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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1269/2009, którą złożyła Klavdija Ševcova (Łotwa) w imieniu pacjentów 
szpitala Biķernieki, z 832 podpisami, w sprawie restrukturyzacji szpitala
w Biķernieki i finansowania opieki medycznej na Łotwie z funduszy UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyrażają obawę, że plany łotewskich władz dotyczące restrukturyzacji 
szpitala w Biķernieki celem pomieszczenia ponad 400 pacjentów psychologicznych
i neurologicznych zostaną zrealizowane kosztem jakości opieki szpitalnej. Kwestionują oni 
potrzebę planowanej restrukturyzacji i stojące za nią uzasadnienie ekonomiczne oraz 
spekulują na temat większych korzyści płynących ze znalezienia alternatywnego miejsca dla 
pacjentów psychologicznych i neurologicznych. Ponadto krytycznie wyrażają się o cięciach 
wydatków na służbę zdrowia przegłosowanych przez Saeimę, łotewski parlament, zwracając 
uwagę na to, że na opiekę medyczną na Łotwie przeznaczono 3,1 miliarda euro z funduszu 
strukturalnego celem zagwarantowania, że standardy opieki zdrowotnej i leczenia pacjentów 
nie ucierpią w wyniku kryzysu finansowego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Łotewski sektor opieki zdrowotnej kwalifikuje się do uzyskania wsparcia z unijnych funduszy 
strukturalnych. W szczególności dostępne jest finansowanie z Europejskiego Funduszu 
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Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach działania „Infrastruktura w ochronie zdrowia”1

(program operacyjny „Infrastruktura i usługi”) w kwocie całkowitej 145,7 miliona LVL (208 
milionów euro). W ramach tego działania udzielane jest wsparcie na ambulatoryjną opiekę 
zdrowotną, sieci lekarzy pierwszego kontaktu, centra opieki zdrowotnej, ratownictwo 
medyczne, osoby świadczące stacjonarną opiekę zdrowotną i radioterapię pacjentów 
onkologicznych. Obecnie podpisano umowy na 36,4% tej sumy.

Oprócz tego w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i usługi” dostępne jest 
wsparcie na inne działanie na rzecz „Poprawy infrastruktury w celu rozwoju usług 
rehabilitacji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Całkowita kwota 
finansowania możliwego do uzyskania na to działanie z funduszy unijnych i krajowych to 
3 miliony euro (finansowanie z EFRR w wysokości 2,6 miliona). Zgodnie z informacjami 
dostępnymi Komisji obecnie w ramach tego działania zawarto jedną umowę z centrum opieki 
długoterminowej „Reģi” opiewającą na kwotę całkowitą w wysokości 422 553 LVL (603 647
euro), a w przyszłości planowane jest ogłoszenie kolejnego ograniczonego zaproszenia do 
składania wniosków.

Komisja uważa, że środki dostępne na realizację polityki spójności mają pomóc w osiągnięciu 
wyznaczonych celów. W sektorze opieki zdrowotnej jest to „poprawa jakości usług
w dziedzinie opieki zdrowotnej, tak aby zapewnić skuteczność procesu leczenia oraz 
zoptymalizować liczbę i lokalizację osób świadczących opiekę zdrowotną, zapewnić leczenie 
najwyższej jakości, a tym samym szybszy powrót siły roboczej na rynek pracy”.

Jak stanowi Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za organizację i funkcjonowanie systemów opieki zdrowotnej, w tym za 
alokację przydzielonych na nie środków. Komisja Europejska nie ponosi też 
odpowiedzialności za wybór poszczególnych projektów i przydział środków dla sektora 
opieki zdrowotnej w budżetach krajowych. Jest to uprawnienie krajowe i to do państw 
członkowskich należy planowanie i wdrażanie usprawnień w sektorze opieki zdrowotnej, 
które mogą być finansowane z unijnych funduszy strukturalnych. 

Ponadto to na krajowej instytucji zarządzającej (Ministerstwo Finansów) spoczywa 
odpowiedzialność za zapewnienie pełnej zgodności projektów wybranych do 
współfinansowania z unijnych funduszy strukturalnych z prawem krajowym i UE, 
priorytetami programów operacyjnych, krajowymi zdrowotnymi reformami i strategiami,
a także za to, czy mogą one gwarantować trwałość inwestycji w długim okresie. 

W odniesieniu do unijnych funduszy strukturalnych finansowanie sektora ochrony zdrowia 
zaplanowane na cały okres 2007–2013 na Łotwie wynosi około 211 milionów euro, nie zaś
3,1 miliarda, o których wspomina się w przedmiotowej petycji. Wsparcie dla tego sektora jest 
zaplanowane na siedmioletni okres programowania i nie dotyczy konkretnie skutków kryzysu 
finansowego.

                                               
1 Informacje na temat wdrażania programów operacyjnych: www.esfondi.lv
Działanie „Infrastruktura w ochronie zdrowia”: http://www.vm.gov.lv/index.php?id=537&top=180 , dostępne 
też w zakładce „Działania w ramach funduszy UE” na stronie www.esfondi.lv


