
CM\814431BG.doc PE441.102v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1269/2009, внесена от Klavdija Ševcova, с латвийско гражданство, 
от името на пациентите на болницата Biķernieki, подкрепена от 832 подписа, 
относно преструктурирането на болницата Biķernieki и финансирането на 
здравеопазването в Латвия от страна на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията изразяват опасение, че плановете на латвийските органи да 
преструктурират болницата Biķernieki, с оглед настаняването на повече от 400 
пациенти с психологични и неврологични заболявания, ще бъдат осъществени за 
сметка на качеството на болничната помощ. Те поставят под въпрос нуждата от 
планираното преструктуриране и неговата икономическа обосновка и обмислят 
относно съобразността от намиране на алтернативно решение за настаняване за 
въпросните пациенти с психологични и неврологични заболявания. Те също така 
изразяват критика към намаляването на средствата за здравеопазване, решено от Сейма, 
латвийския парламент, като изтъкват, че в Латвия са били на разположение средства от 
структурните фондове в размер на 3,1 милиарда евро за да се гарантира, че стандартите 
на здравеопазване и лечението на пациентите няма да пострадат в резултат на 
финансовата криза.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Латвийското здравеопазване отговаря на условията за получаване на помощ от 
структурните фондове на ЕС. По-конкретно, по оперативната програма 
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„Инфраструктура и услуги“, мярка „Инфраструктура за здравеопазване“1, е на 
разположение финансиране от Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) на 
обща стойност 145,7 милиона латвийски лата (208 милиона евро). По тази мярка се 
предоставя помощ за развитие на амбулаторно лечение, лекарски мрежи за първично
здравеопазване, здравни центрове, спешна медицинска помощ, доставчици на 
стационарно лечение, лечение с рентгенотерапия на онкологично болни пациенти. 
Понастоящем са сключени договори за 36,4 % от тази сума.

В допълнение на това, финансова помощ е на разположение и по друга мярка 
„Подобряване на инфраструктурата за развитие на услуги за социална рехабилитация 
на лица с умствени увреждания“ от оперативната програма „Инфраструктура и услуги“. 
Общата сума на наличното за тази дейност финансиране от европейските и национални 
фондове е 3 милиона евро (финансиране от ЕФРР на стойност 2,6 милиона). Съгласно 
информацията, която е на разположение на Комисията, по тази мярка е сключен един 
договор с центъра за дългосрочни грижи „Reģi“ на обща стойност 422 553 латвийски 
лата (603 647 евро), а в бъдеще се планира стартирането на друга ограничена покана за 
представяне на предложения.

Комисията счита, че средствата, които са на разположение за политиката на 
сближаване, трябва да постигнат целите си, които, в здравния сектор, са „подобряване 
на качеството на здравните услуги с цел да се гарантира ефективен процес на 
медицинско лечение и да се оптимизира броят и местоположението на доставчиците на 
здравна помощ, да се извършва висококачествено медицинско лечение, като по този 
начин се гарантира по-бърза възвращаемост на работната сила на пазара на труда“.

Както е постановено в Договора за функционирането на Европейския съюз, държавите-
членки са компетентни за организирането и предоставянето на здравни услуги, 
включително за разпределяне на ресурсите, които са им предоставени. Европейската 
комисия не отговаря нито за избора на отделните проекти, нито за разпределянето на 
средствата за здравния сектор в националните бюджети. Това е национална 
компетентност и от държавите-членки зависи да изготвят и приложат подобрения в 
здравния сектор, които могат да бъдат финансирани от структурните фондове на ЕС.

Освен това, националният управляващ орган (министерството на финансите) отговаря 
за това да гарантира пълно съответствие на проектите, които са избрани за 
съфинансиране от структурните фондове на ЕС, с националното и европейско право, с 
приоритетите в оперативните програми, с националните здравни реформи и стратегии, 
както и да може да се гарантира дългосрочна устойчивост на инвестициите.

Що се отнася до структурните фондове на ЕС, планираното финансиране на здравния 
сектор в Латвия за периода 2007–2013 г. възлиза приблизително на 211 милиона евро,
вместо посочените в петицията 3,1 милиарда евро. Подкрепата за сектора е предвидена 
за 7-годишен период на планиране, а не конкретно за преодоляване на последиците от 
финансовата криза.

                                               
1 Информация за изпълнението на оперативните програми: www.esfondi.lv
Мярка „Инфраструктура за здравеопазване“: http://www.vm.gov.lv/index.php?id=537&top=180 и е 
достъпна в таблицата „Дейности със средства на ЕС” на адрес www.esfondi.lv


