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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 

Grupa robocza ds. zdrowia pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Maroša 

Šefčoviča 

Czwartek 7 kwietnia 2022 r. w godz. 18.00–20.00 

 

1. Uwagi wstępne przewodniczącego 

 

Szóste spotkanie grupy roboczej odbyło się w formacie hybrydowym i było transmitowane w internecie 
na wielojęzycznej platformie cyfrowej Konferencji. Przewodniczący poinformował, że w zmienionych 
projektach wniosków starano się uwzględnić opinie wyrażone na ostatnim posiedzeniu grupy roboczej. 
Celem tego spotkania jest omówienie nierozstrzygniętych dotąd kwestii. 

 
2. Dyskusja 

 

WNIOSEK 1 – Zdrowa żywność i zdrowy styl życia 

− Środek 2: 

➢ Aby rozwiać obawy wyrażone przez kilku członków w odniesieniu do oznaczania wartości 

odżywczej (Nutriscore), uzgodniono, że europejski system punktacji dla żywności 

przetworzonej powinien opierać się na niezależnej i naukowej wiedzy fachowej.  

➢ Kilku członków twierdziło, że opodatkowanie niezdrowej żywności przetworzonej nie jest 

właściwym sposobem rozwiązania problemu, podczas gdy inni nalegali na utrzymanie tego 

rozwiązania, ponieważ był to wniosek europejskiego panelu obywatelskiego. 

WNIOSEK 2 – Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej 

− Środek 3: 

➢ Kilku członków wniosło o wzmiankę o potrzebie zmiany art. 4 i 168 TFUE w celu osiągnięcia 

strategicznej autonomii w sektorze zdrowia. 

 

− Środek 5:  

➢ Kilku członków było zdania, że zalecenie nr 51 Europejskiego Panelu Obywatelskiego nie 

zostało w pełni odzwierciedlone i że sektor prywatny nie powinien korzystać z finansowania 

https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2


 

2 
 

publicznego. Inni ostrzegali przed kwestionowaniem publicznego i prywatnego sektora 

zdrowia, argumentując, że oba te sektory wzajemnie się uzupełniają i są niezbędne, aby 

zapewnić wszystkim pacjentom dostęp do wysokiej jakości i przystępnej cenowo opieki 

zdrowotnej na wszystkich terytoriach. Znaleziono odpowiednie sformułowanie w celu 

rozwiania obaw wyrażonych przez obie strony. 

WNIOSEK 3 – Szersza wiedza na temat zdrowia 

− Środek 1:  

➢ Kilku członków podkreśliło znaczenie zajęcia się zdrowiem psychicznym i uzależnieniami, 

podczas gdy inni stwierdzili, że są to dwie różne kwestie i powinny być rozpatrywane 

oddzielnie.  

 

− Środek 2:  

➢ Jeden z członków wspomniał o znaczeniu edukacji seksualnej dla młodych ludzi 

i zaproponował oferowanie darmowych prezerwatyw we wszystkich miejscach publicznych. 

 

WNIOSEK 4 - Równy i powszechny dostęp do opieki zdrowotnej 

− Jeden z członków poprosił o uwzględnienie w celu wniosku, że wszyscy Europejczycy powinni mieć 

równy i powszechny dostęp do opieki zdrowotnej. 

 

− Środek 1:  

➢  Kilku członków zaproponowało dodanie odniesienia do znaczenia bliskości lokalizacji opieki.  

 

− Środki 2 i 3:  

➢ Kilku członków uznało, że kompetencje UE nie powinny wypierać kompetencji krajowych, 

i nalegało na przestrzeganie zasady pomocniczości. Kilku innych członków domagało się 

sformułowania w celu uwzględnienia kwestii zdrowia jako kompetencji dzielonych oraz 

zmiany art. 4 TFUE w celu uwzględnienia zalecenia 49 europejskiego panelu obywatelskiego 

i sprostania wyzwaniom w dziedzinie zdrowia. Kilku innych członków stwierdziło, że zalecenia 

niewymagające zmian w Traktacie powinny zostać szybko wdrożone. Przewodniczący 

powiedział, że zmiana Traktatu jest ambitnym celem, który nie powinien odwracać uwagi od 

tego, co można zrobić natychmiast, oraz że zastanowi się, w jaki sposób uwzględnić dyskusję 

na ten temat.  

