Декларация на Групата за равноправен достъп до здравни грижи в Европейския
парламент
Пандемията от COVID-19 ясно демонстрира, че трябва да действаме колективно, за да
реформираме системите на здравеопазване в ЕС и да избегнем бъдещи сценарии, в
които сме принудени да дадем приоритет на спешната реакция на пандемия пред
особено важните дългосрочни здравни грижи. Това е фундаментален въпрос на
човешки права.
На този фон Групата за равноправен достъп до здравни грижи в Европейския парламент
затвърждава своя ангажимент да гарантира, че равният достъп е високо в политическия
дневен ред на ЕС и че пациентите в целия ЕС получават навременни и качествени грижи,
лечение и подкрепа, от която се нуждаят, дори по време на кризи.
В тази връзка силно приветстваме инициативата за използване на съвместен механизъм
на ЕС за закупуването на ваксини и медицинско оборудване. Това беше единственият
начин да се гарантира, че европейските граждани имат справедлив, навременен и равен
достъп, както и да се предотврати хаос, несигурност и изостряне на различията между
държавите-членки. Призоваваме Европейската комисия заедно с държавите-членки да
проучат възможността за прилагане на този подход в други области от стратегическо
значение, особено в контекста на Европейския здравен съюз.
Ускореното разработване на безопасни и ефективни ваксини срещу COVID-19
представлява забележително постижение на науката и нашите съвместни европейски
усилия за подкрепа на изследователската дейност. Този пробив трябва да бъде
придружен от надеждни, добре координирани и навременни стратегии за разгръщане
на ваксинирането, за да се гарантира, че закупените дози ваксини ще достигнат по едно
и също време до населението в различни части на ЕС, включително в най-отдалечените
региони. Европейската комисия трябва да проучи всички възможности за подкрепа на
усилията на държавите-членки в това отношение и да настоява пред производителите
на ваксини да спазват сключените договорености и да доставят договорените
количества в съответствие с първоначалните графици за доставка. Европейската
комисия също така трябва да представи механизъм за координация, за да гарантира, че
всеки излишък на дози не се губи, а бързо се разпределя между нашите съседи и

международни партньори. С този акт ЕС ще засили ангажимента си към
здравеопазването в световен мащаб и ще изпълни отговорността си да насърчава и
действа в съответствие с присъщите му ценности на справедливост и солидарност.
Приветстваме също така съвместни усилия за повишаване на доверието към ваксините
в целия Европейски съюз, което беше идентифицирано като особено важен въпрос в
контекста на COVID-19 и отвъд него.
Ще се стремим да гарантираме, че равният достъп е централен елемент в политиките и
програмите на ЕС. Един от начините да стане това е чрез по-добро използване и
наблюдение на съществуващите регулаторни и финансови инструменти, които в крайна
сметка могат да доведат до значими и насочени към пациентите промени в полза на подобрия достъп. Неизползваният потенциал на мощни инструменти като кохезионните
фондове на ЕС и Директивата за трансграничното здравеопазване трябва да бъде
оползотворен по-добре.
За да подпомогне тази цел, ние също така приканваме Европейската комисия да
гарантира, че достъпът до здравни грижи ще бъде приоритизиран в националните
планове за възстановяване и устойчивост в съответствие с препоръките в рамките на
европейския семестър.
Съпредседателите на Групата по интереси ще разглеждат тези и други теми в работната
си програма за 2021 г.

