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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy:  Klavdija Ševcova, lett állampolgár által a biķernieki kórház nevében benyújtott, 
1269/2009. számú, 832 aláírást tartalmazó petíció a biķernieki kórház 
átszervezéséről és a lett egészségügyi ellátásban felhasználható uniós alapokról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói közlik, hogy a lett hatóságok tervei szerint a biķernieki kórházat, amely 
általános gyógyintézet, átszervezik, és több mint 400 pszichiátriai, illetve neurológiai 
ellátásban részesülő beteget helyeznek el benne. Úgy gondolják, hogy mindez a kórházi 
ellátás rovására fog menni, és választ szeretnének kapni arra, hogy az átszervezés szükséges 
és gazdaságilag megalapozott-e, valamint nem létezik-e más hely, ahol ezeket a pszichiátriai, 
illetve neurológiai ellátásban részesülő betegeket elhelyezhetnék. A petíció benyújtói továbbá
panaszt emelnek a lett parlament (Saeima) döntése ellen, amelynek értelmében az 
egészségügyi ellátás költségvetésén takarékoskodnának. Azt állítják, hogy a lett egészségügyi 
ellátás részére a strukturális alapokból 3,1 milliárd euró állt rendelkezésre abból a célból, 
hogy az egészségügyi ellátást és a betegeket ne érintse a pénzügyi válság.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A lett egészségügyi ágazat jogosult az EU strukturális alapokból nyújtott támogatására. 
Pontosabban az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) támogatását veheti igénybe az 
„Infrastruktúra és szolgáltatások” operatív program „Egészségügyi infrastruktúra” 
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intézkedésének1 keretén belül összesen 145,7 millió lett lat (208 millió euró) értékben. Az 
intézkedés keretén belül járóbeteg-ellátás kiépítéséhez, elsődleges egészségügyi ellátó 
hálózatokhoz, egészségügyi ellátó központokhoz, sürgősségi orvosi segítségnyújtáshoz, 
állandó egészségügyi ellátás nyújtásához és onkológiai betegek sugárterápiás kezeléséhez 
vehető igénybe támogatás. A jelenleg érvényben lévő szerződések értéke az összeg 36,4%-
ának felel meg. 

Támogatás vehető továbbá igénybe az „Infrastruktúra és szolgáltatások” operatív program egy 
másik, a „Mentális zavarokkal küzdő személyek számára kínált szociális rehabilitációs 
szolgáltatások kidolgozásához szükséges infrastruktúra fejlesztése” nevű tevékenységére is. 
Az e tevékenységhez elérhető uniós és nemzeti támogatások teljes összege 3 millió euró 
(amelyből az ERFA-támogatás összege 2,6 millió euró). A Bizottság rendelkezésére álló 
információk alapján e tevékenység keretén belül jelenleg csupán egy szerződést kötöttek a 
„Reģi” hosszú távú ellátást nyújtó központtal, összesen 422 553 lett lat (603 647 euró) 
értékben, a jövőben pedig egy további, zártkörű ajánlattételi felhívás kiírását tervezik.

A Bizottság úgy véli, hogy a kohéziós politikához igénybe vehető forrásoknak el kell érniük 
kijelölt céljukat, amely az egészségügyben „az egészségügyi ellátási szolgáltatás minőségének 
javítása a hatékony orvosi kezelési folyamat, valamint az egészségügyi szolgáltatók optimális 
számának és helyének biztosítása céljából, továbbá a jobb minőségű orvosi ellátás nyújtása, 
amelynek célja, hogy biztosítani lehessen a munkavállalók mihamarabbi visszatérését a 
munkaerőpiacra”. 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés előírásai értelmében egészségügyi rendszerük 
megszervezéséért és működtetéséért a tagállamok felelnek, ideértve az erre a célra kijelölt 
források elosztását is. Az Európai Unió nem felel az egyes projektek kiválasztásáért, illetve a 
nemzeti költségvetések egészségügyi célú előirányzataiért. Ez nemzeti hatáskörbe tartozik, 
ezért a tagállamok feladata, hogy megtervezzék és végrehajtsák az egészségügyi ágazat olyan 
fejlesztéseit, amelyek támogatásban részesülhetnek az EU strukturális alapjaiból. 

Továbbá a nemzeti irányító hatóságnak (Pénzügyminisztérium) kell gondoskodnia arról, hogy 
az EU strukturális alapjaiból társfinanszírozásban részesülő kiválasztott projektek 
maradéktalanul megfeleljenek a nemzeti és az uniós jogszabályoknak, az operatív programok 
prioritásainak, a nemzeti egészségügyi reformoknak és stratégiáknak, valamint hogy 
biztosítani tudják a beruházások hosszú távú fenntarthatóságát. 

Ami az EU strukturális alapjait illeti, a 2007–2013 közötti időszak egészére tervezett lett 
egészségügyi támogatások összege a petícióban említettől eltérően nem 3,1 milliárd, hanem 
hozzávetőleg 211 millió euró. Az ágazatnak nyújtott támogatás egy hétéves tervezési 
időszakra szól, és nem a pénzügyi válság következményeinek közvetlen kezelését célozza.

                                               
1 Információk az operatív programok végrehajtásáról: www.esfondi.lv
„Egészségügyi infrastruktúra” intézkedés: http://www.vm.gov.lv/index.php?id=537&top=180, amely a 
www.esfondi.lv oldalon az „EU támogatási tevékenységek” lapon is elérhető.


