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Program działań UE w dziedzinie zdrowia na lata 
2014–2020 
Strategia UE w dziedzinie zdrowia jest w znacznym zakresie realizowana za pomocą wieloletnich 
programów działań w dziedzinie zdrowia. Najnowszy z tych programów ma na celu wsparcie i 
uzupełnienie wysiłków państw członkowskich, służących rozwiązaniu problemów gospodarczych i 
demograficznych, z jakimi borykają się systemy opieki zdrowotnej, oraz pomoc obywatelom w 
zachowaniu zdrowia na dłużej. 

Zdrowie populacji 
Choć w ostatnich dziesięcioleciach średnie trwanie życia w UE wzrastało, a w 2011 r. wyniosło około 77 lat w 
przypadku mężczyzn i 83 w przypadku kobiet, szacuje się, że średnia liczba lat zdrowego życia wynosi 61,8 w 
przypadku mężczyzn i 62,2 w przypadku kobiet. Szczególnym wyzwaniem dla systemów opieki zdrowotnej 
oraz dla osiągnięcia celu UE, jakim jest zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu o dwa lata do 2020 r., są 
choroby przewlekłe. Według Europejskiego Sojuszu na rzecz Zdrowia Publicznego (EPHA) wydatki na walkę z 
chorobami przewlekłymi pochłaniają około 700 mld EUR rocznie – ok. 70%–80% kosztów, jakie ponosi UE w 
dziedzinie opieki zdrowotnej. Stan zdrowia populacji w poszczególnych państwach członkowskich jest 
znacznie zróżnicowany; różnice w tym zakresie występują również pomiędzy grupami znajdującymi się w 
korzystnej lub niekorzystnej sytuacji społecznej. 

Opieka zdrowotna jest jednym z największych sektorów gospodarki UE, wytwarzającym ok. 10% produktu 
krajowego brutto i zatrudniającym 8% całej europejskiej siły roboczej. Promowanie zdrowia ma zasadnicze 
znaczenie dla celów strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, a zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu jest uważane za niezbędny warunek 
pozwalający UE osiągnąć cel zatrudnienia 75% populacji w wieku produkcyjnym do 2020 r.  

Program na lata 2014–2020 
W dniu 9 listopada 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie ustanowienia programu „Zdrowie 
na rzecz wzrostu gospodarczego”, trzeciego wieloletniego programu działań UE w dziedzinie zdrowia na lata 
2014–2020. Położono w nim większy nacisk niż we wcześniejszych programach na powiązanie między 
zdrowiem populacji a wzrostem gospodarczym. Program koncentruje się na tworzeniu unijnej wartości 
dodanej, a jego celem jest wspieranie wysiłków państw członkowskich na rzecz pobudzenia innowacji, 
ułatwionego dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej oraz profilaktyki chorób (zwłaszcza w 
odniesieniu do głównych czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, otyłość i 
HIV/AIDS), a także na rzecz ochrony obywateli przed transgranicznymi zagrożeniami zdrowia. Proponowany 
budżet wynosi 446 mln EUR (w cenach bieżących). 

Zainteresowane strony 
EPHA i Europejskie Forum Pacjentów wyraziły obawy dotyczące głównego ukierunkowania tego programu i 
stwierdziły, że zdrowia nie należy postrzegać „wyłącznie jako narzędzia propagowania wzrostu 
gospodarczego”, lecz innowacje i wzrost gospodarczy powinny raczej przyczyniać się do poprawy zdrowia 
populacji. Europejska Federacja Stowarzyszeń Pacjentów z Alergią i Chorobami Dróg Oddechowych (EFA) z 
zadowoleniem przyjęła wniosek Komisji i zaproponowała szereg poprawek, w tym dotyczących większego 
zaangażowania pacjentów za pomocą podnoszenia kompetencji zdrowotnych. Organizacja European Heart 
Network wyraziła zaniepokojenie z powodu braku konkretnego odniesienia do żywienia i aktywności 
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fizycznej, a Europejska Koalicja POChP (ECC) zaapelowała o to, by we wszystkich aspektach przyszłego 
programu wydatnie uwzględnić kwestie związane ze zdrowiem układu oddechowego. 

Parlament Europejski 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(sprawozdawczyni: Françoise Grossetête, PPE, Francja) w czerwcu 2012 r. przyjęła sprawozdanie, w którym 
zaproponowała zmianę nazwy programu na „Zdrowie i wzrost gospodarczy dla obywateli”. W sprawozdaniu 
zaapelowano również o poświęcenie szczególnej uwagi chorobom związanym z wiekiem, takim jak choroby 
neurodegeneracyjne i inne choroby przewlekłe, a także o przeznaczenie wystarczających środków na 
realizację obecnych i przyszłych priorytetów. Posłowie do PE wezwali również do rozdysponowania budżetu 
na poszczególne cele w sposób odzwierciedlający ich prawdopodobne korzyści dla zdrowia obywateli. W 
listopadzie 2013 r. Parlament, Rada i Komisja osiągnęły porozumienie kompromisowe, które zakłada 
niewielkie zwiększenie ogólnego budżetu do kwoty 449,4 mln EUR (w cenach bieżących) w kontekście 
nowych wieloletnich ram finansowych. Uzgodniono również bardziej neutralny tytuł: „trzeci unijny program 
działań w dziedzinie zdrowia (2014–2020)”.  
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