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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 

Grupa robocza ds. zdrowia pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Maroša 

Šefčoviča 

Piątek 11 marca 2022 r. w godz. 9.00–11.00 

 

1. Wstępne uwagi przewodniczącego 

 

Czwarte spotkanie grupy roboczej odbyło się w formacie hybrydowym i było transmitowane w 
internecie na wielojęzycznej platformie cyfrowej Konferencji.  

Debata skupiła się wokół czterech grup tematycznych. W odniesieniu do każdej grupy przewodniczący 
Maroš Šefčovič przedstawił zalecenia i podsumował wcześniejsze dyskusje w grupie roboczej, debatę na 
posiedzeniu plenarnym 22 stycznia 2022 r. oraz powiązane materiały na platformie cyfrowej. Następnie 
zwrócił się do członków o ustosunkowanie się i podzielenie się swoimi uwagami.  

Niektórzy członkowie podkreślili, że kilka zaleceń (w szczególności: zalecenia 1, 4, 5, 6, 15 i 16 oraz 
ewentualnie 8, 10, 13), które przydzielono grupie roboczej ds. zmiany klimatu i środowiska, również mają 
istotny wymiar zdrowotny, który należy uwzględnić.  

 

2. Dyskusja  

 

Grupa 1: „Zdrowa żywność i zdrowy styl życia” 

 

Jeden z członków podkreślił, że prawo do pożywienia powinno być standardowym prawem człowieka. 
Inny członek stwierdził, że należy dalej rozwijać kampanie informacyjne na temat profilaktyki i zdrowego 
stylu życia. Niektórzy wyrazili wątpliwości co do zalecenia nr 191, podkreślając potrzebę oceny wpływu 
tego rodzaju środków i zwrócenia uwagi na konsekwencje, jakie mogą one mieć dla działań w niektórych 
państwach członkowskich. Przewodniczący odpowiedział, że ocena skutków jest standardową praktyką 
Komisji przed przyjęciem wniosków ustawodawczych.  

 

 

 

 
1 Zalecenia dostępne są pod adresem  
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=pl
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Grupa 2: „Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej” 

 

Jeden z członków podkreślił znaczenie minimalnych norm jakości w dziedzinie zdrowia. Inny członek 
podkreślił potrzebę wyciągnięcia wniosków z pandemii COVID-19 oraz istotną rolę władz lokalnych i 
regionalnych w odniesieniu do jakości życia obywateli.  

Odnosząc się do zaleceń 39 i 40, jeden z członków stwierdził, że kluczowe znaczenie mają minimalne 
normy dla pracowników służby zdrowia.  

Odnosząc się do zalecenia 40, jeden z członków zaproponował ustanowienie wykazu leków 
podstawowych na szczeblu UE oraz zapewnienie ich wspólnego zamawiania i/lub gromadzenia zapasów. 
Należy zwrócić większą uwagę na choroby rzadkie. Należy ułatwić obywatelom dostęp do 
transgranicznego leczenia, aby mogli oni korzystać z najnowocześniejszej medycyny. 

Niektórzy członkowie zgodzili się z zaleceniem 41, ale stwierdzili, że dane dotyczące opieki zdrowotnej 
powinny być chronione i nie mogą być wykorzystywane do analizy rynku, stąd konieczność pracy z 
odpowiednimi zbiorami danych. Jeden z członków stwierdził, że „paszport zdrowotny” – zgodnie z 
zaleceniem 41 – jest dobrym pomysłem na zwiększenie kompetencji UE, ale nie powinien ograniczać 
wolności obywateli. Inny członek podkreślił jednak, że należy przestrzegać kompetencji państw 
członkowskich w tym zakresie.  

Niektórzy członkowie mogliby poprzeć zalecenia 42 i 43 dotyczące badań w dziedzinie zdrowia, przy 
czym jeden członek zasugerował zwiększenie budżetu na szczeblu UE.  

 

Grupa 3: „Szersze rozumienie zdrowia” 

 

Jeden z członków zasugerował, że zalecenie 44 nie powinno ograniczać się do zdrowia psychicznego, np. 
poprzez wprowadzenie corocznej rotacji kilku tematów.  
 
