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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie unijnej strategii w zakresie zdrowia 
publicznego po pandemii COVID-19
(2020/2691(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 pokazała, że Unia Europejska nie posiada 
wystarczająco mocnych narzędzi, by poradzić sobie z sytuacją kryzysową w dziedzinie 
zdrowia, taką jak np. rozprzestrzenianie się nowej choroby zakaźnej, która z definicji 
nie zna granic;

B. mając na uwadze, że prawo do zdrowia fizycznego i psychicznego jest podstawowym 
prawem człowieka; mając na uwadze, że każda osoba, bez żadnej dyskryminacji, ma 
prawo dostępu do nowoczesnej i kompleksowej opieki zdrowotnej; mając na uwadze, 
że powszechne zabezpieczenie zdrowotne to jeden z celów zrównoważonego rozwoju, 
który wszyscy sygnatariusze zobowiązali się osiągnąć do 2030 r.;

C. mając na uwadze, że Unia Europejska ma znaczne kompetencje w dziedzinie zdrowia 
publicznego, jednak systemy opieki zdrowotnej pozostają w gestii państw 
członkowskich przy minimalnej współpracy na szczeblu UE;

D. mając na uwadze, że zgodnie z art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
„przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i działań Wspólnoty zapewnia 
się wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego” oraz że Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej wielokrotnie orzekał, że UE może realizować cele w zakresie zdrowia 
publicznego za pomocą środków rynku wewnętrznego;

E. mając na uwadze, że obecnie UE reguluje produkty, które są istotne dla zdrowia lub 
wywołują skutki zdrowotne, m.in. produkty lecznicze, wyroby medyczne, tytoń, 
alkohol, żywność i chemikalia;

F. mając na uwadze, że istnieją przepisy i polityka UE w zakresie badań klinicznych i 
koordynacji systemów opieki zdrowotnej, która to koordynacja odbywa się za 
pośrednictwem dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej, oraz że 
dyskusje na temat rozporządzenia w sprawie oceny technologii medycznych są w toku;

G. mając na uwadze, że finansowaniu badań naukowych w dziedzinie zdrowia służą różne 
fundusze i programy unijne, w tym program „Horyzont 2020”, przyszły program 
„Horyzont Europa”, program działań w dziedzinie zdrowia oraz przyszły Program UE 
dla zdrowia;

H. mając na uwadze, że Europejska Agencja Leków, Europejska Agencja Chemikaliów, 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejskie Centrum ds. Zapobiegania 
i Kontroli Chorób oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy to 
agencje europejskie spełniające ważne funkcje w zakresie zdrowia publicznego;
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I. mając na uwadze, że istniejąca infrastruktura reagowania kryzysowego, obejmująca 
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, decyzję w sprawie 
poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia i Unijny Mechanizm Ochrony 
Ludności, została wystawiona na ciężką próbę podczas obecnego kryzysu zdrowotnego;

J. mając na uwadze, że pracownicy służby zdrowia zostali narażeni na niedopuszczalnie 
wysokie ryzyko, a w niektórych przypadkach zmuszeni do decydowania, kto będzie 
mógł skorzystać z opieki zdrowotnej; mając na uwadze, że wielu pracowników o 
krytycznym znaczeniu, pracowników transgranicznych i sezonowych oraz 
pracowników zatrudnionych np. w ubojniach czy przy produkcji żywności znalazło się 
w szczególnie trudnej sytuacji;

K. mając na uwadze, że kryzys związany z COVID-19 zmienił warunki pracy wielu osób 
w Europie oraz uwidocznił już istniejące problemy i uwypuklił nowe kwestie dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

L. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 nieproporcjonalnie dotknęła słabsze grupy 
społeczne, mniejszości etniczne, pensjonariuszy domów opieki oraz osoby starsze i 
osoby z niepełnosprawnościami korzystające z opieki rezydencjalnej;

M. mając na uwadze, że kryzys zdrowotny negatywnie wpłynął na opiekę w zakresie 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz że naraził kobiety i osoby LGBT+ na 
podwyższone ryzyko przemocy i dyskryminacji;

