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Program UE dla zdrowia na lata 2021–2027
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). Negocjacje
międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim a Radą zakończyły się 14 grudnia 2020 r. wstępnym
porozumieniem w sprawie programu, włącznie z określeniem budżetu w wysokości 5,1 mld EUR. 15 stycznia
2021 r. parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności zatwierdziła ostateczny tekst kompromisowy. Ma on zostać poddany pod głosowanie w pierwszym
czytaniu podczas pierwszej marcowej sesji plenarnej.

Kontekst
Program UE dla zdrowia ogłoszono w ramach instrumentu na rzecz odbudowy Next Generation EU.
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 oczekiwania polityczne dotyczące uwzględnienia doświadczeń
wyniesionych zarówno z kryzysu związanego z koronawirusem, jak i z poprzednich programów w
dziedzinie zdrowia.

Wniosek Komisji Europejskiej
Komisja zaproponowała odrębny program obejmujący trzy główne priorytety: zwalczanie transgranicznych
zagrożeń dla zdrowia, udostępnianie leków po przystępnych cenach 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.

Program UE dla zdrowia a negocjacje w sprawie długoterminowego budżetu UE
Zgodnie z pierwotnym wnioskiem budżet Programu UE dla zdrowia miał wynieść 10,4 mld EUR (w cenach
bieżących). Jednak podczas negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) UE na lata 2021–
2027 i Next Generation EU skorygowano go w dół i w konkluzjach Rady Europejskiej z lipca 2020 r.
przeznaczono na program kwotę 1,7 mld EUR. Po długich negocjacjach z Radą Parlament uzyskał
dodatkowych 15 mld EUR na kilka sztandarowych programów UE, w tym 3,4 mld EUR dla Programu UE dla
zdrowia.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Parlament konsekwentnie promuje spójną politykę zdrowotną UE. W rezolucji z maja 2020 r. wezwał do
opracowania nowego, odrębnego programu UE w dziedzinie zdrowia. 14 października parlamentarna
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przyjęła
sprawozdanie w sprawie Programu UE dla zdrowia. Zaproponowała w nim między innymi wzmocnienie
walki UE z rakiem w synergii z europejskim planem walki z rakiem. Komisja zaproponowała utworzenie
grupy sterującej, aby zapewnić skuteczną realizację tego zamierzenia. Parlament zatwierdził ww. tekst na
posiedzeniu plenarnym 13 listopada. Zgodnie z ostatecznym tekstem kompromisowym przygotowanym w
wyniku negocjacji międzyinstytucjonalnych Program UE dla zdrowia będzie wspierał działania w obszarach,
w których wkład UE ma wyraźną wartość dodaną. 20 % budżetu programu planuje się przeznaczyć na
promocję zdrowia i profilaktykę chorób, 12,5 % – na zamówienia uzupełniające krajowe zapasy produktów
istotnych w kontekście kryzysu na szczeblu UE, a 12,5 % – na wspieranie globalnych zobowiązań i inicjatyw
w dziedzinie zdrowia. Dalsze 8 % przeznaczono na wydatki administracyjne. Pozostałe środki zostaną
rozdzielone w najbliższych latach. Zgodnie z propozycją Parlamentu w rozporządzeniu ustanowiono
również grupę sterującą ds. Programu UE dla zdrowia.
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https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_pl
https://www.who.int/sdg/targets/en/
https://www.who.int/sdg/targets/en/
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0196_PL.html
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_pl
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_pl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_pl
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0304_PL.html


EPRS Program UE dla zdrowia na lata 2021–2027

Niniejszy dokument został przygotowany z myślą o posłach do Parlamentu Europejskiego i członkach personelu parlamentarnego. Zawiera
informacje, które mogą być pomocne w pracach parlamentarnych. Wyłączną odpowiedzialność za jego treść ponoszą autorzy, a wyrażonych w nim
opinii nie należy traktować jako oficjalnego stanowiska Parlamentu. Powielanie i tłumaczenie dokumentu do celów niekomercyjnych jest
dozwolone, pod warunkiem że podane zostanie źródło, a Parlament Europejski zostanie wcześniej powiadomiony i otrzyma egzemplarz
publikacji.© Unia Europejska, 2021.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

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”.

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0102(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659258
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

