
 
Парламентът дава „зелена светлина“ за новата
програма EU4Health
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EU4Health ще създаде резерв от медицински консумативи, като например основни лекарства, ваксини и медицински изделия.
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• Бюджетът на програмата е 5,1 млрд. евро, като поне 20% от тях са за превенция на
заболяванията и за насърчаване на здравословния начин на живот

• ЕС ще бъде по-добре подготвен за сериозни трансгранични здравни кризи

• 	Лекарствата и медицинските изделия ще бъдат по-достъпни и на по-приемливи цени
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Евродепутатите приеха програмата EU4Health за 20212027 г., която има за цел да
подобри готовността на здравните системи на ЕС за бъдещи заплахи и пандемии.
 
Парламентът одобри временното споразумение, постигнато със Съвета на ЕС, с 631
гласа „за“, 32 гласа „против“ и 34 гласа „въздържал се“.
 
Новата програма EU4Health („ЕС в подкрепа на здравето“) е насочена към области, в
които  ЕС  може  да  бъде  от  помощ,  и  допълва  политиките  на  държавите  членки.
Основната  ѝ  цел  е  да  бъдат  подобрени  здравните  системи,  чрез  подпомагане  на
координацията и обмена на данни между държавите членки. Друга важна задача е
лекарствата и медицинските изделия да станат по-достъпни – както като наличност,
така и като цени.
 
По-ефективно овладяване на трансграничните заплахи за здравето
 
За  да  може  здравните  системи  да  станат  по-устойчиви,  EU4Health  ще  подобри
готовността им за големи трансгранични заплахи за здравето. Това ще позволи на ЕС
да се справя не само с бъдещи епидемии, но и с дългосрочни предизвикателства като
застаряването на населението и неравенствата при достъпа до здравни грижи.
 
Програмата ще подкрепи и действия в областта на електронното здравеопазване и ще
съдейства за създаването на европейско „пространство за здравни данни“. Подкрепа
ще  бъде  оказана  и  за  подобряване  на  достъпа  до  качествени  здравни  грижи,
включително за сексуално и репродуктивно здраве, за подобряване на психичното
здраве и за засилване на борбата с рака.
 
На пленарния дебат във вторник евродепутатите подчертаха ключовата роля, която
новата програма ще играе в борбата с неравнопоставеността в здравеопазването както
между държавите членки, така и между различните социални групи. Те приветстваха и
създаването на равнище ЕС на резерв от основни медицински материали и оборудване,
който допълва работата, извършвана в рамките на rescEU, и резерв от медицински и
помощен персонал, който да бъде мобилизиран в случай на здравна криза. Запис на
дебата можете да проследите тук.
 
Следващи стъпки
 
След като Съветът официално одобри регламента, той ще влезе в сила на следващия
ден след публикуването му в Официален вестник на ЕС. Регламентът ще се прилага със
задна дата от 1 януари 2021 г.
 
Контекст
 
През май 2020 г. Комисията представи нова самостоятелна програма „EU4Health“ („ЕС в
подкрепа на здравето“)  за периода 2021–2027 г.  в  отговор на кризата с  COVID-19.
EU4Health има за цел да подготви по-добре ЕС за сериозни трансгранични заплахи за
здравето и да направи националните здравни системи по-устойчиви. Парламентът и
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https://ec.europa.eu/health/ehealth/dataspace_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_bg
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_bg
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_bg


Съветът постигнаха компромисно споразумение на 14 декември 2020 г.
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Процедурни стъпки
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Приет текст, (9.3.2021 г.)
Запис на дебата (9.3.2021 г.)
Откъси от дебата и изявление на докладчика (9.03.2021)
Прессъобщение след споразумението на тристранната среща (14.12.2020 г.)
Процедурно досие
Профил на докладчика
Проучване на ЕП: Програма EU4Health (3.2.2021 г.)
Свободен достъп до снимки, видео- или аудиоматериали, свързани с EU4Health
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/01-14/Compromise_text_EU4Health_sgs20_005719_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0102(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=14e05972-9b8f-cb42-3404-7b3a02c2c015&date=20210309
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu4health-programme-extracts-from-the-debate-and-the-vote-and-statement-by-cristian-silviu-buoi-epp-ro_I202971-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0102(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/eu4health-2020_16801_pk