N. mając na uwadze, że na razie nieznany jest długoterminowy wpływ pandemii COVID-
19 na zdrowie, w tym zdrowie psychiczne;

O. mając na uwadze, że kryzys zdrowotny związany z COVID-19 i jego rozprzestrzenianie 
się w Europie uwidoczniły różnice w możliwościach systemów opieki zdrowotnej 
poszczególnych państw członkowskich i zależność tych państw od sąsiednich krajów 
posiadających wystarczająco odporne systemy;

P. mając na uwadze, że różne podejścia do gromadzenia danych dotyczących COVID-19 
w UE niezwykle utrudniają porównywanie danych z całej Unii;

Q. mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie poważnie ucierpiały na skutek 
drenażu mózgów, gdyż wysoko wykwalifikowani pracownicy medyczni często 
decydują się na pracę w innym państwie członkowskim, gdzie mają lepszą płacę i 
warunki pracy niż w swoim kraju;

R. mając na uwadze, że unijny mechanizm wspólnego udzielania zamówień z 
powodzeniem wykorzystano w przypadku środków ochrony indywidualnej, zestawów 
do testów, respiratorów i niektórych leków, choć początkowo okazał się on nie dość 
szybki i skuteczny w stosunku do potrzeb;

S. mając na uwadze, że zapasy w ramach rescEU uzupełniono o najważniejsze środki, 
takie jak maski, respiratory i sprzęt laboratoryjny, z myślą o ich wysłaniu w najbardziej 
potrzebujące miejsca;

T. mając na uwadze, że Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ułatwił powrót ponad 
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77 000 obywateli UE w czasie kryzysu zdrowotnego;

U. mając na uwadze, że w czasie kryzysu zdrowotnego związanego z COVID-19 
wprowadzono różne rozwiązania doraźne, takie jak powołany przez Komisję zespół 
ekspertów czy wytyczne dotyczące leczenia pacjentów i wysyłania pracowników 
medycznych do innych państw członkowskich;

V. mając na uwadze, że farmaceutyczne łańcuchy dostaw są uzależnione od 
farmaceutycznych składników czynnych lub leków generycznych produkowanych w 
państwach trzecich, czasem przez jeden zakład na świecie; mając na uwadze, że zakaz 
eksportu wprowadzony podczas kryzysu związanego z COVID-19 zwrócił uwagę na 
niebezpieczeństwo związane z zależnością wyłącznie od tych łańcuchów dostaw;

W. mając na uwadze, że COVID-19 pokazał współzależności istniejące między zdrowiem 
człowieka a zdrowiem naszej planety; mając na uwadze, że pojawieniu się chorób 
odzwierzęcych przenoszonych ze zwierząt na ludzi dodatkowo sprzyja antropogeniczna 
zmiana klimatu i degradacja środowiska;

1. pilnie wzywa do utworzenia europejskiej unii zdrowotnej;

2. wzywa państwa członkowskie, aby w trybie pilnym przeprowadziły testy warunków 
skrajnych w swoich systemach opieki zdrowotnej w celu zidentyfikowania słabych 
punktów oraz sprawdzenia, czy są przygotowane na ewentualny ponowny wzrost 
zachorowań na COVID-19 oraz na wszelkie inne przyszłe kryzysy zdrowotne; wzywa 
Komisję do koordynacji tych prac i ustalenia wspólnych parametrów;

3. wzywa Komisję, aby w oparciu o wyniki testów warunków skrajnych zaproponowała 
dyrektywę w sprawie minimalnych standardów opieki zdrowotnej wysokiej jakości, 
utrzymując kompetencje państw członkowskich w zakresie zarządzania systemami 
opieki zdrowotnej oraz ich organizacji i finansowania, gwarantując jednak 
bezpieczeństwo pacjentów, godziwe warunki pracy i zatrudnienia pracowników służby 
zdrowia oraz europejską odporność w obliczu pandemii i innych kryzysów w dziedzinie 
zdrowia publicznego;

4. zwraca się do Komisji o wprowadzenie europejskiego wskaźnika opieki zdrowotnej, 
który pozwoliłby śledzić postępy systemów opieki zdrowotnej w UE;

