
CM\920597DA.doc PE478.597v03-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

27.11.2012

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0660/2011 af Anna Spyra, polsk statsborger, om 
fælleseuropæiske standarder for forebyggende og behandlende indsats ved 
graviditet og fødsel

1. Sammendrag

Under henvisning til sine egne bitre erfaringer anmoder andrageren Europa-Parlamentet og 
Europa-Kommissionen om at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på 
fælleseuropæiske standarder for forebyggende og behandlende indsats ved graviditet og 
fødsel. Andrageren påpeger, at de nuværende polske sundhedsforanstaltninger til fordel for 
gravide og nyfødte ikke lever op til de principper, der er nedfældet i artikel 35 
(Sundhedsbeskyttelse) i EU's charter om grundlæggende rettigheder og artikel 168 
(Folkesundhed) i TEUF, hvilket indebærer, at de berørte polske borgere ikke har mulighed for 
at nyde godt af de rettigheder, de burde have i henhold til EU's retsakter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. oktober 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

Andragendet angår to problemstillinger. Dels sundhedspleje for nyfødte, dels retssystemet i 
Polen. Hovedfokus er imidlertid fælleseuropæiske standarder for lægehjælp til nyfødte. 

Artikel 35 i chartret om grundlæggende rettigheder anerkender retten til adgang til 
forebyggende sundhedsydelser og til at modtage lægehjælp. I henhold til chartrets artikel 51 
er det bindende for Den Europæiske Unions institutioner og medlemsstater, når de vedtager 
og gennemfører EU-ret, men det øger ikke EU's beføjelser, der er fastlagt i traktaterne. Ifølge 
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forklaringerne til chartret om grundlæggende rettigheder1 er principperne i artikel 35 baseret 
på artikel 168 TEUF, der fastsætter, at EU skal have et højt sundhedsbeskyttelsesniveau i alle 
sine politikker og aktiviteter og supplere medlemsstaternes indsats, men ifølge artikel 168, 
stk. 7 i TEUF skal EU under alle omstændigheder respektere medlemsstaternes ansvar for 
udformningen af deres sundhedspolitik samt for organisation og levering af 
sundhedstjenesteydelser. TEUF giver ikke EU beføjelser til at vedtage bindende 
foranstaltninger med minimumsstandarder for levering af sundhedsydelser. 

Når EU beskæftiger sig med spørgsmålet om sundhedsbeskyttelse af nyfødte, sker det inden 
for rammerne af de beføjelser, som TEUF tildeler EU. 

Fremme af sund graviditet og sikre fødsler er en prioritet i Europa. Trods betydelige 
forbedringer i de seneste årtier er mødre og spædbørn stadig udsatte for risiko i den perinatale 
periode, som dækker graviditeten, fødslen og postpartum. For tidligt fødte børn har større 
risiko for at dø end børn, der fødes til terminen. De har også langt hyppigere neurologiske og 
udviklingsmæssige forstyrrelser, som kan få langsigtede konsekvenser for deres livskvalitet, 
deres familier og for sundheds- og socialtjenesterne. Det samme gælder for børn, der fødes 
med alvorlige kogenitale anomalier. Mange af disse børn har betydelige medicinske, sociale 
og undervisningsmæssige behov. Antallet af dødfødte børn er ikke faldet i samme grad som 
antallet af neonatale dødsfald, og årsagerne er stadig i vid udstrækning ukendte.
Bekymringerne går især på for tidlig fødsel, lav fødselsvægt, kogenitale anomalier samt 
alvorlig sygdom hos mødrene. 

Kommissionen støtter ekspertgrupper som Europeristat i udviklingen og indsamlingen af 
gyldige og pålidelige indikatorer for overvågning af perinatal sundhed i EU. 

Europeristat er et tværfagligt og tværgeografisk ekspertnetværk. Denne ekspertgruppe er nået 
frem til en konsensus om en række indikatorer, som er blevet afprøvet i praksis. I 2008 
offentliggjorde dette netværk en rapport, European Perinatal Health Report, med data fra 25 
deltagende EU-medlemsstater og Norge. 

