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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0660/2011, внесена от Anna Spyra, с полско гражданство, относно 
общи европейски стандарти за инициативи в областта на профилактиката и 
лечението, свързани с бременността и раждането

1. Резюме на петицията

Като се позовава на собствения си горчив опит, вносителката желае Европейският 
парламент и Европейската комисия да вземат необходимите мерки за въвеждане на 
общи европейски стандарти за инициативи в областта на профилактиката и лечението, 
свързани с бременността и раждането. Вносителката посочва, че настоящите полски 
разпоредби в областта на здравеопазването за бременните жени и новородените не 
съответстват на принципите, установени в член 35 (Закрила на здравето) от Хартата на 
основните права на Европейския съюз и член 168 (Обществено здраве) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), което означава, че засегнатите полски 
граждани не са имали възможност да се възползват от правата, които имат съгласно 
нормативните актове на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 октомври 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 16 декември 2011 г.

Петицията се състои от две части. Едната част се фокусира върху здравеопазването на 
новородените; втората част се отнася до правната система в Полша. В крайна сметка 
основният фокус е върху общите европейски стандарти за перинаталните медицински 
грижи.
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Член 35 от Хартата на основните права признава правото на достъп до здравна 
профилактика и ползване на медицински грижи. В съответствие с член 51 от Хартата тя 
е задължителна за институциите на Европейския съюз и за държавите членки при 
приемане и изпълнение на европейското законодателство, но не разширява 
компетенциите на ЕС, както са дефинирани в договорите. В обясненията, които се 
отнасят до Хартата на основните права1, се посочва, че принципите, заложени в член 35 
се базират на член 168 от ДФЕС, в който се заявява, че ЕС следва да осигури високо 
равнище на здравна закрила във всички свои инициативи и действия, както и да 
допълва усилията на държавите членки, но по смисъла на член 168, параграф 7 от 
Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) при всички случаи се съобразява с 
отговорностите на държавите членки за определяне на здравната политика, 
организиране и предоставяне на здравно обслужване. ДФЕС не дава право на ЕС да
приема обвързващи законодателни мерки, които да задават минимални стандарти за 
предоставяне на здравно обслужване.

ЕС разглежда въпроса с перинаталната здравна профилактика в рамките на 
ограничената компетентност, предоставена на ЕС от ДФЕС.

Насърчаването на здравословна бременност и безопасно раждане е приоритет в Европа. 
Въпреки значителните подобрения през последните десетилетия майките и техните 
бебета все още са изложени на риск в перинаталния период, който обхваща 
бременността, раждането и послеродовия период. Вероятността преждевременно 
родените бебетата да умрат е по-голяма в сравнение с тази за родените в рамките на 
термина. При тях е много по-вероятно да се получат неврологични заболявания и 
смущения в развитието, които водят до дълготрайни последствия за качеството на 
техния живот, на семействата им, както и за здравните и социални услуги. Същото 
важи и за бебета, родени с тежки вродени аномалии. Много от тях имат значителни 
медицински, социални и образователни нужди. Броят на мъртвородените деца не е 
намалял до такава степен като при случаите с неонатална смърт, а причината за тях си 
остава до голяма степен неизвестна. Основна грижа са преждевременните раждания, 
спиране развитието на фетуса, вродените аномалии, смъртността и тежката 
заболеваемост на майките, свързана с раждането.

Комисията подкрепя експертни групи като Europeristat за разработване и съставяне на 
валидни и надеждни показатели за наблюдение на перинаталното здраве в ЕС.

Europeristat е мултидисциплинарна мрежа от експерти с широко географско 
представителство. Тази експертна група постигна консенсус по списък с показатели и 
тества тяхната практическа приложимост. През 2008 г .  тази мрежа от експерти 
публикува Европейски доклад за перинаталното здраве с данни от 25 участващи 
държави членки от ЕС и Норвегия.

Докладът прави преглед на положението на бременните майки и техните бебета в 
Европа. Този доклад е написан от няколко различни експертни групи по перинаталното 
здраве (EUROPERISTAT), церебрална парализа (SCPE), вродени аномалии 
(EUROCAT), както и по обгрижване и оживяване на бебета с много ниско тегло при 

                                               
1 2007/C 303/02.
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раждане (EURONEOSTAT). Докладът установява празнини в данните и информацията 
и Комисията счита, че този доклад може да помогне на държавите членки в 
подобряване на перинаталното здраве в тях.

SCEPE е още един проект, подкрепян от Комисията в областта на церебралната 
парализа (ЦП). ЦП се среща при 1,5 до 2 на 1000 живородени деца. Въпреки че това е 
най-често срещаното инвалидизиращо заболяване в детството, повечето центрове нямат 
достатъчно случаи, за да получат надеждни оценки на тенденциите във времето за 
равнището на заболеваемостта или нямат достатъчно статистически ресурси за 
изследване на въпроси от етиологията и здравните услуги. Освен това ЦП е родово 
понятие и могат да възникнат трудности поради разлики в дефиниране на случая, във 
включването и изключването на критерии, използвани от проучвания и регистри, както 
и системите за класификация.

Комисията подкрепя и тази област с финансиране за подобряване на знанията, 
положението с данните и информацията, за да помогне на държавите членки да получат 
най-добрата налична информация за перинаталното здраве, която би могла да спомогне 
за подобряване на положението в държавите членки.

Седмата рамкова програма за научни изследвания в областта на здравето включва две 
дейности, които разглеждат основните болести и оптимизацията на осигуряването на 
здравеопазване на европейските граждани. Някои от финансираните проекти засягат 
сферата на научните изследвания на майките и децата за анализиране на данните и 
разработване на препоръки в тази област, въпреки че може да не се фокусират пряко 
върху инициативите за профилактика и лечение относно бременността и раждането.