5. zwraca się do Komisji o włączenie wiążących wskaźników opieki zdrowotnej i 
dobrostanu w ramy europejskiego semestru;

6. zwraca się do Komisji, by zaproponowała europejski mechanizm reagowania w 
dziedzinie zdrowia, formalizując metody wypracowane podczas kryzysu związanego z 
COVID-19 w oparciu o środki przewidziane w dyrektywie w sprawie transgranicznej 
opieki zdrowotnej, Program UE dla zdrowia i Unijny Mechanizm Ochrony Ludności; 
apeluje o utworzenie organu ds. zarządzania kryzysami zdrowotnymi kierującego 
europejskim mechanizmem reagowania w dziedzinie zdrowia, którego działania 
koordynowałoby Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób pod 
przewodnictwem komisarza do spraw zdrowia i komisarza do spraw zarządzania 
kryzysowego oraz Europejska Agencja Leków (EMA) i zespół ekspertów; apeluje o 
przygotowanie przez ten organ planu działania na wypadek pandemii, który pozwoli 
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skoordynować reakcję na kryzys;

7. apeluje o zwiększenie zapasów w ramach rescEU i sprawiedliwe udostępnianie ich 
wszystkim państwom członkowskim, z uwzględnieniem potencjału w zakresie 
gromadzenia zapasów i potencjału służb ratownictwa medycznego; z dużym 
zadowoleniem przyjmuje proponowane zwiększenie puli środków finansowych 
Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych;

8. wzywa Komisję, państwa członkowskie i partnerów światowych do zapewnienia 
szybkiego, sprawiedliwego, równego i przystępnego cenowo dostępu do przyszłych 
szczepionek i terapii przeciwko COVID-19, kiedy tylko będą one dostępne; podkreśla, 
że elastyczność przewidzianą w Porozumieniu w sprawie handlowych aspektów praw 
własności intelektualnej (TRIPS), dodatkowo potwierdzoną w deklaracji z Ad-Dauhy, 
można wykorzystać do wydawania obowiązkowych licencji w razie kryzysów w 
dziedzinie zdrowia publicznego; wzywa Komisję, aby przedstawiła Parlamentowi ocenę 
roli, jaką zawarte przez UE umowy o wolnym handlu oraz TRIPS mogą odgrywać w tej 
sytuacji, w tym w odniesieniu do stosowania licencji dobrowolnych i licencji 
obowiązkowych, a także do podwyższenia poziomu przejrzystości dobrowolnych 
licencji; zachęca wszystkie państwa członkowskie, aby wspierały wysiłki na rzecz 
łączenia praw patentowych w dziedzinie technologii służących zwalczaniu COVID-19;

9. apeluje o to, by do zamawiania szczepionek i terapii przeciwko COVID-19 
wykorzystywano, w sposób bardziej regularny, wspólne zamówienia UE, aby uniknąć 
rywalizacji między państwami członkowskimi oraz zapewnić równy i przystępny 
cenowo dostęp do ważnych leków i wyrobów medycznych, zwłaszcza nowych 
innowacyjnych antybiotyków, nowych szczepionek i środków leczniczych oraz leków 
na rzadkie choroby;

10. wzywa Komisję, aby dokonała przeglądu mechanizmu wspólnego udzielania zamówień 
na mocy decyzji w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz aby 
zaproponowała nowe rozporządzenie w celu przyspieszenia i zwiększenia skuteczności 
wspólnych zamówień UE w sytuacjach kryzysowych dotyczących zdrowia oraz w celu 
zapewnienia równego i przystępnego cenowo dostępu do nowych metod leczenia;

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ponownego przeanalizowania koncepcji 
przejrzystości cen netto i zwrotu kosztów różnych rodzajów leczenia, tak aby 
umożliwić państwom członkowskim równe szanse w negocjacjach z producentami w 
odniesieniu do rodzajów leczenia, które nie są zamawiane wspólnie;

12. wzywa do szybkiego wdrożenia poważnie opóźnionego rozporządzenia w sprawie 
badań klinicznych, aby zapewnić przejrzystość wyników badań klinicznych niezależnie 
od wyników i ułatwić przeprowadzanie transgranicznych badań klinicznych na większą 
skalę; podkreśla, że nawet negatywne lub niejednoznaczne wyniki badań klinicznych 
mogą pomóc w udoskonaleniu przyszłych badań naukowych;

