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Betreft: Verzoekschrift 1269/2009 ingediend door Klavdija Ševcova (Letse nationaliteit), 
namens de patiënten van het Biķernieki-ziekenhuis, gesteund door 832 
medeondertekenaars, over de herstructurering van het Biķernieki-ziekenhuis en 
EU-fondsen voor de gezondheidszorg in Letland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners delen mee dat de Letse autoriteiten voornemens zijn het Biķernieki-ziekenhuis, een 
algemeen ziekenhuis, te herstructureren en er meer dan 400 psychologisch-neurologische 
patiënten onder te brengen. Zij menen dat dit ten koste zal gaan van de kwaliteit van de zorg 
in het ziekenhuis en zij vragen zich af of de herstructurering noodzakelijk en economisch 
verantwoord is en of er geen andere locatie gevonden zou kunnen worden om de 
psychologisch-neurologische patiënten onder te brengen. Indieners beklagen zich voorts over 
het besluit van de Saeima, het Letse parlement, om te bezuinigen op de begroting voor 
gezondheidszorg. Zij stellen dat er voor de Letse gezondheidszorg EUR 3,1 miljard 
beschikbaar was uit de Structuurfondsen, om ervoor te zorgen dat gezondheidszorg en 
patiënten niet zouden lijden onder de financiële crisis. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

De Letse gezondheidszorgsector komt in aanmerking voor steun uit de Structuurfondsen van 
de EU. Meer in het bijzonder is financiering beschikbaar uit het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO), in het kader  van het operationele programma 
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“infrastructuur en diensten”, maatregel “infrastructuur gezondheidszorg”1, voor een 
totaalbedrag van 145,7 miljoen lati (EUR 208 miljoen). Deze maatregel is ter ondersteuning 
van de ontwikkeling van ambulante gezondheidszorg, netwerken van artsen in de 
eerstelijnszorg, gezondheidscentra, medische spoedhulpdiensten, verleners van klinische 
gezondheidszorg, en radiotherapiebehandelingen van oncologiepatiënten. Op dit moment zijn 
er contracten afgesloten voor 36,4% van dit bedrag.

Daarnaast is er in het kader van het operationele programma “infrastructuur en diensten” in 
een andere activiteit steun beschikbaar voor de “verbetering van infrastructuur voor de 
ontwikkeling van sociale revalidatiediensten voor mensen met geestelijke 
gezondheidsproblemen”. Het totaalbedrag aan beschikbare middelen uit EU- en nationale 
fondsen is EUR 3 miljoen (EFRO-middelen 2,6 miljoen). Volgens de informatie die de 
Commissie tot haar beschikking heeft, is er momenteel één contract afgesloten in het kader 
van deze activiteit met de instelling voor langdurige zorg “Reģi”, voor een totaalbedrag van
422 553 lati (EUR 603 647), en in de toekomst is nog een andere beperkte oproep tot het 
indienen van voorstellen gepland.

De Commissie is van mening dat met de middelen die beschikbaar zijn voor het cohesiebeleid
de beoogde doelen moeten worden bereikt; in de sector gezondheidszorg zijn deze doelen: het 
verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening om een efficiënt medisch behandelproces te 
garanderen en het optimaliseren van het aantal en de verspreiding van zorgverleners, en het 
aanbieden van medische behandelingen van hogere kwaliteit, waarmee voor een snellere 
terugkeer van werknemers op de arbeidsmarkt wordt gezorgd. 

Zoals bepaald in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zijn de lidstaten 
verantwoordelijk voor het beheer van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging, 
alsmede de allocatie van de daaraan toegewezen middelen. De Europese Commissie is ook 
niet verantwoordelijk voor de keuze van individuele projecten en de kredieten voor de 
gezondheidszorgsector binnen de nationale begroting. Dit terrein valt onder de bevoegdheid 
van de nationale overheden en het is aan de lidstaten om verbeteringen in de 
gezondheidszorgsector die gefinancierd kunnen worden uit de Structuurfondsen van de EU, te 
ontwikkelen en in te voeren.

Voorts is het de verantwoordelijkheid van de nationale autoriteit voor beheer (het ministerie 
van Financiën) om ervoor te zorgen dat de projecten die geselecteerd worden voor 
medefinanciering uit de Structuurfondsen van de EU volledig in overeenstemming zijn met 
nationale Europese wetgeving, de prioriteiten van de operationele programma’s en nationale 
hervormingen en strategieën op het gebied van gezondheidszorg, en ervoor te zorgen dat 
langdurige duurzaamheid van investeringen in deze projecten verzekerd kan worden. 

Wat de Structuurfondsen van de EU betreft, bedragen de geplande middelen voor de 
gezondheidszorgsector voor de volledige periode 2007-2013 in Letland circa 
EUR 211 miljoen in plaats van de EUR 3,1 miljard die in het verzoekschrift wordt genoemd. 
Steun aan de sector wordt voor een planningsperiode van zeven jaar toegewezen en niet 

                                               
1 Informatie over de uitvoering van de operationele programma’s: www.esfondi.lv
Maatregel “infrastructuur gezondheidszorg”: http://www.vm.gov.lv/index.php?id=537&top=180, eveneens te 
vinden onder de tab “EU funds activities” op www.esfondi.lv
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specifiek om de gevolgen van de financiële crisis op te vangen.


