PROCES VERBAL SUMAR
Grupul de lucru pentru sănătate, prezidat de dl Maroš Šefčovič, vicepreședinte, Comisia Europeană
Vineri, 11 martie 2022, 9.00-11.00

1. Observații introductive ale președintelui
Cea de a patra reuniune a grupului de lucru s-a desfășurat în format hibrid și a fost transmisă în
direct pe platforma digitală multilingvă a conferinței.
Dezbaterea a fost structurată în jurul celor patru teme. Pentru fiecare temă, președintele, dl Maroš
Šefčovič, a prezentat recomandările și a rezumat discuțiile anterioare din cadrul grupului de lucru,
dezbaterea din plen din 22 ianuarie 2022 și contribuțiile aferente privind platforma digitală. Apoi i-a invitat
pe membri să reacționeze și să își împărtășească observațiile.
Unii membri au subliniat că mai multe recomandări (în special recomandările 1, 4, 5, 6, 15 și 16 și,
eventual, 8, 10, 13), care au fost alocate Grupului de lucru „Schimbări climatice și mediu”, au, de
asemenea, o dimensiune importantă privind sănătatea, care ar trebui luată în considerare.

2. Dezbaterea
Tema 1: Alimente sănătoase și stiluri de viață sănătoase
Un membru a subliniat că dreptul la hrană ar trebui să fie un drept standard al omului. Un alt membru a
afirmat că ar trebui dezvoltate în continuare campaniile de informare privind prevenirea și stilurile de
viață sănătoase. Unii au exprimat îndoieli cu privire la recomandarea 191, subliniind necesitatea de a
evalua impactul acestui tip de măsură și de a acorda atenție implicațiilor pe care aceasta le-ar putea avea
asupra activităților din unele state membre. Președintele a răspuns că evaluarea impactului este practica
standard pentru Comisie înainte de adoptarea propunerilor legislative.

Tema 2: Consolidarea sistemului de sănătate
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Recomandările sunt disponibile aici
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Un membru a subliniat importanța standardelor minime de calitate în domeniul sănătății. Un alt
membru a subliniat necesitatea de a trage învățăminte din pandemia de COVID-19 și rolul important al
autorităților regionale și locale pentru calitatea vieții cetățenilor.
Referindu-se la recomandările 39 și 40, un membru a afirmat că standardele minime pentru lucrătorii
din domeniul sănătății sunt esențiale.
Făcând trimitere la recomandarea 40, un membru a sugerat o propunere de stabilire a unei liste de
medicamente esențiale la nivelul UE și de asigurare a achizițiilor publice comune și/sau a constituirii de
stocuri pentru acestea. Ar trebui să se pună un accent mai mare pe bolile rare. Tratamentele
transfrontaliere ar trebui să fie mai ușor accesibile pentru ca cetățenii să beneficieze de medicina de
ultimă generație.
Unii membri ar putea fi de acord cu recomandarea 41, dar au afirmat că datele medicale ar trebui
protejate și nu pot fi utilizate pentru analiza pieței, de unde necesitatea de a lucra cu seturi de date
adecvate. Un membru a afirmat că „pașaportul sanitar” – astfel cum se subliniază în recomandarea 41 –
este o idee bună pentru a stimula competențele UE, fără a limita libertatea oamenilor. Cu toate acestea,
un alt membru a subliniat că ar trebui respectate competențele statelor membre în această privință.
Unii membri ar putea sprijini recomandările 42 și 43 privind cercetarea în domeniul sănătății, iar un
membru a sugerat majorarea bugetului la nivelul UE.
Tema 3: Un concept mai larg al sănătății
Un membru a sugerat că recomandarea 44 nu ar trebui să se limiteze la sănătatea mintală, de exemplu
printr-o rotație anuală pe diverse teme.
Mai mulți membri au subliniat necesitatea de a acționa în domeniul sănătății mintale. Un membru a
afirmat că sănătatea mintală și fizică ar trebui să facă parte dintr-o abordare holistică. Un alt membru a
menționat că sprijinul pentru sănătatea mintală ar trebui să înceapă din copilărie, de exemplu prin
diagnosticare timpurie.
În ceea ce privește recomandarea 45, un membru a solicitat să se ia în considerare sărăcia menstruală și
produsele pentru bebeluși.
Un alt membru a afirmat că va fi nevoie de sprijin bugetar pentru a pune în aplicare recomandarea 46.
Sprijinind recomandarea 46, un alt membru a subliniat necesitatea de a aborda, de asemenea, problema
îmbătrânirii în condiții bune de sănătate, asistența medicală pentru persoanele în vârstă și pentru
persoanele cu dizabilități. A fost, de asemenea, adusă în discuție necesitatea de a identifica aspecte
specifice de gen.
Un membru a considerat că sănătatea sexuală este o chestiune importantă care merită atenție, în timp
ce un alt membru a afirmat că sănătatea reproductivă și sexuală intră în sfera de competență a statelor
membre.
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Un membru a afirmat că o recomandare2 a unui alt grup este legată de eutanasiere, care este o
chestiune foarte delicată cu privire la care statele membre au legi, abordări și sensibilități diferite.
Unii membri au subliniat dimensiunea globală a sănătății și importanța abordării „O singură sănătate”.
Tema 4: Acces egal la sănătate pentru toți
Referindu-se la recomandarea 48, un membru și-a exprimat regretul cu privire la faptul că o parte
importantă a populației nu își poate permite îngrijirea stomatologică și, de asemenea, a ridicat probleme
legate de disponibilitatea îngrijirii stomatologice.
Unii membri au sugerat că ar trebui depuse mai multe eforturi în ceea ce privește cancerul și bolile rare,
pentru a asigura accesul la sănătate la prețuri echitabile și pentru ca tratamentele transfrontaliere să
devină mai accesibile. A fost subliniat, de asemenea, sprijinul acordat persoanelor cu dizabilități, în special
prin intermediul tehnologiilor.
În ceea ce privește recomandarea 49, un membru a considerat că competențele UE ar trebui partajate cu
nivelul național și regional, dar că ar trebui consolidate competențele UE. Un alt membru a insistat asupra
competențelor statelor membre în acest domeniu de politică. Un alt membru a propus ideea unui pact
privind sănătatea și bunăstarea, care să vizeze combaterea inegalităților, precum și ideea unei garanții
europene în materie de sănătate.
Unii membri au subliniat necesitatea autonomiei strategice în acest domeniu. Aceasta ar trebui să vizeze
nu numai tratamentele de bază, ci și tratamentele viitoare, inovarea și cercetarea.
3. Observațiile de încheiere ale președintelui
În încheierea reuniunii, președintele a indicat că intenționează să elaboreze, împreună cu purtătorul de
cuvânt al grupului de lucru și cu secretariatul comun, proiecte de propuneri, care se vor baza pe toate
contribuțiile primite până în prezent, în conformitate cu normele Conferinței. Aceste propuneri vor fi
comunicate membrilor grupului de lucru înainte de următoarea reuniune a grupului de lucru din
25 martie.
________________________________
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Recomandarea 24 a Grupului 1: „Recomandăm UE să sprijine îngrijirea paliativă și decesul asistat [eutanasia] în
conformitate cu un set concret de norme și reglementări”
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ANEXĂ: Lista membrilor Grupului de lucru pentru sănătate
Grupul de lucru pentru sănătate al reuniunii plenare a CoVE (49)
Președinte: Maroš ŠEFČOVIČ
Formula
de politețe

