MANIFEST PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ A SĂNĂTĂŢII
Preambul
În 2020, un virus invizibil a străbătut Europa, lăsând în urmă sute de mii de morţi şi mulţi alţi
oameni cu dizabilităţi grave. Activitatea economică s-a prăbuşit, forţând guvernele să intervină
în moduri care ar fi fost de neimaginat anterior.
Aceasta nu va fi ultima pandemie. Vor exista, de asemenea, multe alte ameninţări pentru
sănătate, inclusiv efectele schimbărilor climatice, ale rezistenţei antimicrobiene şi multe altele.
Nu putem să ne continuăm viaţa la fel ca înainte. Trebuie să ne protejăm societatea, însă în
moduri proporţionale cu pericolele care o ameninţă. Trebuie să salutăm declaraţia clară a
preşedintelui Comisiei Europene, Dr. Ursula von der Leyen, din discursul său din septembrie
2020, „Starea Uniunii”, în care prezintă necesitatea creării unei Uniuni Europene a Sănătăţii
(EHU) mai puternice, pe baza eforturilor recente ale Comisiei de a lua măsuri cu privire la
ameninţările transfrontaliere pentru sănătate.
Prin tratate succesive, guvernele Statelor Membre ale Uniunii Europene s-au angajat în crearea
unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane1. În Carta Drepturilor Fundamentale, acestea
s-au angajat faţă de umanitate, demnitate şi solidaritate2. În Obiectivele de dezvoltare durabilă,
s-au angajat în vederea creării unui viitor durabil pentru toţi. De asemenea, toate Statele
Membre sunt obligate în calitate de membri să respecte Constituţiei Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii. Cu toate acestea, aceste garanţii pentru sănătate nu sunt suficiente de la sine.
Noi, subsemnaţii, în calitate de cetăţeni europeni facem apel la liderii noştri politici, reuniţi
în Consiliul European şi la Conferinţa privind viitorul Europei, să facă următorul pas,
pentru a se implica în crearea unei Uniuni Europene a Sănătăţii.

Obiective
O Uniune Europeană a Sănătăţii:
a) va depune eforturi pentru sănătatea şi bunăstarea tuturor cetăţenilor europeni, fără a lăsa
pe nimeni în urmă;
b) va consolida solidaritatea în interiorul Statelor Membre, dar şi între acestea, pe baza
principiului universalităţii progresive, oferind sprijin, inclusiv asigurare medicală
universală pentru toţi, dar cu o atenţie deosebită acordată nevoilor celor defavorizaţi;
c) va asigura durabilitatea mediului, prin adoptarea Pactului Verde European3 şi
prioritizarea măsurilor de promovare a abordării „O singură sănătate”, conceptul care
leagă sănătatea noastră de cea a animalelor şi plantelor cu care împărţim această planetă;
d) va oferi securitate tuturor europenilor, protejându-i de ameninţările majore pentru
sănătate şi de vulnerabilitatea creată de o existenţă precară;
e) va permite ca vocea tuturor să fie auzită, astfel încât politicile care le afectează
sănătatea să fie create împreună cu ei şi nu pentru ei.

Politici şi alte măsuri
Aceste obiective pot fi atinse în mai multe moduri:
___________________________
1

Art 168 TFUE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12008E168
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charterfundamental-rights_en
3
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
2