Rapporten giver et overblik over gravide mødres og spædbørns situation i Europa. Den er 
udarbejdet af en række forskellige ekspertgrupper i perinatal sundhed (EUROPERISTAT), 
spastisk lammelse (SCPE), kogenitale anomalier (EUROCAT) og pleje i forbindelse med og 
følger af meget lav fødselsvægt (EURONEOSTAT). Rapporten påviste en betydelig mangel 
på data og information, og Kommissionen mener, at denne rapport kan hjælpe med at bistå 
medlemsstaterne i forbedringen af perinatal sundhed.

SCEPE er et andet projekt, der støttes af Kommissionen inden for området spastisk lammelse. 
Spastisk lammelse forekommer i 1,5 til 2 tilfælde pr. 1.000 fødsler af levende børn. Selv om 
det er det mest udbredte handicap blandt børn, har de fleste centre ikke tilstrækkelig mange 
tilfælde til at kunne indsamle pålidelige vurderinger af tendenserne over tid i henseende til 
forekomster, eller de har ikke tilstrækkelig statistisk kapacitet til at kunne forske i årsager og i 
spørgsmål vedrørende sundhedstjenesterne. Ydermere er spastisk lammelse en 
samlebetegnelse, og der kan opstå vanskeligheder på grund af forskelle med hensyn til 
definition af tilfældene, de medtagelses- og udelukkelseskriterier, der anvendes i 

                                               
1 2007/C 303/02.
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undersøgelser og oversigter, og i klassifikationssystemerne. 

Kommissionen støtter også dette område med finansiering for at forbedre viden, data og 
information, således at medlemsstaterne kan få den bedst mulige information om perinatal 
sundhed, hvilket kan hjælpe med at forbedre situationen i medlemsstaterne. 

Arbejdsprogrammet for sundhedsforskning under det syvende rammeprogram for forskning 
omfatter to aktiviteter, der vedrører de vigtigste sygdomme og forbedring af 
sundhedsplejeydelserne til europæiske borgere. Nogle af de projekter, der finansieres, har 
berøring med forskningen i mor og barn, idet de analyserer data og udvikler henstillinger på 
dette område, selv om de ikke direkte er rettet mod forebyggelse og behandlingsinitiativer i 
tilknytning til graviditet og fødsler. 

F.eks. er der i øjeblikket en køreplansaktion ved navn Developing a Child Cohort Research 
Strategy for Europe, CHICOS1, der bl.a. arbejder på at analysere data vedrørende mor-barn-
grupper og rutinemæssige registre for at identificere huller i den eksisterende viden, udvikle 
henstillinger til forskningsinitiativer på europæisk plan i de næste 15 år og forsøge at påvirke 
de politiske beslutningstagere til at sikre, at retningslinjerne i Europa på disse områder baseres 
på bedste praksis. Indsatsen er struktureret omkring resultater i forbindelse med 
børnesundhedspleje, herunder perinatal sundhedspleje, og afgørende faktorer, inklusive social 
ulighed. 

Projektet RICHE2 vil skabe en platform for og en oversigt over børnesundhedsforskningen i 
Europa, og GRADIENT3 vil tage fat på den manglende viden om, hvilke foranstaltninger der 
effektivt formår at mindske den sundhedsmæssige uligheds samfundsøkonomiske gradient, 
med fokus på familier og børn. EPICE4 sigter mod at forbedre meget for tidligt fødte børns 
overlevelse og sundhed og udvikling på lang sigt ved at sikre, at den tilgængelige 
lægevidenskabelige viden omsættes til effektiv perinatal pleje på de europæiske 
fødselsklinikker og neonatale klinikker. Disse projekter er ikke afsluttet, så vi venter stadig på 
resultaterne. 

