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B9-0221/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la strategia UE în materie de sănătate 
publică după criza COVID-19
(2020/2691(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE),

– având în vedere articolul 114 din TFUE,

– având în vedere articolul 35 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Rezoluția sa din 17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea coordonată a UE 
pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale1,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât criza COVID-19 a arătat că amenințările la adresa sănătății nu țin cont de 
frontiere și că este necesar un răspuns european mai coordonat;

B. întrucât TFUE (articolul 168) și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
(articolul 35) recunosc că „[î]n definirea și punerea în aplicare a tuturor politicilor și 
acțiunilor Uniunii se asigură un nivel ridicat de protecție a sănătății umane” și, în acest 
scop, „în formularea propunerilor prevăzute la alineatul (1) în domeniul sănătății, 
securității, protecției mediului și protecției consumatorilor, Comisia pornește de la 
premisa asigurării unui nivel ridicat de protecție ridicat, ținând seama în special de orice 
evoluție nouă, întemeiată pe fapte științifice. În cadrul atribuțiilor ce le revin, 
Parlamentul European și Consiliul depun eforturi, de asemenea, pentru realizarea 
acestui obiectiv” în ceea ce privește instituirea și funcționarea pieței interne (articolul 
114 din TFUE);

C. întrucât TFUE (articolul 168) recunoaște în mod explicit un rol important al Uniunii, 
care „are în vedere îmbunătățirea sănătății publice și prevenirea bolilor și afecțiunilor 
umane, precum și a cauzelor de pericol pentru sănătatea fizică și mentală. Această 
acțiune cuprinde, de asemenea, combaterea marilor epidemii, favorizând cercetarea 
cauzelor, a transmiterii și prevenirii acestora, precum și informarea și educația în 
materie de sănătate, cărora li se adaugă supravegherea amenințărilor transfrontaliere 
grave privind sănătatea, alerta în cazul unor asemenea amenințări și combaterea 
acestora”;

D. întrucât articolul 168 din TFUE prevede că „[î]n definirea și punerea în aplicare a 
tuturor politicilor și acțiunilor Uniunii se asigură un nivel ridicat de protecție a sănătății 
umane” și întrucât Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât în repetate rânduri că, 
pentru a urmări obiective în domeniul sănătății publice, UE poate lua măsuri legate de 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0054.
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piața internă;

E. întrucât, în cadrul acestei competențe, UE a luat măsuri pentru a îmbunătăți sănătatea 
publică, a aborda amenințările transfrontaliere grave, a preveni și a gestiona bolile 
umane și animale, a atenua riscurile pentru sănătatea umană și a armoniza strategiile în 
materie de sănătate între statele membre;

F. întrucât înființarea unor agenții specializate, cum ar fi Agenția Europeană pentru 
Medicamente (EMA), Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și 
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) demonstrează că UE își 
asumă mai multe angajamente față de politica în domeniul sănătății;

G. întrucât programul EU4Health, pentru care s-a propus un buget de 9,4 miliarde EUR, 
indică în mod clar că UE joacă un rol din ce în ce mai important în politica publică din 
domeniul sănătății publice;

H. întrucât, în ciuda tuturor acțiunilor întreprinse deja la nivelul UE, Uniunea Europeană 
poate face și alte îmbunătățiri semnificative privind politica în domeniul sănătății în 
cadrul stabilit de tratatele existente; întrucât dispozițiile privind sănătatea din tratate 
sunt încă insuficient utilizate în ceea ce privește obiectivele la a căror îndeplinire ar 
putea contribui2;

I. întrucât este bine cunoscut faptul că accesul la asistență medicală transfrontalieră, o mai 
mare coordonare și promovare a celor mai bune practici între statele membre pot aduce 
beneficii considerabile3;

J. întrucât Europa noastră se întemeiază pe subsidiaritate și solidaritate;

K. întrucât amenințările transfrontaliere nu pot fi abordate decât împreună;

L. întrucât Parlamentul European a subliniat că pandemia nu cunoaște granițe sau ideologii 
și că este nevoie de cooperarea și solidaritatea întregii comunități internaționale și de o 
consolidare a sistemului ONU și mai ales a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS);

1. solicită instituțiilor europene și statelor membre să desprindă învățămintele 
corespunzătoare în urma crizei provocate de COVID-19 și să se angajeze într-o 
cooperare mult mai solidă în domeniul sănătății, având în vedere că amenințările la 
adresa sănătății, precum COVID-19, nu cunosc frontiere; solicită, prin urmare, 
realizarea imediată a Uniunii Europene a sănătății;

