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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

22.4.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1269/2009, της Klavdija Ševcova, λετονικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
των ασθενών του νοσοκομείου Biķernieki, η οποία συνοδεύεται από 832 
υπογραφές, σχετικά με την αναδιάρθρωση του νοσοκομείου Biķernieki και τα 
κονδύλια της ΕΕ για την υγειονομική περίθαλψη στη Λετονία

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες επισημαίνουν ότι οι λετονικές αρχές προτίθενται να προβούν σε 
αναδιάρθρωση του νοσοκομείου Biķernieki και να στεγάσουν εκεί πάνω από 400 ασθενείς με 
ψυχολογικές-νευρολογικές παθήσεις. Θεωρούν ότι αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα 
της περίθαλψης που παρέχεται στο νοσοκομείο και διερωτώνται εάν η αναδιάρθρωση είναι 
απαραίτητη και οικονομικά αιτιολογημένη και εάν θα μπορούσε να βρεθεί άλλος χώρος για 
να στεγάσει τους ασθενείς με ψυχολογικές-νευρολογικές παθήσεις. Επιπλέον, 
διαμαρτύρονται για την απόφαση του λετονικού κοινοβουλίου να προβεί σε περικοπές του 
προϋπολογισμού για την υγειονομική περίθαλψη. Τονίζουν ότι 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ 
έχουν διατεθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία για την υγειονομική περίθαλψη της Λετονίας, 
ούτως ώστε να μην υποφέρει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αλλά και οι ασθενείς από 
τη χρηματοπιστωτική κρίση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Ο λετονικός τομέας υγειονομικής περίθαλψης δικαιούται να λάβει στήριξη από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Συγκεκριμένα, είναι διαθέσιμη χρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
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προγράμματος «Υποδομές και υπηρεσίες» για το μέτρο «Υποδομές υγειονομικού τομέα»1 για 
συνολικό ποσό ύψους 145,7 εκατ. λατς (LVL) που αντιστοιχούν σε 208 εκατ. ευρώ. Στο 
πλαίσιο αυτού του μέτρου παρέχεται υποστήριξη στην ανάπτυξη της κινητής υγειονομικής 
περίθαλψης, των δικτύων ιατρών βασικής υγειονομικής περίθαλψης, των κέντρων 
υγειονομικής περίθαλψης, της επείγουσας ιατρικής βοήθειας, των παρόχων υγειονομικής 
περίθαλψης σε σταθερά κέντρα, και ακτινολογικών θεραπειών σε ογκολογικούς ασθενείς. Επί 
του παρόντος υπάρχουν συμβάσεις που έχουν συναφθεί για το 36,4% του ποσού αυτού.

Επιπλέον αυτού, υπάρχει επίσης διαθέσιμη στήριξη στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Υποδομές και υπηρεσίες» σε μια άλλη δραστηριότητα για τη «Βελτίωση 
υποδομών με σκοπό την ανάπτυξη υπηρεσιών κοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με 
ψυχικές διαταραχές». Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμο γι’ αυτήν τη 
δραστηριότητα από την ΕΕ και από εθνικά κονδύλια είναι 3 εκατ. ευρώ (χρηματοδότηση από 
το ΕΤΠΑ ύψους 2,6 εκατομμυρίων). Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, 
επί του παρόντος έχει συναφθεί μία σύμβαση στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας με το 
κέντρο μακροχρόνιας περίθαλψης «Reģi» για συνολικό ποσό ύψους 422.553 λατς 
(603.647 ευρώ), και μία άλλη περιορισμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών αναμένεται να 
δρομολογηθεί στο μέλλον.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι πόροι που είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 
πρέπει να επιτύχουν τους καθορισμένους στόχους τους οι οποίοι, στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, «βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης ώστε να διασφαλίσουν αποτελεσματικές διαδικασίες ιατρικής αγωγής και 
βελτιστοποιούν τον αριθμό και την τοποθεσία παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, 
προσφέρουν ιατρική αγωγή υψηλότερης ποιότητας και συνεπώς διασφαλίζουν ταχύτερη 
επιστροφή του εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας».

Όπως ορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή των συστημάτων τους υγειονομικής περίθαλψης, 
περιλαμβανομένης της κατανομής των πόρων που τους διατίθενται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δεν είναι αρμόδια ούτε για την επιλογή μεμονωμένων έργων ούτε για τις πιστώσεις για τον 
κλάδο υγειονομικής περίθαλψης στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αυτό συνιστά εθνική 
αρμοδιότητα και εναπόκειται στα κράτη μέλη να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν βελτιώσεις 
στον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.

Επιπλέον, συνιστά αρμοδιότητα της εθνικής διαχειριστικής αρχής (Υπουργείο Οικονομικών) 
να διασφαλίσει ότι τα έργα που επιλέγονται για συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά 
ταμεία της ΕΕ συμμορφώνονται πλήρως προς την εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της 
ΕΕ, τις προτεραιότητες των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τις εθνικές μεταρρυθμίσεις και 
στρατηγικές που αφορούν την υγεία, και μπορούν να διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα των επενδύσεων.

Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, η χρηματοδότηση του κλάδου της υγειονομικής 

                                               
1 Πληροφορίες για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων: www.esfondi.lv
Μέτρο «Υποδομές υγειονομικού τομέα»: http://www.vm.gov.lv/index.php?id=537&top=180 και είναι επίσης 
διαθέσιμες στην καρτέλα «Δραστηριότητες ταμείων της ΕΕ» στη διεύθυνση www.esfondi.lv
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περίθαλψης της ΕΕ που έχει σχεδιαστεί για το σύνολο της περιόδου 2007-2013 στη Λετονία 
ανέρχεται περίπου σε 211 εκατ. ευρώ αντί για τα 3,1 δισ. ευρώ που αναφέρονται στην 
παρούσα αναφορά. Η στήριξη του τομέα έχει σχεδιαστεί για επταετή περίοδο σχεδιασμού και 
όχι συγκεκριμένα για να αντιμετωπίσει τυχόν συνέπειες της οικονομικής κρίσης.


