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Przedmiot: Najnowsze plany Komisji dotyczące wzmocnienia zdrowia w UE i Europejskiej Unii 
Zdrowotnej

Komisja podjęła niedawno historyczne kroki w celu wzmocnienia zdrowia w UE. Z myślą o 
dopilnowaniu, by te rozwiązania dostępne były dla wszystkich obywateli UE i przynosiły im korzyści, 
chcielibyśmy otrzymać odpowiedź na następujące pytania:

1. Oprócz umów, które już zostały zawarte, Komisja prowadzi negocjacje dotyczące dalszych 
umów zakupu z wyprzedzeniem szczepionek przeciwko COVID-19. Dla obywateli europejskich 
istotne jest, by starania te obejmowały różnorodne bezpieczne technologie wykorzystywane przy 
produkcji szczepionek. W jaki sposób Komisja dopilnuje, by wszystkie technologie 
wykorzystywane do produkcji szczepionek, w tym kandydujące szczepionki inaktywowane, 
mogły być oferowane obywatelom europejskim?

2. W jaki sposób niedawno rozpoczęte inicjatywy w dziedzinie zdrowia zapewnią międzysektorowe 
synergie w Europie? Jakie procedury bilansowania bierze się pod uwagę w celu zapewnienia, by 
inicjatywy te spełniały potrzeby obywateli i były odpowiedzią na poważne problemy zdrowotne w 
różnych dziedzinach, takich jak choroby zakaźne, choroby niezakaźne i profilaktyka zdrowotna?

3. W ramach pakietu dotyczącego Europejskiej Unii Zdrowotnej Komisja zapowiedziała również 
utworzenie odrębnego urzędu ds. reagowania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia zdrowia. 
Czy Komisja rozważa współpracę z amerykańskim urzędem ds. zaawansowanych badań i 
rozwoju w dziedzinie biomedycyny (BARDA)? Czy nowo utworzony Europejski plan badań w 
dziedzinie zdrowia i środowiska (HERA) będzie opierał się na doświadczeniach zgromadzonych 
w ramach podejścia/systemu stosowanego przez amerykański urząd BARDA, jak np. 
sporządzanie listy priorytetowych zagrożeń biologicznych i podział kosztów opracowywania 
medycznych środków przeciwdziałania tym zagrożeniom?