2. subliniază că Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) oferă cadrul pentru mult mai 
multe acțiuni la nivel european decât au fost întreprinse în ultimii ani și solicită 

2 Studiu intitulat „Unlocking the potential of the EU Treaties: An article-by-article analysis of the scope for action” 
(Deblocarea potențialului tratatelor UE: o analiză articol cu articol a posibilităților de acțiune), Serviciul de 
Cercetare al Parlamentului European (EPRS), publicat la 28 mai 2020, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651934/EPRS_STU(2020)651934_EN.pdf. 
3 Studiu intitulat „Europe’s two trillion euro dividend: Mapping the Cost of Non-Europe 2019-24” (Dividendul de 
două mii de miliarde de euro al Europei: diagrama costului „non-Europei” 2019-24), Serviciul de Cercetare al 
Parlamentului European (EPRS), publicat la 18 aprilie 2019,  
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631745. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651934/EPRS_STU(2020)651934_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_STU%282019%29631745
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Comisiei să examineze posibilitățile de acțiune și statelor membre să analizeze opțiunile 
într-un mod mai pozitiv decât au făcut-o în trecut;

3. solicită ca viitoarea politică europeană în domeniul sănătății să plaseze starea generală 
de bine din punct de vedere fizic, mintal și social a cetățenilor în centrul oricărei acțiuni, 
în conformitate cu articolul 3 din TUE, care pune starea generală de bine a tuturor 
europenilor în centrul politicii europene, al inovării și al deciziilor fondate pe date 
științifice, precum și al utilizării progreselor medicale pentru a îmbunătăți viața de zi cu 
zi a tuturor;

4. sprijină ferm integrarea sănătății în toate politicile (abordarea HiAP) și aplicarea pe 
deplin a acestei abordări, ca răspuns la caracterul transsectorial al sănătății publice și 
urmărește integrarea orizontală a aspectelor legate de sănătate în toate politicile 
relevante, cum ar fi agricultura, transporturile, comerțul internațional, cercetarea, mediul 
și clima;

5. subliniază că criza provocată de COVID-19 nu s-a terminat și că vor apărea noi infecții 
și decese dacă nu recurgem la o abordare prudentă; sprijină planul de acțiune al 
Comisiei privind vaccinarea și solicită Comisiei și statelor membre să îl pună în aplicare 
rapid; insistă asupra faptului că toți cetățenii europeni și pacienții din restul lumii 
trebuie să aibă acces la un vaccin și/sau un tratament împotriva COVID-19; subliniază 
că Uniunea Europeană ar trebui să invite la dialog și cooperare, dar să aibă și un plan 
alternativ în cazul în care țările terțe nu vor fi în măsură să partajeze vaccinul și/sau 
tratamentul ori cunoștințele lor în această privință; solicită Comisiei și statelor membre 
ca, în acest caz, să aibă în vedere posibilitatea de a recurge la licențe forțate și la măsuri 
comerciale;

6. consideră că, pentru viitor, este necesar să se stabilească parteneriate public-privat după 
modelul Autorității pentru Cercetare și Dezvoltare Avansată în Domeniul Biomedical 
din SUA pentru a reacționa mai rapid în cazul unei crize similare;

7. îndeamnă să se stabilească un răspuns european mai bun în caz de pandemie, printre 
altele, prin consolidarea ECDC și a EMA, și solicită Comisiei să analizeze dacă un 
regulament privind amenințările transfrontaliere la adresa sănătății ar fi util și posibil 
din punct de vedere juridic în acest context;

8. solicită o mai bună transpunere a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră, 
în special din perspectiva jurisprudenței CJUE, pentru a clarifica principalele concepte 
de mobilitate a pacienților, de proceduri de rambursare și de autorizarea prealabilă;

9. solicită ca atât cadrul financiar multianual (CFM), cât și planul de redresare să pună un 
accent mai mare pe sănătate și se angajează să ajungă rapid la un acord cu privire la 
programul EU4Health și la componentele referitoare la sănătate din planul de redresare; 
solicită să se creeze un fond special al UE pentru a ajuta statele membre să își 
consolideze infrastructura spitalicească și serviciile de sănătate; 

10. subliniază rolul fundamental al cercetării în domeniul sănătății și solicită mai multe 
sinergii cu cercetarea desfășurată în statele membre, precum și crearea unei rețele 
europene universitare în domeniul sănătății în cadrul unui plan global pentru sănătate;
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11. solicită un cadru de reglementare clar și ambițios pentru întreprinderile europene, 
precum și resurse dedicate cercetării în domeniul științific și al sănătății, întrucât un 
sector european al sănătății de succes și avansat din punct de vedere tehnic și o 
comunitate de cercetare competitivă sunt esențiale;