13. wzywa do opracowania silnej strategii farmaceutycznej UE w celu rozwiązania 
problemów w unijnych i globalnych farmaceutycznych łańcuchach dostaw; strategia ta 
powinna obejmować środki legislacyjne, strategie polityczne i zachęty mające na celu 
motywowanie do produkcji w Europie podstawowych farmaceutycznych składników 
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czynnych (API) i leków, tak aby zagwarantować podaż i stały dostęp po przystępnych 
cenach; wzywa do ustanowienia w każdym państwie członkowskim obowiązkowych 
krajowych wykazów leków i wyrobów medycznych oraz do przekazywania informacji 
Komisji i EMA w celu zapewnienia możliwości przewidywania i uzupełniania 
wszelkich niedoborów;

14. wzywa Komisję do wydania ukierunkowanych wytycznych dotyczących dyrektywy w 
sprawie zamówień publicznych w odniesieniu do udzielania zamówień w sektorze 
farmaceutycznym; domaga się, aby te wytyczne opierały się na kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, mając na celu zapewnienie najlepszego stosunku 
wartości do ceny, a nie po prostu najtańszego produktu, i uwzględniając wkład w 
bezpieczeństwo dostaw w UE;

15. wzywa Komisję do zaproponowania zmienionego mandatu dla Europejskiego Centrum 
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ze znacznie zwiększonym budżetem, personelem i 
kompetencjami, tak aby centrum mogło zapewniać światowej klasy ochronę zdrowia 
publicznego przez cały czas, w tym podczas epidemii;

16. wzywa do wzmocnienia roli EMA w monitorowaniu niedoborów leków i zapobieganiu 
im oraz w koordynacji opracowywania i zatwierdzania badań klinicznych UE w 
sytuacjach kryzysowych;

17. jest zdania, że należy przeanalizować utworzenie europejskiego odpowiednika 
amerykańskiego urzędu ds. zaawansowanych badań biomedycznych i rozwoju, który 
byłby odpowiedzialny za nabywanie i rozwój środków zaradczych przeciwko 
bioterroryzmowi, zagrożeniom chemicznym, jądrowym i radiologicznym, a także 
grypie pandemicznej i nowo występującym chorobom;

18. wzywa do wzmocnienia roli Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 
aby zadbać o to, by pracownicy służby zdrowia nie byli narażani na ryzyko;

19. wzywa do wzmocnienia wytycznych UE w dziedzinie zdrowia i do wprowadzenia 
obowiązku ich stosowania w niektórych przypadkach: na przykład plany działania UE 
w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i szczepień należy wzmocnić 
za pomocą wiążących środków, takich jak unijna karta szczepień dla obywateli; wzywa 
w szczególności do wprowadzenia obowiązku stosowania wytycznych Europejskiego 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w zakresie kryzysu zdrowotnego 
związanego z COVID-19, np. metod rejestrowania zgonów i powrotów do zdrowia;

20. wzywa Komisję, aby w porozumieniu ze społeczeństwem obywatelskim zaproponowała 
utworzenie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia, która będzie w pełni 
zgodna z europejskimi ramami ochrony danych, w celu poprawy standaryzacji, 
interoperacyjności, wymiany danych oraz przyjmowania i promowania 
międzynarodowych standardów danych dotyczących zdrowia;

21. głęboko wierzy w zasadę „Jedno zdrowie”, która łączy zdrowie ludzi, zdrowie zwierząt 
i ochronę środowiska; uważa, że działania przeciwko zmianie klimatu, degradacji 
środowiska, utracie różnorodności biologicznej i niezrównoważonym metodom 
produkcji żywności mają zasadnicze znaczenie dla ochrony ludzi przed pojawiającymi 
się patogenami; wzywa Komisję i państwa członkowskie do wzmocnienia stosowania 
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podejścia „Jedno zdrowie” w UE;

