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• Ur programmets budget på 5,1 miljarder euro ska minst 20 procent gå till
sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser

• EU ska stå bättre rustat att hantera omfattande hälsohot över gränserna

• Det ska bli lättare att få tag på läkemedel och medicinsk utrustning till ett överkomligt pris

EU för hälsa kommer att skapa en reserv för hälso- och sjukvårdsartiklar, som  viktiga mediciner och vacciner ©AFP/ChristopheSIMON
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På tisdagen antog ledamöterna programmet EU för hälsa 2021–2027 med målet att göra
EU:s hälso- och sjukvårdssystem mer ordentligt rustade inför framtida hälsohot och
pandemier.
 
Parlamentet godkände den preliminära överenskommelsen med rådet med 631 röster för, 32
röster emot och 34 nedlagda röster.
 
Det nya programmet EU för hälsa ska bidra på områden där EU har ett klart mervärde och
fungera som ett komplement till de nationella strategierna. Några av huvudmålen är att stärka
sjukvården genom att göra det lättare för EU-länderna att samverka och dela uppgifter, men
också att göra läkemedel och medicinsk utrustning mer tillgänglig och överkomlig.
 
Effektivare insatser mot gränsöverskridande hälsohot
 
Eftersom målet är att göra hälso- och sjukvårdssystemen i EU mer motståndskraftiga ska det
nya  hälsoprogrammet  göra  dem  mer  ordentligt  rustade  inför  omfattande  hälsohot  över
gränserna.  På  så  sätt  bör  EU  kunna  hantera  både  framtida  pandemier  och  långsiktiga
utmaningar  som  en  åldrande  befolkning  och  ojämlikhet  i  hälsa.
 
Programmet  ska också stödja  verksamhet  inom e-hälsa och skapandet  av ett  europeiskt
”hälsodataområde”. Dessutom ska stöd gå till  att främja sjukvård av god kvalitet, däribland
tillgång till  sexuell  och reproduktiv hälso- och sjukvård,  att  förbättra psykisk hälsa och att
intensifiera cancerbekämpningen.
 
Under tisdagens plenardebatt framhöll ledamöterna den viktiga roll som det nya programmet
kommer att spela i kampen mot ojämlikheter på hälsoområdet, både mellan EU-länderna och
olika samhällsgrupper. De välkomnade också inrättandet av ett lager med viktig medicinsk
utrustning på EU-nivå, som kompletterar det pågående arbetet genom rescEU, och en reserv
med medicinsk personal och stödpersonal som kan mobiliseras i händelse av en folkhälsokris.
 
Se en videoinspelning av debatten här.
 
Nästa steg
 
Förordningen träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella  tidning,  vilket  sker  så snart  den är  formellt  godkänd av rådet.  Förordningen ska
tillämpas retroaktivt  från och med den 1 januari  2021.
 
Bakgrund
 
I  maj  2020  lade  kommissionen  fram  det  nya  fristående  hälsoprogrammet  EU  för  hälsa
2021–2027, som svar på covid-19-pandemin. Hälsoprogrammet har som mål att hjälpa EU att
stå bättre rustat för omfattande hälsohot över gränserna och göra de nationella hälso- och
sjukvårdssystemen  mer  motståndskraf t iga.  Par lamentet  och  rådet  nådde  en
kompromissöverenskommelse  den  14  december  2020.
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https://ec.europa.eu/health/ehealth/dataspace_sv
https://ec.europa.eu/health/ehealth/dataspace_sv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_sv
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_sv
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_sv
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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Mer information
Den antagna texten kommer att finnas här (09.03.2021)
Videoklipp från debatten och uttalande av föredraganden (09.03.2021)
Videoinspelning med debatten (09.03.2021)
Pressmeddelande till följd av överenskommelsen i trepartsförhandlingarna (14.12.2020)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Briefing från Europaparlamentets utredningstjänst: ”EU4Health programme 2021-2027” (mars
2021)
Briefing från Europaparlamentets utredningstjänst: Programmet EU för hälsa (03.02.2021)
Ljud- och bildmaterial för journalister om EU för hälsa
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/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/sv/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=14e05972-9b8f-cb42-3404-7b3a02c2c015&date=20210309
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/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/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/sv/eu4health_16801_pk
https://twitter.com/EP_Environment