Med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1901/2006 om 
lægemidler til pædiatrisk brug vil EU fremme udviklingen af lægemidler til den pædiatriske 
befolkningsgruppe og øge antallet af produkter, der specifikt er blevet afprøvet på børn.
Under sundhedsprogrammet under det syvende rammeprogram for forskning finansierer 
Kommissionen i øjeblikket 12 projekter vedrørende udvikling af "ikke-patenterede 
lægemidler til børn" med et samlet EU-bidrag på 56 mio. EUR. I begyndelsen af 2012 bliver 
der indledt yderligere tre projekter (samlet EU-bidrag: 12,35 mio. EUR).

Europa-Kommissionens retlige beføjelser inden for sundhed er begrænsede. Inden for 
perinatal lægebehandling er der således kun mulighed for henstillinger og 
støtteforanstaltninger. Ud over de ovenfor omtalte foranstaltninger støtter Europa-
                                               
1 www.chicosproject.eu.
2 www.childhealthresearch.eu.
3 Tackling the Gradient: Applying Public Health Policies to Effectively Reduce Health Inequalities amongst 
Families and Children www.health-gradient.eu.
4 Effective Perinatal Intensive Care in Europe: Translating knowledge into evidence-based practice 
http://www.epiceproject.eu/.
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Kommissionen ekspertgrupper inden for perinatal sundhed i bestræbelserne på at overvåge 
udviklingen og finde frem til bedste praksis. Dette kan hjælpe medlemsstaterne med at 
forbedre situationen nationalt.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 27. november 2012

Efter anmodning fra medlemmerne på mødet i Udvalget for Andragender den 24. april 2012, 
informerer Kommissionen Parlamentet om finansieringsmuligheder for så vidt angår 
sundhedsinfrastruktur.

Strukturfondene kan anvendes til finansiering af sundhedsinfrastruktur (herunder til indkøb af 
medicinsk udstyr). Den detaljerede forvaltning af programmer, der modtager støtte fra 
strukturfondene, henhører under medlemsstaternes ansvarsområde. De udpeger for hvert 
program en forvaltningsmyndighed (på nationalt, regionalt eller andet plan), der informerer 
potentielle modtagere, udvælger projekter og overvåger den generelle gennemførelse. Dette 
betyder, at Europa-Kommissionen ikke griber ind i udvælgelsen af projekter (med undtagelse 
af større projekter og projekter, der samfinansieres under Samhørighedsfonden 2000-2006), 
da dette hører under de nationale myndigheders kompetence, forudsat, at deres valg er i 
overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i de programmeringsdokumenter, der er 
vedtaget i samråd med Kommissionen, og at de er i overensstemmelse med gældende 
lovgivning.

I Polen er støtten til sundhedsinfrastrukturen delt mellem en række programmer for perioden 
2007-2013. Programmet for infrastruktur og miljø fokuserer udelukkende på 
sundhedsinvesteringer af national betydning (større hospitaler og højt specialiserede centre, 
nationale medicinske redningssystemer, indkøb af helikoptere og ambulancer osv.). De 16 
nationale programmer fokuserer hovedsagelig på regionale og lokale sundhedsinstitutioner.

Andrageren kan kontakte de relevante forvaltningsmyndigheder direkte, hvis denne ønsker at 
se de indkaldelser til forslag, der er offentliggjort i Polen:
 i forbindelse med sundhedsinvesteringer af national betydning (programmet for 

infrastruktur og miljø) kan anmodninger fremsættes til ministeriet for regionaludvikling, 
afdelingen for forvaltning og koordinering af infrastrukturelle programmer

 i forbindelse med programmer, der hovedsagelig fokuserer på regionale og lokale 
institutioner (regionalprogrammer), kan anmodninger fremsættes direkte til 
provinskontoret i de 16 provinser.

Konklusion

Den detaljerede forvaltning af programmer, der modtager støtte fra strukturfondene henhører 
under de polske myndigheders ansvarsområde.  Andragerne opfordres derfor til direkte at 
kontakte forvaltningsmyndighederne og studere indkaldelserne til forslag om 
sundhedsinvesteringer for perioden 2007-2013. Det er imidlertid endnu ikke muligt at rådgive 
andragerne om den programstruktur, der vil blive anvendt i løbet af den næste 
programperiode, der dækker 2014-2020. 


