
 

PE dorește ca UE să joace un rol mai important în
îmbunătățirea sănătății publice
 

În dezbaterea privind viitoarea strategie UE în domeniul sănătății publice, eurodeputații
solicită instrumente mai puternice pentru a face față urgențelor în domeniul sănătății.
 
În cadrul  dezbaterii  în plen cu comisarul  pentru sănătate, Stela Kyriakides și  cu Consiliul,
Parlamentul European a subliniat necesitatea de a trage învățăminte adecvate din criza COVID-
19. Mulți dintre aceștia au pledat pentru necesitatea de a conferi UE un rol mult mai important în
domeniul sănătății.
 
Subliniind că pandemia actuală este încă departe de a fi depășită, eurodeputații au insistat
asupra necesității de a se asigura că sistemele de sănătate din UE sunt mai bine echipate și
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coordonate pentru a face față amenințărilor viitoare la adresa sănătății, având în vedere că
niciun stat membru nu poate face față singur unei pandemii precum COVID-19.
 
Mai mulți eurodeputați au menționat că un rol mai important al UE în domeniul sănătății publice
trebuie să includă măsuri  de abordare a penuriei  de medicamente și  de echipamente de
protecție  accesibile  ca preț,  precum și  sprijin  pentru cercetare.
 
Unii eurodeputați au solicitat ca agențiile europene de asistență medicală, ECDC și EMA, să fie
consolidate,  în  timp ce alții  au susținut  necesitatea unei  „uniuni  a  sănătății”  europene cu
standarde minime la  nivelul  UE.
 
Votul asupra rezoluției va avea loc vineri după-amiază, rezultatele fiind comunicate la ora locală
18.00 (19.00 ora României).
 
Context
 
Responsabilitatea principală  pentru  sănătatea publică  și,  în  special,  pentru  sistemele  de
sănătate revine statelor membre. Cu toate acestea, UE joacă un rol important în îmbunătățirea
sănătății  publice,  prevenirea  și  gestionarea  bolilor,  atenuarea  surselor  de  pericol  pentru
sănătate  și  armonizarea  strategiilor  în  materie  de  sănătate  între  statele  membre.
 
Parlamentul a promovat în mod constant instituirea unei politici coerente a UE în domeniul
sănătății publice. Printr-o rezoluție privind revizuirea bugetului UE pentru perioada de după
2020 și planul de redresare economică a UE, deputații au insistat asupra creării un nou program
european de sine stătător în domeniul sănătății.
 
Ca urmare, Comisia a prezentat o propunere de 9.4 miliarde EUR pentru programul EU4Health
în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027, parte a planului de redresare a UE denumit
Next Generation EU.
 
Înregistrarea dezbaterii poate fi urmărită aici.
 
Mai multe informaţii
Proiect de rezoluție privind strategia UE în domeniul sănătății publice după COVID-19
Fișă de procedură
Comunicat de presă: EU4Health: Eurodeputații salută propunerea pentru un program de sine
stătător în domeniul sănătății (28.05.2020) (EN)
Comunicat de presă: Strategia UE privind vaccinurile COVID-19 trebuie să asigure siguranță și
accesibilitate pentru toți (22.06.2020) (EN)
Pericolele pentru sănătate: stimularea nivelului de pregătire și de management al crizei în UE
(EN)
Parlamentul European: răspunsul UE la coronavirus
Comisia Europeană: răspunsul la coronavirus
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0216_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus/20200512IPR78912/ue-27-are-nevoie-de-un-pachet-de-redresare-de-2-mii-de-miliarde-eur
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus/20200512IPR78912/ue-27-are-nevoie-de-un-pachet-de-redresare-de-2-mii-de-miliarde-eur
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus/20200513STO79012/covid-19-planul-de-redresare-economica-al-ue
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=abed5645-d8f1-51a2-09ab-9ae086c02720&date=20200708
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0216_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2691 (RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200604STO80507/health-threats-boosting-eu-readiness-and-crisis-management
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200604STO80507/health-threats-boosting-eu-readiness-and-crisis-management
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_ro
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk
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