Например в момента има пътна карта за действие за разработване на стратегия за 
научни изследвания на детски групи в Европа, CHICOS1, която, освен всичко друго, 
анализира данните относно групите майки/деца и регистрите с рутинни действия за 
откриване на празнини в знанията, разработва препоръки за допълнителни научно-
изследователски дейности на европейско ниво за следващите 15 години, за да повлияе 
на политиците да гарантират, че насоките за цяла Европа в тези области се основават на 
най-добрите налични доказателства. Тя е структурирана около резултатите от основни 
теми в детското здраве, включително перинатални резултати и теми с ключови 
детерминанти, включително социалното неравенство. 

Проектът RICHE2 ще създаде платформа и инвентарен списък за научни изследвания в 
областта на детското здраве в Европа, а GRADIENT3 ще разгледа пропуските в 
знанията за това, какви дейности са ефективни за намаляване на социално-
икономическия градиент в неравенството по отношение на здравето, като се фокусира 
върху семействата и децата. EPICE4 цели да подобри оцеляването на бебета, родени 
много преди термина, както и здраве в дългосрочен план и развитие, като се гарантира, 
                                               
1 www.chicosproject.eu
2 www.childhealthresearch.eu
3 Справяне с градиента: Прилагане на политики за обществено здраве за ефективно намаляване на 
неравенството в здравеопазването сред семействата и децата www.health-gradient.eu
4 Ефективни перинатални интензивни грижи в Европа: Трансформиране на знанията в практики на базата 
на доказателства http://www.epiceproject.eu/
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че наличните медицински знания се трансформират в ефективни перинатални грижи в 
отделенията за бременни и неонатални грижи в Европа. Тези проекти се провеждат и в 
момента, така че все още очакваме резултатите.

Освен това, чрез изпълняване на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1901/2006 относно 
лекарствени продукти за педиатрична употреба, ЕС цели да улесни разработването на 
лекарствени продукти за употреба сред педиатричното население и да увеличи броя на 
продуктите, които специално са тествани върху деца. Според Програмата за 
здравеопазване на РП7 Комисията понастоящем финансира 12 проекта, насочени към 
„непатентовани лекарства за деца“ с принос от EС на обща стойност в рамките на 56 
милиона евро. Още 3 проекта (принос от EС на обща стойност: 12,35 милиона евро) ще 
стартират в началото на 2012 г.

Правната компетентност на Европейската комисия относно здравеопазването е 
ограничена. Следователно в областта на перинаталните медицински грижи е възможно 
да се дават само препоръки и да се осигурява подкрепа. Освен действията, изложени 
по-горе, Европейската комисия подкрепя експертни групи в областта на перинаталното 
здравеопазване, за да се проследява развитието и да се откриват най-добрите практики. 
Това може да помогне на държавите членки да подобрят съществуващото при тях 
положение.

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 27 ноември 2012 г.

Както бе изискано от членовете на ЕП на заседанието на комисията по петиции от 24 
април 2012 г., Комисията би желала да информира Парламента относно възможностите 
за финансиране на здравната инфраструктура.

Структурните фондове могат да бъдат използвани за финансиране на здравната 
инфраструктура (включително за закупуване на медицинско оборудване). Детайлното 
управление на програмите, които получават подпомагане от структурните фондове, е 
отговорност на държавите членки. За всяка програма те назначават управителен орган 
(на национално, регионално или друго равнище), който да информира потенциалните 
бенефициери, да прави подбор на проектите и като цяло да наблюдава изпълнението на 
програмата. Това означава, че Европейската комисия не се намесва в подбора на 
проектите (с изключение на големи проекти и проекти, съфинансирани в рамките на 
Кохезионния фонд през периода 2000-2006 г.), тъй като това е от компетентността на 
националните органи, при условие че въпросният подбор е направен в съответствие с 
принципите, установени в програмните документи, приети в консултация с Комисията, 
и че те отговарят на действащото законодателство.

В Полша през периода 2007-2013 г. подпомагането на здравната инфраструктура е 
разделено между множество програми. Програмата за инфраструктура и околна среда е 
фокусирана изцяло върху инвестиции в здравеопазването, които са от общонационално 
значение (големи болници и тясно специализирани центрове, национална система за 
спешна медицинска помощ, закупуване на хеликоптери и линейки и т.н.).
Шестнадесетте регионални програми се фокусират най-вече върху регионалните и 
местните здравни институции.
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За проверка на поканите за представяне на предложения, които се публикуват в Полша, 
вносителите на петицията могат да се обърнат непосредствено към съответните 
управителни органи:
- За инвестиции в здравеопазването от общонационално значение (Програма за 

инфраструктура и околна среда): запитванията следва да бъдат адресирани до 
Министерството на регионалното развитие, департамент по координация на 
управлението на инфраструктурните програми.

- За инвестиции в здравеопазването, които се фокусират основно върху регионални 
и местни институции (регионални програми): запитванията следва да бъдат 
адресирани непосредствено до администрациите на областните управители на 16-
те воеводства.

Заключение

Детайлното управление на програмите, които получават подпомагане от структурните 
фондове, е отговорност на полските органи. Поради това вносителите на петицията се 
приканват да се свържат непосредствено с управителните органи и да проверят 
поканите за представяне на предложения, отнасящи се за предложенията, свързани с 
инвестиции в здравеопазването през периода 2007-2013 г. Засега обаче не е възможно 
вносителите на петицията да бъдат информирани за структурата на програмата, която 
ще се прилага през програмния период, обхващащ 2014-2020 г.


