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Zwiększenie roli Europejskiego Centrum ds.
Zapobiegania i Kontroli Chorób

11 listopada 2020 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie rozszerzenia mandatu Europejskiego
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), aby UE łatwiej było przewidywać przyszłe transgraniczne
zagrożenia dla zdrowia, przygotowywać się do nich i nimi zarządzać. 29 czerwca 2021 r. Komisja Ochrony
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego przyjęła
sprawozdanie w tej sprawie. Ma ono zostać poddane pod głosowanie na wrześniowej sesji plenarnej, co pozwoli
ustalić stanowisko negocjacyjne Parlamentu i utoruje drogę do negocjacji międzyinstytucjonalnych.

Kontekst
Wniosek Komisji w sprawie rozszerzenia mandatu ECDC w zakresie gotowości na sytuacje kryzysowe i
zarządzania kryzysowego jest częścią pakietu legislacyjnego dotyczącego Europejskiej Unii Zdrowotnej.
Obejmuje trzy elementy i przedstawiono go, aby poprawić unijne ramy bezpieczeństwa zdrowotnego. W
skład pakietu wchodzi komunikat, wniosek dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie poważnych
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz wnioski dotyczące rozporządzeń w sprawie rozszerzenia
mandatów ECDC i Europejskiej Agencji Leków (EMA). Jak podkreśla Komisja, obie agencje odgrywają
wiodącą rolę w walce UE z pandemią koronawirusa, ale muszą mieć większe uprawnienia, aby lepiej chronić
obywateli UE i reagować na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia. Zarówno wniosek w sprawie ECDC, jak
i wnioski w sprawie transgranicznych zagrożeń zdrowia należą do priorytetowych dossier ustawodawczych
Komisji, Rady i Parlamentu ujętych we wspólnej deklaracji na 2021 r.

Wniosek Komisji Europejskiej
Celem wniosku jest lepsze przygotowanie ECDC do wspierania Komisji i państw członkowskich w kilku
obszarach: zapobieganie chorobom zakaźnym oraz szczególne kwestie zdrowotne (oporność na środki
przeciwdrobnoustrojowe, szczepienia i ochrona biologiczna); gotowość i planowanie działań,
sprawozdawczość i kontrola; nadzór epidemiologiczny za pomocą zintegrowanych systemów
umożliwiających nadzór w czasie rzeczywistym; dostarczanie niewiążących zaleceń dotyczących
zarządzania ryzykiem; solidny system automatycznego ustalania kontaktów zakaźnych; koordynacja
nowych sieci, w tym laboratoriów referencyjnych UE. Dzięki wnioskowi w ECDC powstanie między innymi
Grupa Zadaniowa UE ds. Zdrowia, aby wspierać lokalne działania w reakcji na ogniska choroby w państwach
członkowskich i państwach trzecich, i opracowane zostaną zasady mobilizacji tej grupy zadaniowej.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Chociaż zdrowie należy do kompetencji krajowych, Parlament konsekwentnie promuje spójną politykę
zdrowotną w UE. Projekt sprawozdania dotyczący wspomnianego wniosku omówiono w Komisji Ochrony
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) 23 marca 2021 r. 29
czerwca 2021 r. odbyło się głosowanie końcowe w komisji. W sprawozdaniu proponuje się między innymi,
aby mandat ECDC obejmował również główne choroby niezakaźne, takie jak choroby układu krążenia i
układu oddechowego, nowotwory, cukrzycę i choroby psychiczne. Poparto w nim również ideę utworzenia
stałej Grupy Zadaniowej UE ds. Zdrowia. Po formalnym przyjęciu stanowiska przez Parlament będzie można
rozpocząć negocjacje międzyinstytucjonalne. Rada ogłosiła swoje stanowisko 23 lipca 2021 r.
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