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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 

Grupa robocza ds. zdrowia pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Maroša 

Šefčoviča 

Piątek 25 marca 2022 r., w godz. 9.00–11.30 i 14.00–16:00 

 

1. Uwagi wstępne przewodniczącego 

 

Piąte spotkanie grupy roboczej odbyło się w formacie hybrydowym i było transmitowane w internecie na 
Konferencji.wielojęzycznej platformie cyfrowej Konferencji.  Celem spotkania było szczegółowe 
omówienie czterech projektów wniosków („Zdrowa żywność i zdrowy styl życia”, „Wzmocnienie systemu 
opieki zdrowotnej”, „Szersza wiedza na temat zdrowia”, „Równy i powszechny dostęp do opieki 
zdrowotnej”), ich celów i środków szczegółowych. Przewodniczący powiedział, że grupa robocza będzie 
pracować na zasadzie konsensusu.  

 
Dyskusja  

 
Wniosek 1: „Zdrowa żywność i zdrowy styl życia” 
 
Przewodniczący przedstawił projekt wniosku, jego cele i środki szczegółowe oraz poprosił o informacje 
zwrotne od obywateli. Podczas dyskusji poruszono następujące kwestie: 
 
- Środek szczegółowy 2:  

➢ Niektórzy członkowie zwrócili się o położenie nacisku na edukowanie o zdrowych zwyczajach 
od wczesnego dzieciństwa.  

➢ Jeden z członków powiedział, że trzeba ulepszyć, lepiej monitorować i egzekwować przepisy 
dotyczące kontroli stosowania substancji hormonalnych i substancji zaburzających 
funkcjonowanie układu hormonalnego w produkcji żywności.  

➢ Wyrażono różne poglądy na temat koncepcji obowiązkowego ogólnoeuropejskiego systemu 
punktacji dla do żywności przetworzonej. Zdaniem niektórych systemy punktacji ustanowione 
w niektórych państwach członkowskich funkcjonują dobrze i są przydatne w informowaniu 
konsumentów o wartości odżywczej produktu, natomiast zdaniem innych taki system 
niełatwo wdrożyć i odpowiednie może być etykietowanie żywności. Pojawiły się głosy, aby 
zachować treść zalecenia 19 europejskiego panelu obywatelskiego dotyczącego systemu 
punktacji.  

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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- Środek szczegółowy 3:  

➢ Jeden z członków stwierdził, że wdrożenie tego zalecenia będzie wymagało wsparcia.  
 

Wniosek 2: „Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej” 
 
Przewodniczący przedstawił projekt wniosku, jego cele i środki szczegółowe oraz poprosił o informacje 
zwrotne od obywateli. Podczas dyskusji poruszono następujące kwestie: 
 
- Środek szczegółowy 1:  

➢ Jeden z członków poprosił o odniesienie się do prac prowadzonych przez Komisję nad 
stworzeniem europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia w celu promowania 
lepszej wymiany różnych rodzajów danych dotyczących zdrowia i dostępu do nich oraz o 
stosowanie terminu „europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia”. 

➢ Jeden z członków zaproponował, aby utworzyć indywidualny europejski „paszport” lub 
„portfel” w dziedzinie zdrowia. Powołał się na przykłady podobnych narzędzi już stosowanych 
w państwach członkowskich. Inny członek wyraził obawy co do wprowadzenia takiego środka 
na szczeblu UE. Kilka osób zwróciło uwagę na potrzebę ochrony danych i tego, by dostęp do 
paszportu pozostał poufny.  

 
- Środek szczegółowy 2:  

➢ Odnosząc się do zalecenia 39, jeden z członków poprosił o dodanie odniesienia do czasu pracy 
i do rozwoju umiejętności. Jeden z mówców zasugerował, by wspomnieć o negocjacjach 
zbiorowych w celu poprawy warunków pracy, a inny przypomniał o kompetencjach państw 
członkowskich w tym zakresie. Niektórzy członkowie podkreślali, że w zaleceniu 39 
skoncentrowano się na potrzebie umożliwienia mobilności transgranicznej. 
 

- Środek szczegółowy 3:  
➢ Niektórzy członkowie zaproponowali zastąpienie wykazu „leków ratujących życie” wykazem 

„leków podstawowych i priorytetowych”, który powinna ustanowić Europejska Agencja 
Leków (EMA). Inny członek zaproponował dodanie innowacyjnych leków i terapii.  

