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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1269/2009, adresată de Klavdija Ševcova, de cetățenie letonă, în 
numele pacienților din spitalul Biķernieki, însoțită de 832 de semnături, privind 
restructurarea spitalului Biķernieki și fondurile UE pentru sănătate în Letonia

1. Rezumatul petiției

Petiționarii își exprimă temerea cu privire la faptul că autoritățile letone intenționează să 
restructureze spitalul Biķernieki și să găzduiască acolo peste 400 de pacienți cu probleme 
psihice și neurologice. Aceștia sunt de părere că acest lucru va reduce calitatea îngrijirii din 
spital și pun la îndoială necesitatea restructurării, precum și rațiunea de ordin economic care 
stă la baza acesteia, întrebându-se dacă nu ar putea fi găsită o altă locație pentru găzduirea 
pacienților cu probleme psihologice și neurologice. Petiționarii critică, de asemenea, decizia 
adoptată de Saeima (Parlamentul leton), privind reducerea bugetului pentru sănătate. Aceștia 
subliniază faptul că valoarea creditelor pentru sănătate provenite din fonduri structurale a fost 
de 3,1 miliarde de euro, acestea fiind menite să asigure că standardele de îngrijire medicală și 
tratarea pacienților nu vor fi afectate de criza financiară. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Sectorul sănătății din Letonia este eligibil pentru asistență UE din fonduri structurale. În 
special, finanțarea din Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) este disponibilă 
prin Programul operațional „Infrastructură și servicii”, capitolul „Infrastructura din domeniul
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sănătății”1, în valoare totală de 145,7 milioane LVL (208 milioane EUR). În cadrul acestui 
proiect este sprijinită dezvoltarea sectorului sănătății în ceea ce privește ambulatoriile, rețelele 
de medici primari, centrele de îngrijiri medicale, asistența medicală de urgență, furnizorii de 
echipamente medicale, precum și tratamentele prin radioterapie ale pacienților bolnavi de 
cancer. În prezent, există contracte încheiate în valoare de 36,4 % din această sumă.

În plus, se poate obține asistență și în cadrul programului operațional „Infrastructură și 
servicii”, pentru o altă activitate vizând „Îmbunătățirea infrastructurii și dezvoltarea unor 
servicii de reabilitare socială pentru persoanele cu tulburări psihice”. Suma totală a fondurilor 
UE și naționale disponibile pentru această activitate este de 3 milioane de euro (finanțare din 
FEDR: 2,6 milioane). Conform informațiilor de care dispune Comisia, în prezent a fost 
încheiat un singur contract în cadrul acestei activități cu centrul de îngrijiri pe termen lung 
„Reģi” pentru o sumă totală de 422 553 LVL (603 647 EUR); de asemenea, în viitor se va 
lansa o altă cerere restrânsă de propuneri.

Comisia consideră că resursele dedicate politicii de coeziune trebuie să își atingă obiectivele 
propuse, care, în sectorul sănătății sunt „îmbunătățirea calității serviciilor medicale pentru a 
asigura eficiența tratamentelor medicale și a optimiza numărul și locația furnizorilor de 
servicii medicale, pentru a oferi tratamente medicale de o mai bună calitate și a asigura astfel 
un randament sporit al forței de muncă pe piața muncii”. 

În conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, statele membre sunt
responsabile pentru organizarea și prestarea de servicii de sănătate şi de îngrijire medicală, 
inclusiv pentru alocarea resurselor de care dispun. Comisia Europeană nu este responsabilă 
pentru alegerea proiectelor individuale și nici pentru alocările destinate sectorului sănătății din 
bugetele naționale. Această competență le revine autorităților naționale, statele membre fiind 
cele care stabilesc și pun în aplicare îmbunătățirile din sectorul sănătății care pot fi finanțate 
din fonduri structurale ale UE. 

De asemenea, este responsabilitatea autorității naționale de gestionare (Ministerul Finanțelor) 
să se asigure că proiectele selectate pentru cofinanțare din fondurile structurale UE respectă 
pe deplin legislația națională și a UE, inclusiv prioritățile programelor operaționale, reformele 
și strategiile naționale din domeniul sănătății și că acestea pot asigura sustenabilitatea 
investițiilor pe termen lung. 

În ceea ce privește fondurile structurale UE, finanțarea din domeniul sănătății planificată 
pentru perioada 2007-2013 în Letonia se ridică la aproximativ 211 milioane EUR, în loc de
3,1 miliarde, așa cum se menționează în petiție. Asistența în acest sector este stabilită pentru o 
perioadă de programare de 7 ani și nu este destinată în mod expres pentru a combate 
consecințele crizei financiare.

                                               
1 Informații privind punerea în aplicare a Programelor operaționale sunt disponibile la adresa: www.esfondi.lv
Capitolul „Infrastructura din domeniul sănătății” este disponibil la adresa: 
http://www.vm.gov.lv/index.php?id=537&top=180, fiind accesibil, de asemenea, din tabela „Activități finanțate 
din fonduri UE” pe www.esfondi.lv