(Comisia Europeană)

Prenume

Nume

Dl

Pascal

ARIMONT

Dna

Alina

BÂRGĂOANU

Dna

Katerina

BAT'HOVÁ

Dna

Linette Eleni

BLANKENSTEINER

Dna
Dna
Dna
Dl

Claudette
Anda
Susanna
Roberto

BUTTIGIEG
ČAKŠA
CECCARDI
CIAMBETTI

Alain

COHEUR

Dna
Dna
Dna
Dna

Nathalie
Margarita
Isabel
Ewa

COLIN-OESTERLÉ
DE LA PISA CARRIÓN
DÍAZ AYUSO
NOWACKA

Dna

Ines

GASMI

Dna

Camille

GIRARD

Dna

Daniela

GÎTMAN

Dl

Ilenia Carmela

GRECO

Dl

Sebastián

GUILLEN

Dna

Kinga

JOÓ

Dl

Louis

TELEMACHOU

Dna

Boudraa

MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)

Dna
Dna
Dl
Dna

Radka
Rūta
Alin Cristian
Dolors

MAXOVÁ
MILIŪTĖ
MITUȚA
MONTSERRAT

Dl

Componentă
Parlamentul European
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor/evenimente la nivel
național
Consiliu
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Parlamentele naționale
Parlamentele naționale
Parlamentul European
Comitetul Regiunilor
Comitetul Economic și Social
European
Parlamentul European
Parlamentul European
Comitetul Regiunilor
Consiliu
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Consiliu
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor/evenimente la nivel
național
Consiliu
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Parlamentul European
Parlamentele naționale
Parlamentul European
Parlamentul European
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Dl

Nicolas

MORAVEK

Dl
Dna
Dl

Renaud
Ria
Dimitrios

MUSELIER
OOMEN-RUIJTEN
PAPADIMOULIS

Dna

Troels de Leon

PETERSEN

Dl

Mark

PLEŠKO

Dl

Jean-François

RAPIN

Dl

Ivo

RASO

Dna
Dna

Michèle
Valeria

RIVASI
RONZITTI

Dna

Christa

SCHWENG

Dl
Dna
Dl
Dna
Dna

Maroš
Elisaveta
Ivan Vilibor
Niamh
Paola

ŠEFČOVIČ
SIMEONOVA
SINČIĆ
SMYTH
TAVERNA

Jesús

TERUEL

Zoltán
Patrizia
Kathleen
Assya
Anna
Claude
Stefan

TESSELY
TOIA
VAN BREMPT
KAVRAKOVA
VIKSTRÖM
WISELER
ZRINZO AZZOPARDI

Dl
Dl
Dna
Dna
Dna
Dna
Dl
Dl

Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Reprezentant local/regional
Parlamentele naționale
Parlamentul European
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor/evenimente la nivel
național
Parlamentele naționale
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Parlamentul European
Parteneri sociali
Comitetul Economic și Social
European
Comisia Europeană
Consiliu
Parlamentul European
Parlamentele naționale
Parlamentele naționale
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Parlamentele naționale
Parlamentul European
Parlamentul European
Societatea civilă
Parlamentele naționale
Parlamentele naționale
Consiliu
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