➢ Niektórzy członkowie podkreślili, że trzeba wzmacniać istniejące agencje UE, a nie tworzyć 
nowe, i odnieśli się w szczególności do HERA (Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany 
Zagrożenia Zdrowia). 

➢ Jeden z członków podkreślił potrzebę szerokiego zdefiniowania „strategicznej autonomii”, 
obejmującej zarówno podstawowy sprzęt, opiekę i leczenie, jak i budowanie zdolności, aby w 
przyszłości umożliwić najnowocześniejsze terapie. 
 

- Środek szczegółowy 4:  
➢ Jeden z członków stwierdził, że w celu dalszego rozwoju sieci opieki wysokospecjalistycznej 

należy uwzględnić odniesienie do zwiększenia finansowania europejskich sieci referencyjnych 
(ESR). Inny członek zwrócił uwagę na znaczenie koordynacji krajowych programów 
badawczych.  

 
- Środki szczegółowe 5 i 6:  

➢ Niektórzy członkowie podkreślili, że publicznego i prywatnego sektora zdrowia trzeba 
traktować nie jako przeciwstawne, lecz jako uzupełniające się źródła opieki. Inny członek 
stwierdził, że można dokonać rozróżnienia między prywatnymi podmiotami nastawionymi i 
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nienastawionymi na zysk. Mówcy zgodzili się, że zdrowia nie należy uznawać za towar 
komercyjny, a niektórzy sugerowali, by odwołać się do jego cech, a mianowicie dostępności i 
przystępności cenowej.   

➢ Jeden z członków dodał, że apel o zharmonizowany system finansowania nie byłby 
realistyczny, ponieważ obszar ten podlega zasadzie pomocniczości. Inny członek 
przypomniał, że zdrowie wchodzi w zakres kompetencji krajowych, a czasem regionalnych i 
lokalnych.  

➢ Jeden z członków wyjaśnił, że ideą zalecenia 51 nie jest zmiana modelu systemów opieki 
zdrowotnej państw członkowskich, lecz zapewnienie przez UE wsparcia dla krajowych 
systemów opieki zdrowotnej i odgrywanie większej roli w opiece zdrowotnej, być może 
poprzez zmianę Traktatu, aby osiągnąć większą równość.  

 
Wniosek 3: „Szersze rozumienie zdrowia” 
 
Przewodniczący przedstawił projekt wniosku, jego cele i środki szczegółowe oraz poprosił o informacje 
zwrotne od obywateli. Podczas dyskusji poruszono następujące kwestie: 
 
 
- Środek szczegółowy 1:  

➢ Niektórzy członkowie stwierdzili, że wymiana najlepszych praktyk w zakresie zdrowia 
psychicznego powinna być szersza, tj. nie powinna ograniczać się do forum Parlamentu 
Europejskiego. Zaapelowali o opracowanie planu działania lub strategii na rzecz zdrowia 
psychicznego na szczeblu UE na wzór europejskiego planu walki z rakiem. Niektórzy 
członkowie podkreślili, że potrzeba więcej usług w zakresie zdrowia psychicznego, w 
szczególności większej liczby psychologów i pomocy dla małoletnich, bez konieczności 
uzyskania zgody rodziców. 

➢ Jeden z członków położył również nacisk na profilaktykę i leczenie w odniesieniu do zdrowia 
psychicznego, zwłaszcza po pandemii COVID-19, i zaproponował zorganizowanie roku na rzecz 
zdrowia psychicznego.  

 
- Środek szczegółowy 2:  

➢ Jeden z członków zapytał o sposób uwzględnienia na forum grupy roboczej ds. zmiany klimatu 
i środowiska zalecenia nr 4 w sprawie ścieżek rowerowych.  

➢ Jeden z mówców podkreślił, że programy edukacyjne wchodzą w zakres kompetencji władz 
krajowych i regionalnych. Dostarczanie informacji na temat zdrowia psychicznego i zdrowego 
stylu życia mogłoby być pomocne, ale nie powinno być żadnych zobowiązań ani wiążących 
celów.  

➢ Jeden mówca powiedział, że kwestie związane ze zdrowiem psychicznym i seksualnym są 
odrębne i powinny być rozpatrywane oddzielnie.  
 

- Środek szczegółowy 3:  
➢ Jeden z członków poprosił o dodanie odniesienia do ostatniej części zalecenia 50, w którym 

wezwano do udostępnienia minimalnej liczby defibrylatorów w miejscach publicznych we 
wszystkich państwach członkowskich UE.  