 

− Środek 4:  

➢ W odniesieniu do współpracy transgranicznej: jeden z członków poprosił o dodanie oparzeń 

ciężkich do wykazu wysoce specjalistycznych metod leczenia i był zdania, że należy utworzyć 

europejską sieć ds. przeszczepów i dawstwa narządów. 

➢ Jeden z członków stwierdził, że dyrektywa w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej nie 

funkcjonuje w praktyce i powinna zostać zmieniona.  

Uzgodniono ogólne odniesienie do wojny w Ukrainie, co odzwierciedli potrzebę zapewnienia jeszcze 

większej odporności systemów opieki zdrowotnej i dalszego rozwoju Europejskiej Unii Zdrowotnej. 
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Komisarz Kyriakides zabrała głos zdalnie i zaznaczyła, że omawiane tematy pokrywają się w dużej mierze 
z kierunkiem obecnych inicjatyw Komisji, w szczególności strategii farmaceutycznej i strategii „Od pola do 
stołu”. Powiedziała, że istnieją już przepisy dotyczące stosowania antybiotyków, substancji hormonalnych 
i substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, ale podkreśliła, że kluczowe znaczenie 
ma zaangażowanie przemysłu. W tym kontekście odniosła się do unijnego kodeksu postępowania 
w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności spożywczej i odpowiedzialnych praktyk 
handlowych, obowiązującego zainteresowane strony z branży. Zaproponowała dodanie „bezpiecznych 
wyborów” we wniosku 1, środek 2. Powiedziała również, że pod koniec 2022 r. Komisja przyjmie wniosek 
dotyczący obowiązkowego zharmonizowanego etykietowania z przodu opakowania, ale że nie podjęto 
ostatecznej decyzji w sprawie proponowanego systemu. Jeśli chodzi o kompetencje, komisarz stwierdziła, 
że może zgodzić się z wieloma z omawianych kwestii i zarazem podkreśliła potrzebę pozostania 
pragmatycznym i skoncentrowania się na wynikach, na co podała przykład unijnej strategii dotyczącej 
szczepionek. Jej zdaniem wiele można zrobić w granicach obowiązujących traktatów. Komisja dokładnie 
oceni wszystkie wnioski i przełoży je na środki z zakresu polityki. 
 
3. Końcowe uwagi przewodniczącego 
 
Przewodniczący podziękował wszystkim członkom za ich zaangażowanie i konstruktywną współpracę. 
Wraz z rzecznikiem grupy roboczej złoży sprawozdanie na sesji plenarnej konferencji w dniu 8 kwietnia. 
Na zakończenie przewodniczący stwierdził, że na podstawie dyskusji na forum grupy roboczej i na 
posiedzeniu plenarnym zamierza, wraz z rzecznikiem grupy roboczej i wspólnym sekretariatem, 
dostosować zmienione projekty wniosków i przekaże je członkom grupy roboczej. 
 

________________________________ 
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ZAŁĄCZNIK: Lista członków grupy roboczej ds. zdrowia  

 

 

  

    

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. Leandro BORG Rada 

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. Daniela  GÎTMAN Rada 

p. Ilenia Carmela GRECO  Europejskie panele obywatelskie 

p. Sebastián GUILLEN  Europejskie panele obywatelskie 

p. Kinga JOÓ 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 

p. Assya  KAVRAKOVA Społeczeństwo obywatelskie 

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. Ewa NOWACKA Rada 

p. Ria  OOMEN-RUIJTEN Parlamenty narodowe 

p. Dimitrios PAPADIMOULIS Parlament Europejski 
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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. Ivan Vilibor SINČIĆ  Parlament Europejski 

p. Niamh  SMYTH Parlamenty narodowe 

p. Paola  TAVERNA Parlamenty narodowe 

p. Louis TELEMACHOU Rada 

p.  Jesús TERUEL TERUEL  Europejskie panele obywatelskie 

p. Zoltán  TESSELY Parlamenty narodowe 

p. Patrizia TOIA Parlament Europejski 

p. Kathleen VAN BREMPT Parlament Europejski 

p.  Anna  VIKSTRÖM Parlamenty narodowe 

p. Claude  WISELER Parlamenty narodowe 

 