12. salută călduros angajamentul Președinției germane a Consiliului de a aborda problema 
lipsei de medicamente și de alte produse, cum ar fi echipamentul individual de protecție, 
și solicită Consiliului și Comisiei să acționeze imediat, ținând seama de poziția 
Parlamentului cu privire la aceste aspecte; solicită ca, în cursul acestui an, să se pună în 
aplicare măsuri pe termen scurt și să se ajungă măcar la un acord asupra măsurilor pe 
termen lung;

13. subliniază rolul important jucat de industria europeană în sectorul farmaceutic și în alte 
domenii legate de sănătate și sprijină promovarea întreprinderilor de dimensiune 
europeană care încurajează inovarea și producția în UE, precum și o reducere a 
dependenței UE de țări terțe prin diversificarea lanțurilor de aprovizionare și a 
capacităților de producție pentru aceste produse, precum și prin punerea în comun și 
coordonarea capacităților de producție digitală, precum imprimarea 3D;

14. încurajează toate țările să adere la Acordul Organizației Mondiale a Sănătății privind 
eliminarea tarifelor vamale la produsele farmaceutice, solicită extinderea domeniul de 
aplicare la toate produsele farmaceutice și medicamentele și afirmă că UE trebuie să 
mențină un sistem solid de proprietate intelectuală (PI) europeană pentru a încuraja 
cercetarea și dezvoltarea și industria prelucrătoare din Europa și pentru a garanta că 
Europa continuă să inoveze și rămâne un lider mondial;

15. sprijină planul Comisiei de a prezenta o strategie farmaceutică la sfârșitul acestui an și 
îndeamnă Comisia să respecte acest calendar;

16. este de acord cu proiectul Comisiei de a prezenta un plan de combatere a cancerului și 
se angajează, printre altele, să colaboreze cu comitetul său nepermanent în lupta 
împotriva cancerului;

17. îndeamnă insistent Consiliul să aprobe cât mai curând posibil propunerea privind 
evaluarea tehnologiilor medicale (ETM) și speră ca negocierile în cadrul trilogului să 
aibă un deznodământ pozitiv până la sfârșitul anului;

18. solicită Comisiei ca, până cel târziu la 1 iulie 2021, să prezinte următoarele propuneri 
după efectuarea unei analize juridice aprofundate și a unei evaluări a impactului:

a) un cadru juridic pentru a încuraja inovarea în domeniul creării de noi antibiotice, 
deoarece avem nevoie disperată de produse noi;

b) o propunere de plan general pentru e-sănătate, care să cuprindă propuneri concrete și, 
dacă este necesar, legislative privind e-sănătatea, în special privind problema 
compatibilității între sistemele statelor membre;

c) măsuri pentru a atenua impactul diferențelor semnificative de capacitate dintre 
sistemele de sănătate în ceea ce privește disponibilitatea personalului medical;
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d) un plan de acțiune actualizat privind bolile rare și neglijate;

e) un plan de acțiune la nivelul UE privind sănătatea mintală;

f) o strategie europeană pentru îngrijitori;

g) un nou plan de acțiune pentru personalul din domeniul sănătății din UE - planul actual 
se va sfârși în 2020 -, care să țină cont de experiența pandemiei pentru a oferi 
personalului medical un nou cadru strategic și operațional adecvat;

h) o propunere legislativă care vizează creșterea siguranței pacienților, în special în ceea 
ce privește produsele farmaceutice, printre altele, sugerând includerea pe ambalajul 
medicamentelor a unei note cu cele mai importante informații pentru pacienți;

i) o propunere privind modalitățile de îmbunătățire a finanțării independente a grupurilor 
de pacienți europeni;

j) o propunere care vizează introducerea unor măsuri de stimulare a producției și 
consumului de produse agricole europene care contribuie la un mod de viață sănătos, 
de exemplu prin reducerea TVA-ului pe fructe și legume;

k) un plan de acțiune pentru a crește transparența informațiilor din domeniul sănătății și 
pentru a combate mai eficient dezinformarea;

19. evidențiază în mod deosebit dimensiunea internațională a asistenței medicale; reiterează 
rolul important al OMS și regretă atitudinea administrației SUA în această privință, dar 
solicită, în același timp, Organizației Mondiale a Sănătății să fie dispusă să facă anumite 
îmbunătățiri, de exemplu în ceea ce privește implicarea Taiwanului;

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.


