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Nowy program UE w dziedzinie zdrowia: 
Program UE dla zdrowia 

W dniu 28 maja 2020 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ustanowienia 
programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 (Program UE dla zdrowia). Zapowiedziano go 
jako część unijnego instrumentu odbudowy Next Generation EU, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom 
pandemii koronawirusa. Na lipcowym posiedzeniu Rady Europejskiej zmniejszono budżet programu z 
pierwotnie zaproponowanej kwoty 9,4 mld euro do 1,7 mld euro. W swoim sprawozdaniu Komisja Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego 
proponuje między innymi przywrócenie początkowego budżetu Programu UE dla zdrowia. Parlament ma 
przeprowadzić głosowanie nad sprawozdaniem podczas pierwszej listopadowej sesji plenarnej. Otworzyłoby to 
drogę do negocjacji trójstronnych. 

Kontekst 
Zdaniem Komisji pandemia koronawirusa pokazała, że UE potrzebuje większej koordynacji między 
państwami członkowskimi w czasie kryzysu zdrowotnego, większej możliwości działania na szczeblu UE w 
celu przygotowania się na kryzysy zdrowotne i ich zwalczania oraz większych inwestycji w systemy opieki 
zdrowotnej, aby zapewnić ich gotowość na przyszłe wyzwania. Z założenia Program UE dla zdrowia ma 
stanowić całościową odpowiedź na polityczne oczekiwania dotyczące uwzględnienia doświadczeń 
wyniesionych zarówno z kryzysu związanego z koronawirusem, jak i z poprzednich programów w 
dziedzinie zdrowia. Obecny trzeci program w dziedzinie zdrowia na lata 2014–2020 jest następcą 
odpowiednio „programu zdrowia publicznego” (2003–2007) i „drugiego programu działań w dziedzinie 
zdrowia” (2008–2013). 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Komisja zaproponowała odrębny program obejmujący trzy główne priorytety: zwalczanie transgranicznych 
zagrożeń dla zdrowia, zapewnianie dostępności i przystępności cenowej leków oraz wzmacnianie 
systemów opieki zdrowotnej. Program UE dla zdrowia będzie częścią podejścia „Jedno zdrowie”, będzie 
wspierać wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych oraz zagwarantuje, że UE i państwa członkowskie 
osiągną cel zrównoważonego rozwoju nr 3. Zgodnie z pierwotnym wnioskiem budżet Programu UE dla 
zdrowia miał wynosić 10,4 mld EUR (w cenach bieżących, czyli 9,4 mld EUR w cenach stałych z 2018 r.). W 
trakcie trwających negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych UE (WRF) na lata 2021–2027 i 
unijnego narzędzia służącego odbudowie Next Generation EU (Next Generation EU) budżet przeznaczony 
na Program UE dla zdrowia został jednak skorygowany w dół w porównaniu z pierwotnie zaproponowanym 
budżetem. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Parlament konsekwentnie promuje spójną politykę UE w zakresie zdrowia publicznego. W rezolucji z maja 
2020 r. wezwano do utworzenia nowego, odrębnego programu UE w dziedzinie zdrowia. W rezolucji z 
kwietnia 2020 r. wezwano do wzmocnienia Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób i 
Europejskiej Agencji Leków oraz do utworzenia europejskiego mechanizmu reagowania w dziedzinie 
zdrowia. W dniu 14 października 2020 r. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego przyjęła swoje sprawozdanie w sprawie 
Programu UE dla zdrowia. Zaproponowano w nim położenie większego nacisku na profilaktykę chorób i 
promocję zdrowia, zmniejszenie nierówności w zakresie zdrowia i zapewnienie równego dostępu do opieki 
zdrowotnej, a także wzmocnienie walki UE z rakiem w synergii z przyszłym europejskim planem walki z 
rakiem, zwłaszcza poprzez utworzenie Europejskiego Instytutu Walki z Rakiem. Aby zapewnić skuteczne 
wdrożenie, w sprawozdaniu proponuje się utworzenie grupy sterującej złożonej z ekspertów w dziedzinie 
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zdrowia publicznego. Po formalnym przyjęciu stanowiska przez Parlament możliwe będzie rozpoczęcie 
międzyinstytucjonalnych negocjacji trójstronnych. 21 Października 2020 r. Rada uzgodniła swój mandat 
negocjacyjny, ustalając budżet Programu UE dla zdrowia na 1,9 mld EUR w cenach bieżących, co odpowiada 
kwocie 1,7 mld EUR w cenach stałych, uzgodnionej przez Radę Europejską. 

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2020/0102(COD); 
komisja przedmiotowo właściwa: ENVI; sprawozdawca: 
Cristian-Silviu Buşoi (PPE, Rumunia). Więcej informacji można 
znaleźć w briefingu z serii „Opracowywanie prawa UE”. 
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