22. zobowiązuje się do dalszego uwzględniania uwarunkowań zdrowotnych, takich jak 
palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, niewłaściwe odżywianie, zanieczyszczenie 
powietrza, narażenie na niebezpieczne substancje chemiczne oraz nierówności w 
zakresie zdrowia, w celu poprawy efektów zdrowotnych;

23. wzywa do rozszerzenia europejskich sieci referencyjnych, tak aby obejmowały one 
choroby zakaźne i odzwierzęce;

24. wzywa Komisję do opracowania strategii na rzecz „odpornej Europy”, składającej się z 
mapy oceny ryzyka i opcji dotyczących należytego zarządzania i inwestycji w systemy 
opieki zdrowotnej oraz reagowania na pandemie na szczeblu europejskim, włącznie z 
odpornymi łańcuchami dostaw w UE; podkreśla w związku z tym strategiczną potrzebę 
wzmocnienia produkcji europejskiej w celu przeniesienia i zbudowania niezbędnego i 
zrównoważonego sektora zdrowia wspierającego bardzo zaawansowaną technologicznie 
działalność produkcyjną o wysokiej wartości dodanej;

25. wzywa do skoordynowanego, opartego na współpracy i otwartego podejścia w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji oraz zwiększenia roli Komisji w 
koordynowaniu badań w zakresie zdrowia i badań epidemiologicznych, tak aby uniknąć 
powielania i ukierunkować badania na wyniki, w tym potrzebne leki, szczepionki, 
urządzenia i sprzęt medyczny; podkreśla, że wyniki badań finansowanych w całości lub 
częściowo z funduszy europejskich i innych funduszy publicznych muszą pozostać w 
sferze publicznej i odpowiadać jasnym warunkom przystępności cenowej i dostępności;

26. z dużym zadowoleniem przyjmuje radykalne zwiększenie proponowanego budżetu na 
nowy Program UE dla zdrowia; apeluje, aby program ten dotyczył nie tylko 
bezpośrednich skutków pandemii COVID-19, ale również konkretnych wyzwań 
zdrowotnych, jakie pandemia COVID-19 stawia przed grupami szczególnie wrażliwymi 
i w odniesieniu do zdrowia psychicznego, a także wszystkich innych długoterminowych 
wyzwań w zakresie zdrowia, przed którymi stoi UE;

27. wzywa Komisję do bezzwłocznego zaproponowania nowych ram strategicznych na 
rzecz zdrowia i bezpieczeństwa, w tym przepisów dotyczących prawa do bycia offline, 
nowej dyrektywy w sprawie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z 
pracą oraz nowej dyrektywy w sprawie dobrego samopoczucia psychicznego w miejscu 
pracy, w celu uznania lęku, depresji i wypalenia za choroby zawodowe, a także do 
uwzględnienia potrzeby podjęcia dalszych działań na rzecz poprawy funkcjonowania 
istniejących ram regulacyjnych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa m.in. w 
sytuacjach pandemii;

28. z zadowoleniem przyjmuje niedawne zobowiązanie Komisji do dokonania oceny 
konieczności wprowadzenia zmian w dyrektywie w sprawie czynników biologicznych 
w związku z wnioskami wyciągniętymi z bezprecedensowego kryzysu, tak aby 
poprawić plany gotowości i reagowania we wszystkich miejscach pracy, oraz do 
przekazania tej oceny Parlamentowi Europejskiemu do końca 2020 r.; wzywa Komisję 
do rozszerzenia zakresu zalecenia Komisji 2003/670/WE dotyczącego europejskiego 
wykazu chorób zawodowych, tak aby objąć nim wszystkie zawody narażone na 
COVID-19 w wyższym stopniu niż ogół ludności;
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29. wzywa do wzmocnienia roli krajowych inspektoratów bezpieczeństwa i higieny pracy 
przez zapewnienie im wystarczających zasobów finansowych i kadrowych, aby mogły 
udzielać wskazówek i wsparcia organom administracji publicznej, przedsiębiorstwom i 
pracownikom w działaniach na rzecz wyeliminowania ryzyka związanego z COVID-19; 
wzywa do wzmocnienia roli związkowych przedstawicieli i komitetów ds. 
bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy w celu promowania aktywnych i skutecznych 
środków zapobiegawczych;

30. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.