Kilku członków podkreśliło potrzebę podjęcia działań w zakresie zdrowia psychicznego. Jeden z członków 
stwierdził, że zdrowie psychiczne i fizyczne powinno być częścią całościowego podejścia. Inny członek 
wspomniał, że wspieranie zdrowia psychicznego powinno się zaczynać od wczesnego dzieciństwa, np. 
poprzez wczesną diagnostykę.  
 
Jeśli chodzi o zalecenie 45, jeden z członków poprosił o uwzględnienie kwestii ubóstwa menstruacyjnego 
i produktów dla niemowląt.  
 
Inny członek stwierdził, że aby wdrożyć zalecenie 46, potrzebne będzie wsparcie budżetowe. 
Inny członek, popierając zalecenie 46, podkreślił potrzebę zajęcia się kwestią zdrowego starzenia się oraz 
opieki zdrowotnej dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Wspomniano również o potrzebie 
określenia kwestii związanych z płcią.  
 
Jeden z członków uznał, że zdrowie seksualne jest ważną kwestią zasługującą na uwagę, natomiast inny 
stwierdził, że zdrowie reprodukcyjne i seksualne należy do kompetencji państw członkowskich.  
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Jeden z członków stwierdził, że zalecenie2 innego panelu odnosi się do eutanazji, która jest bardzo 
delikatną kwestią, w odniesieniu do której państwa członkowskie mają różne przepisy, podejścia i 
wrażliwość.  
 
Niektórzy członkowie podkreślili globalny wymiar zdrowia i znaczenie podejścia „jedno zdrowie”. 
 

Grupa 4: Równy i powszechny dostęp do opieki zdrowotnej 

 

Odnosząc się do zalecenia 48, jeden z członków wyraził ubolewanie, że znacznej części społeczeństwa 
nie stać na opiekę stomatologiczną, a także poruszył problem dostępności tej opieki. 

Niektórzy członkowie zasugerowali, że należy podjąć więcej działań w zakresie chorób nowotworowych i 

rzadkich, aby zapewnić dostęp do opieki zdrowotnej po uczciwych cenach oraz ułatwić leczenie 

transgraniczne. Podkreślono również wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza za 

pośrednictwem technologii.  

 
W odniesieniu do zalecenia 49 jeden z członków uznał, że kompetencje UE powinny być dzielone wraz z 

poziomem krajowym i regionalnym, ale należy jednak wzmocnić kompetencje UE. Inny członek podkreślił 

kompetencje państw członkowskich w tej dziedzinie polityki. Jeden z członków zaproponował ideę paktu 

na rzecz zdrowia i dobrostanu, którego celem byłoby zwalczanie nierówności, oraz utworzenie 

europejskiej gwarancji zdrowia. 

 
Niektórzy członkowie podkreślili potrzebę strategicznej autonomii w tej dziedzinie. Powinna ona 
dotyczyć nie tylko leczenia podstawowego, ale także przyszłych metod leczenia, innowacji i badań.  

 

3. Końcowe uwagi przewodniczącego 

 

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący poinformował, że zamierza przygotować, wraz z 

rzecznikiem grupy roboczej i wspólnym sekretariatem, projekty wniosków, które będą się opierać na 

wszystkich otrzymanych do tej pory uwagach, zgodnie z zasadami obowiązującymi na Konferencji. 

Wnioski te zostaną przekazane członkom grupy roboczej przed następnym posiedzeniem grupy roboczej, 

które odbędzie się 25 marca. 

 

________________________________ 

 

 

 

  

 
2 Zalecenie 24 panelu nr 1: „Zalecamy, aby UE wspierała opiekę paliatywną i wspomaganą śmierć (eutanazję) w 
oparciu o konkretny zestaw zasad i regulacji.” 
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ZAŁĄCZNIK: Lista członków grupy roboczej ds. zdrowia  

Grupa robocza ds. zdrowia, Konferencja w sprawie przyszłości Europy 
(49) 

 

    

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. Ewa NOWACKA Rada 

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. Louis TELEMACHOU 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 

p. Mark PLEŠKO 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 

p. Jean-François  RAPIN Parlamenty narodowe 
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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. Assya  KAVRAKOVA Społeczeństwo obywatelskie 

p.  Anna  VIKSTRÖM Parlamenty narodowe 

p. Claude  WISELER Parlamenty narodowe 

p.  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Rada 

 