 
Wniosek 4: Równy i powszechny dostęp do opieki zdrowotnej 
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Przewodniczący przedstawił projekt wniosku, jego cele i środki szczegółowe oraz poprosił o informacje 
zwrotne od obywateli. Podczas dyskusji poruszono następujące kwestie: 
 
- Środek szczegółowy 1:  

➢ Jeden z członków zwrócił się do UE o wsparcie państw członkowskich w osiągnięciu 
zamierzonych wspólnych standardów i stwierdził, że opiekę stomatologiczną należy 
przenieść do specjalnego środka 4.  

➢ Jeden z mówców uważał, że minimalne standardy opieki zdrowotnej powinny obejmować 
również profilaktykę.  

 
- Środek szczegółowy 2:  

➢ Kilku członków poprosiło o włączenie zalecenia 49 jako takiego i odniesienie się do zmian w 
Traktacie w celu uwzględnienia kwestii zdrowia jako kompetencji dzielonych. Jeden z 
członków stwierdził, że umożliwiłoby to skuteczne wdrożenie różnych zaleceń obywateli. Inny 
członek był przeciwny zmianom Traktatu, powołując się na kompetencje krajowe i regionalne.  

 
- Środek szczegółowy 3:  

➢ Jeden z członków zwrócił o uwzględnienie chorób układu krążenia i wysoce specjalistycznych 
metod leczenia, takich jak przeszczepy narządów i leczenie ciężkich oparzeń. Inny członek 
zaproponował, aby włączyć odniesienie do tworzenia na szczeblu europejskim sieci 
informacyjnych placówek specjalistycznych, takich jak zajmujące się chorobami rzadkimi.  

 
- Środek szczegółowy 4:  

➢ Jeden z członków uważał, że zapewnienie przystępności opieki zdrowotnej wymagałoby 
większych inwestycji w opiekę zdrowotną.  

 
- Środek szczegółowy 5:  

➢ Jeden z członków poprosił o uwzględnienie ubóstwa menstruacyjnego, produktów dla dzieci 
i planowania rodziny obok produktów higienicznych dla kobiet.  
 

- Środek szczegółowy 6:  
➢ Jeden z członków zwrócił uwagę na wpływ, jaki złej jakości mieszkania wywierają na zdrowie.  

 
Głos w dyskusji zabrała komisarz Kyriakides. Przedstawiła środki solidarnościowe przyjęte na rzecz Ukrainy 
w dziedzinie zdrowia i żywności. Stwierdziła, że zalecenia paneli obywatelskich i wkład platformy cyfrowej 
zdecydowanie przemawiają za bardziej skoordynowanymi działaniami w obszarach zdrowia i 
bezpieczeństwa żywności. Powiedziała również, że ślad zaleceń obywateli powinien być widoczny w 
sprawozdaniu końcowym z konferencji oraz że Komisja podejmie działania następcze w związku ze 
wszystkimi wnioskami z konferencji.  
 
 
2. Końcowe uwagi przewodniczącego 
 
Przewodniczący powiedział, że razem z rzecznikiem złoży sprawozdanie z wyników dyskusji na sesji 
plenarnej 26 marca. Podsumował uwagi dotyczące czterech wniosków i stwierdził, że zostaną one 
uwzględnione w ich zmienionej wersji. Jeżeli chodzi o zmiany w Traktacie, przewodniczący poinformował, 
że złoży sprawozdanie na posiedzeniu plenarnym i uwzględni ten wniosek w zmienionej wersji projektów 
wniosków. Podzielił się swoim osobistym doświadczeniem w zakresie złożoności prawnej i politycznej 
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procedur zmiany Traktatów. Podkreślił, że na mocy obecnych Traktatów w tej kadencji można zrobić wiele 
dla rozwoju Europejskiej Unii Zdrowotnej.  
 
Przewodniczący podsumował, że na podstawie zgłoszonych uwag zamierza, wraz z rzecznikiem grupy 
roboczej i wspólnym sekretariatem, dokonać przeglądu projektów wniosków i rozesłać zmienione projekty 
przed posiedzeniem plenarnym 8–9 kwietnia. 
 

________________________________ 

 

 

 

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 
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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 Przedstawiciel lokalny/regionalny 

p. Ewa NOWACKA Rada 

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 

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 

 


