplin reflectată și că sectorul privat nu ar trebui să beneficieze de 

finanțare publică. Alții au avertizat că se poate crea o opoziție între sectorul public și cel privat 

al sănătății, afirmând că ambele sunt necesare și complementare pentru a asigura accesul la 

https://multimedia.europarl.europa.eu/ro/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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asistență medicală de calitate și la prețuri accesibile pentru toți pacienții din toate teritoriile. 

S-a constatat că formularea răspunde preocupărilor exprimate de ambele părți.  

PROPUNEREA 3 - O înțelegere mai amplă a conceptului de sănătate 

− Măsura 1:  

➢ Unii membri au subliniat importanța abordării sănătății mintale și a dependenței, în timp ce 

alții au afirmat că ambele aspecte sunt diferite și ar trebui tratate separat.  

 

− Măsura 2:  

➢ Un membru a menționat importanța educației sexuale pentru tineri și a propus să fie furnizate 

gratuit prezervative în toate spațiile publice.  

 

PROPUNEREA 4 - Acces egal la sănătate pentru toți  

− Un membru a solicitat să se menționeze în obiectivul propunerii că toți europenii ar trebui să aibă 

acces egal și universal la asistență medicală. 

 

− Măsura 1:  

➢  Unii membri au sugerat să se adauge o mențiune privind importanța existenței asistenței 

medicale în apropiere.  

 

− Măsurile 2 și 3:  

➢ Unii membri au considerat că competențele UE nu ar trebui să le înlocuiască pe cele naționale 

și au insistat asupra respectării principiului subsidiarității. Mai mulți participanți au solicitat o 

formulare clară pentru a include sănătatea ca competență partajată și pentru a modifica 

articolul 4 din TFUE în scopul de a reflecta recomandarea 49 a Grupului de dezbatere al 

cetățenilor europeni și a aborda problemele din domeniul sănătății. Alții au afirmat că 

recomandările care nu necesită modificări ale tratatului ar trebui puse în aplicare rapid. 

Președintele a afirmat că modificarea tratatului este un obiectiv ambițios care nu ar trebui să 

afecteze ceea ce se poate face imediat și că va reflecta asupra modului de a lua în considerare 

discuția pe această temă.  

 

− Măsura 4:  

➢ Cooperarea transfrontalieră: un membru a solicitat adăugarea arsurilor grave pe lista 

tratamentelor foarte specializate și a considerat că ar trebui instituită o rețea europeană 

pentru transplanturi și donări de organe. 

➢ Un membru afirmat că Directiva privind asistența medicală transfrontalieră nu funcționează 

în practică și ar trebui modificată.  

S-a convenit să se introducă o referire generală la războiul din Ucraina, care demonstrează necesitatea de 

a avea sisteme de sănătate și mai reziliente și de a dezvolta și mai mult uniunea europeană a sănătății.  

Comisarul Kyriakides a intervenit de la distanță și a indicat că subiectele discutate sunt în mare măsură în 
concordanță cu inițiativele în curs ale Comisiei, în special cu strategia farmaceutică și strategia „De la 
fermă la consumator”. Ea a afirmat că există deja legislație privind utilizarea antibioticelor, substanțele 
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hormonale și perturbatorii endocrini, dar a subliniat că implicarea industriei este esențială. În acest sens, 
s-a referit la Codul de conduită al UE pentru practici comerciale și de marketing responsabile, care implică 
părțile interesate din industrie. Ea a sugerat adăugarea sintagmei „alegeri sigure” la propunerea 1, măsura 
2. Ea a afirmat, de asemenea, că, la sfârșitul anului 2022, Comisia va adopta o propunere privind 
etichetarea armonizată obligatorie pe partea frontală a ambalajului, dar că nu există nicio decizie finală 
referitoare la sistemul care urmează să fie propus. În ceea ce privește competențele, ea a afirmat că este 
de acord cu numeroase aspecte discutate, subliniind, în același timp, trebuie să rămânem pragmatici și să 
ne concentrăm pe rezultate, oferind exemplul strategiei UE privind vaccinurile. Ea consideră că se pot face 
multe în limitele tratatelor actuale. Comisia va evalua cu atenție toate propunerile și le va transforma în 
acțiuni de politică. 
 
3. Observațiile de încheiere ale președintelui 
 
Președintele le-a mulțumit tuturor membrilor pentru implicarea și cooperarea lor constructivă. Împreună 
cu purtătorul de cuvânt al grupului de lucru, acesta va prezenta un raport în cadrul ședinței plenare a 
Conferinței din 8 aprilie. Președintele a concluzionat că, pe baza dezbaterilor din grupul de lucru și din 
plen, intenționează să adapteze, împreună cu purtătorul de cuvânt al grupului de lucru și cu secretariatul 
comun, proiectele de propuneri revizuite și să le transmită membrilor grupului de lucru. 
 

________________________________ 
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ANEXĂ: Lista membrilor Grupului de lucru pentru sănătate  

 

 

  

    

Președinte:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Comisia Europeană)  

    

Titlu Prenume Nume Componentă 

        

Dl Pascal ARIMONT Parlamentul European 

Dna Alina BÂRGĂOANU 
Grupurile naționale de 

cetățeni/evenimente la nivel 
național 

Dna  Katerina BAT'HOVÁ Consiliu 

Dna Linette Eleni BLANKENSTEINER  
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dl Leandro BORG Consiliu 

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 Ines GASMI  
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dna Camille GIRARD  
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dna Daniela  GÎTMAN Consiliu 

Dl Ilenia Carmela GRECO  
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dl Sebastián GUILLEN  
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dna Kinga JOÓ 
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor/evenimente la nivel 
național 

Dna Assya  KAVRAKOVA Societatea civilă 

Dna Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dna Radka MAXOVÁ Parlamentul European 

Dna Rūta  MILIŪTĖ Parlamentele naționale 
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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 Ewa NOWACKA Consiliu 

Dna Ria  OOMEN-RUIJTEN Parlamentele naționale 

Dl Dimitrios PAPADIMOULIS Parlamentul European 

Dna Troels de Leon PETERSEN  
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dl Mark PLEŠKO 
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor/evenimente la nivel 
național 

Dl Jean-François  RAPIN Parlamentele naționale 

Dl Ivo RASO  
Grupurile de dezbatere ale 

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 Louis TELEMACHOU Consiliu 

Dl  Jesús TERUEL  
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dl Zoltán  TESSELY Parlamentele naționale 

Dna Patrizia TOIA Parlamentul European 

Dna Kathleen VAN BREMPT Parlamentul European 

Dna  Anna  VIKSTRÖM Parlamentele naționale 

Dl Claude  WISELER Parlamentele naționale 

 


