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• Bugetul programului se ridică la 5,1 miliarde EUR, din care 20% sunt fonduri destinate
prevenirii bolilor și promovării sănătății

• UE va fi mai bine pregătită pentru a aborda amenințările transfrontaliere majore la adresa
sănătății

• Vor exista mai multe medicamente și dispozitive medicale la prețuri accesibile

EU4Health va crea o rezervă de produse medicale, cum ar fi medicamente esențiale, vaccinuri și dispozitive medicale
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PE a adoptat programul EU4Health în valoare de 5,1 miliarde EUR, ce vizează o mai bună
pregătire a sistemelor de sănătate din UE pentru viitoare amenințări la adresa sănătății și
pandemii.
 
Parlamentul a votat acordul provizoriu la care a ajuns cu Consiliul cu 631 voturi pentru, 32
împotrivă si 34 abțineri.
 
Noul program EU4Health 2021-2027 va contribui la domeniile în care Uniunea Europeană
poate aduce în mod clar valoare adăugată și va veni, astfel, în completarea politicilor statelor
membre. EU4Health își propune să crească reziliența sistemelor naționale de sănătate și să
ajute, în acest sens, țările să se coordoneze și să facă schimb de date. Un alt obiectiv principal
al programului este de a crește disponibilitatea și accesibilitatea (inclusiv în ceea ce privește
prețurile) în cazul medicamentelor și al dispozitivelor medicale.
 
Abordarea mai eficientă a amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății 
 
Obiectivul programului EU4Health este de a crește reziliența sistemelor medicale. El le va ajuta
să fie mai bine pregătite pentru amenințări transfrontaliere majore la adresa sănătății. Astfel,
Uniunea ar trebui să poată face față atât viitoarelor epidemii, cât și unor provocări pe termen
lung, cum ar fi îmbătrânirea populației și inegalitățile din domeniul sănătății.
 
Programul va susține și demersuri legate de e-sănătate și de crearea unui „spațiu european al
datelor privind sănătatea”. Promovarea accesului la servicii medicale de calitate, inclusiv la
asistență medicală sexuală și reproductivă, îmbunătățirea sănătății mintale și accelerarea luptei
împotriva cancerului vor fi și ele susținute.
 
În timpul  dezbaterii  de marți,  eurodeputații  au subliniat  rolul  cheie pe care îl  va juca noul
program în combaterea inegalităților în materie de sănătate, atât între statele membre, cât și
între diverse categorii sociale. Aceștia au salutat, de asemenea, instituirea la nivelul UE a unui
stoc de materiale și echipamente medicale esențiale, complementar cu rescEU, precum și a
unei rezerve de personal medical și de sprijin care să fie mobilizat în cazul unei crize sanitare.
Puteți viziona înregistrarea video a dezbaterii aici.
 
Următorii pași
 
După ce și Consiliul aprobă în mod oficial regulamentul, acesta va intra în vigoare în ziua
următoare datei publicării  sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Regulamentul se va
aplica retroactiv de la 1 ianuarie 2021.
 
Context
 
În mai 2020, Comisia a prezentat un nou program EU4Health pentru perioada 2021-2027 de
sine stătător, ca răspuns la criza provocată de pandemia de COVID-19. EU4Health este menit
să pregătească mai bine Uniunea pentru amenințările transfrontaliere majore la adresa sănătății
și să crească reziliența sistemelor de sănătate. Parlamentul și Consiliul au încheiat un acord de
compromis pe 14 decembrie 2020.
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https://ec.europa.eu/health/ehealth/dataspace_ro
https://ec.europa.eu/health/ehealth/dataspace_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_ro
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=14e05972-9b8f-cb42-3404-7b3a02c2c015&date=20210309
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_ro
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/01-14/Compromise_text_EU4Health_sgs20_005719_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/01-14/Compromise_text_EU4Health_sgs20_005719_EN.pdf
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Mai multe informaţii
Text adoptat (9.3.2021)
Extrase din dezbatere și declarația raportorului (9.03.2021)
Înregistrarea dezbaterii (9.3.2021)
Comunicat de presă privind acordul interinstituțional (14.12.2020)
Fișă de procedură (EN)
EP Research (rezumat): Programul EU4Health 2021-2027 (EN)
EP Research (briefing): Programul EU4Health (februarie 2021) (EN)
Materiale audio, video și fotografice gratuite despre EU4Health
Profillul raportorului Cristian-Silviu Bușoi (PPE, România)

Dana POPP
Press Officer

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74903 (STR)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
envi-press@europarl.europa.eu
redactia-RO@europarl.europa.eu
@EP_Environment
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html
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/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=14e05972-9b8f-cb42-3404-7b3a02c2c015&date=20210309
http://www.europarl.europa.eu/news/en/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/RegData/etudes/ATAG/2021/689351/EPRS_ATA(2021)689351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/ro/eu4health-2020_16801_pk
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI/home
https://twitter.com/EP_Environment