a) Statutul politicii din domeniul sănătăţii din tratatele europene va fi consolidat, cu
dispoziţii privind o Uniune Europeană a Sănătăţii încorporate în articolele 2 şi 3 ale
unui Tratat revizuit privind funcţionarea Uniunii Europene, conferind Uniunii
Europene competenţa explicită de a lua măsuri în ceea ce priveşte politica în
domeniul sănătăţii;
b) Vocea cetăţenilor Europei, exprimată prin reprezentanţii acestora în Parlamentul
European, va fi ascultată mai îndeaproape;
c) Prin recunoaşterea naturii transfrontaliere a numeroaselor ameninţări pentru
sănătate, cadrul de reglementare a ameninţărilor împotriva sănătăţii va fi revizuit,
inclusiv prin propunerea creării unei Autorităţi de Pregătire şi Intervenţie în Caz de
Urgenţă Sanitară (HERA), unor mecanisme îmbunătăţite pentru a procura provizii
adecvate în situaţii de urgenţă, pentru a permite publicarea rapidă a unor date de
sănătate definite în mod constant (inclusiv roluri consolidate pentru EUROSTAT şi
ECDC, colaborând îndeaproape cu Statele Membre), cu scopul de a consolida
mecanismele pentru generarea rapidă de dovezi exacte şi de încredere din cercetare
şi practică şi a contracara ameninţarea „ştirilor false”;
d) Activităţile Uniunii Europene în domeniul cercetării în domeniul sănătăţii vor fi
extinse cu un program de sănătate îmbunătăţit în cadrul Orizontului Europa, crearea
unui echivalent european al Autorităţii de Cercetare şi Dezvoltare Avansată
Biomedicală a SUA (BARDA), o EMA consolidată şi alte măsuri pentru
promovarea colaborării în cercetare la nivel global în Europa;
e) Prin recunoaşterea importanţei forţei de muncă din domeniul sănătăţii, Uniunea
Europeană şi Statele Membre vor colabora pentru a aborda distribuţia inegală a
capacităţilor forţei de muncă din domeniul sănătăţii în Europa, oferind sprijin
regiunilor care au dificultăţi în atragerea lucrătorilor din domeniul sănătăţii, precum
şi promovând formarea şi educarea profesioniştilor din domeniul sănătăţii, în
conformitate cu standardele comune, împreună cu măsuri pentru protejarea
drepturilor lucrătorilor din domeniul sănătăţii, inclusiv a celor din alte părţi ale
lumii;
f) Prin recunoaşterea beneficiilor colaborării europene privind bolile rare, vor fi
consolidate măsurile de sprijinire a celor care sunt afectaţi de acestea;
g) Prin recunoaşterea naturii globale a numeroaselor ameninţări la adresa sănătăţii, UE
va dezvolta o politică globală în domeniul sănătăţii, lucrând cu ONU şi agenţiile
sale specializate şi în special, cu o Organizaţie Mondială a Sănătăţii consolidată, dar
şi cu alte organizaţii multinaţionale care contribuie la sănătate, pentru a îndeplini
Obiectivele de dezvoltare durabilă legate de sănătate.

Principii
Toate politicile de sănătate se vor baza pe o serie de principii:
a) prioritatea măsurilor care asigură bunăstare şi o viaţă mai lungă şi mai sănătoasă
pentru toţi europenii;
b) precauţie, proporţionalitate şi demnitate, respectând totodată drepturile
fundamentale, inclusiv egalitatea pe orice temeiuri, inclusiv sex, rasă, culoare,
origine etnică sau socială, trăsături genetice, limbă, religie sau credinţă, opinie
politică sau orice altă

opinie, apartenenţa la o minoritate naţională, proprietate, naştere, dizabilitate, vârstă
sau orientare sexuală de gen, etnie sau sexualitate4;
c) respectarea diferenţelor regionale şi naţionale, atât în conceperea şi prioritizarea
politicilor, ţinând seama de contexte diferite, cât şi în implementarea acestora,
ţinând seama de principiul subsidiarităţii;
d) solidaritate în interiorul Statelor Membre, între acestea şi faţă de restul globului,
cu măsuri care să le protejeze capacitatea de a furniza servicii de sănătate sigure şi
eficiente. Nimeni nu este în siguranţă până când nu vor fi cu toţii în siguranţă.
La data de 9 mai 2020, Europa a comemorat cea de-a 70-a aniversare a Declaraţiei Schuman
care a deschis calea către Uniunea Europeană. Istoria Europei din ultimele şapte decenii
demonstrează că transformările majore sunt rareori rapide sau uşoare. Să ne inspirăm din
cuvintele lui Robert Schuman: Sănătatea mondială „…nu poate fi protejată fără eforturi creative,
proporţionale cu pericolele care o ameninţă”.
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