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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1269/2009 af Klavdija Ševcova, lettisk statsborger, for patienter på 
Biķernieki-hospitalet, og 832 medunderskrivere, om omstrukturering af 
Biķernieki-hospitalet og EU-støtte til sundhedssektoren i Letland

1. Sammendrag

Andragerne frygter, at de lettiske myndigheders planer om at omstrukturere Biķernieki-
hospitalet med henblik på at få plads til mere end 400 psykisk syge og patienter med 
neurologiske sygdomme vil ske på bekostning af kvaliteten af hospitalsbehandlingen. De 
betvivler behovet for den planlagte omstrukturering og den økonomiske begrundelse for den 
og mener, at det er mere hensigtsmæssigt at finde alternative indlæggelsesmuligheder for de 
berørte patienter, som er psykisk syge og har neurologiske sygdomme. De er også kritiske 
over for de nedskæringer i sundhedssektoren, som Saeima, det lettiske parlament, har 
vedtaget, og påpeger, at der blev bevilget 3,1 mia. euro fra strukturfondene til 
sundhedssektoren i Letland for at sikre, at kvaliteten af sundhedsplejen og 
patientbehandlingen ikke blev forringet som følge af finanskrisen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. december 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Den lettiske sundhedssektor er berettiget til at modtage støtte fra EU’s strukturfonde. 
Navnlig er der gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) mulighed for 
støtte på i alt 145,7 mio. lats (208 mio. euro) under det operationelle program "Infrastructure 
and Services" (infrastruktur og tjenester) og foranstaltningen "Health care infrastructure" 
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(infrastruktur i sundhedsplejen)1. Under denne foranstaltning ydes der støtte til udvikling af 
ambulatorisk sundhedspleje, lægenetværk i den primære sundhedspleje, sundhedscentre, akut 
lægehjælp, udbydere af stationær sundhedspleje samt røntgenbehandling af onkologipatienter. 
I øjeblikket er der indgået aftaler for i alt 36,4 % af dette beløb.

Derudover er der mulighed for støtte gennem aktiviteten "Improvement of Infrastructure to 
Develop Social Rehabilitation Services for Persons with Mental Disorders" (forbedring af 
infrastruktur til udvikling af tjenester inden for social rehabilitering for personer med psykiske 
lidelser) under det operationelle program "Infrastructure and Services". Det samlede 
støttebeløb, der stilles til rådighed til denne aktivitet i form af EU-midler og nationale midler, 
udgør tre mio. euro (EFRU-midlerne udgør 2,6 mio. euro). Under denne aktivitet er der ifølge 
Kommissionens oplysninger i øjeblikket indgået en aftale med "Reģi"-centret til langvarig 
pleje til et samlet beløb på 422.553 lats (603.647 euro), og der er planer om at iværksætte 
endnu en begrænset indkaldelse af forslag.

Kommissionen mener, at de ressourcer, der er til rådighed for samhørighedspolitikken, skal nå 
de udpegede mål, som inden for sundhedssektoren er at forbedre kvaliteten i sundhedsplejen 
for at sikre effektiv medicinsk behandling, maksimere antallet af udbydere af 
sundhedstjenester og optimere deres placering, udføre medicinsk behandling af højere kvalitet 
og således sikre, at arbejdsstyrken vender hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet. 

Som anført i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har medlemsstaterne 
ansvaret for organisation og levering af sundhedstjenesteydelser samt fordeling af de midler, 
der afsættes hertil. Kommissionen har hverken ansvaret for udvælgelsen af de enkelte 
projekter eller bevillingerne til sundhedssektoren i de nationale budgetter. Dette er et nationalt 
kompetenceområde, og det er op til medlemsstaterne at udvikle og gennemføre forbedringer i 
sundhedssektoren, som kan finansieres gennem EU’s strukturfonde. 

Endvidere har den nationale forvaltningsmyndighed (finansministeriet) ansvaret for at sikre, 
at de projekter, der udvælges til medfinansiering gennem EU’s strukturfonde, dels overholder 
den nationale lovgivning og EU-lovgivningen, prioriteringerne i de operationelle programmer 
og de nationale sundhedsreformer og -strategier, og dels kan sikre investeringens 
bæredygtighed på længere sigt. 

Hvad angår EU’s strukturfonde, udgør den støtte til sundhedssektoren, der er planlagt for hele 
perioden 2007-2013 i Letland, omkring 211 mio. euro og ikke 3,1 mia. euro, som det anføres i 
andragendet. Støtten til sektoren er beregnet til en programperiode på syv år og ikke specifikt 
til at afhjælpe følger af finanskrisen."

                                               
1 Oplysninger om gennemførelsen af operationelle programmer: www.esfondi.lv.
Foranstaltningen "Health care infrastructure": http://www.vm.gov.lv/index.php?id=537&top=180. Findes også 
under fanen "EU funds activities" på www.esfondi.lv.


