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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Бялата книга „Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС 2008-2013 г.”
(2008/0000(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 152 и членове 163 - 173 от Договора за ЕО;

– като взе предвид Бялата книга на Комисията, озаглавена „Заедно за здраве: 
Стратегически подход за ЕС 2008-2013 г.”, 

– като взе предвид заключенията на Съвета относно Бялата книга „Заедно за здраве: 
Стратегически подход за ЕС 2008-2013 г.”, 

– като взе предвид становището на Комитета на регионите относно Бялата книга 
„Заедно за здраве:  Стратегически подход за ЕС 2008-2013 г.”,

– като взе предвид втората Програма за действие на Общността в областта на 
здравето (2008—2013 г.)1,

– като взе предвид Заключенията на Съвета относно общите ценности и принципи в 
системите на здравеопазване в Европейския съюз2,

– като взе предвид Решение 2004/513/EО на Съвета от 2 юни 2004 г. относно 
сключването на Рамковата конвенция на Световната здравна организация (СЗО) за 
контрол на тютюна3, 

– като взе предвид Заключения на Съвета относно здравето на жените4,

– като взе предвид Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни 
изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013),

– като взе предвид Бялата книга относно Стратегия за Европа по отношение на 
храненето, наднорменото тегло и здравословните проблеми, свързани със 
затлъстяването (COM(2007)0279),

– като взе предвид насоките на Световната здравна организация в рамките на 
стратегията относно „Здраве за всички през ХХІ век”,

– като взе предвид резолюцията си от 22 април 2008 г. относно донорството и 
трансплантацията на органи: : политически действия на ниво ЕС5, 

– като взе предвид резолюцията си от 10 април 2008 г. относно борбата срещу рака в
                                               
1 ОВ L 301, 20.11.2007 г.
2 ОВ C 146, 22.6.2006 г., стр. 1.
3 ОВ C 213, 15.06.2004 г., стр. 8.
4 ОВ C 146, 22.6.2006 г., стр. 4.
5 Приети текстове, P6_TA-PROV(2008)0130.
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разширения Европейски съюз1,

– като взе предвид резолюцията си от 15 януари 2008 г. относно стратегията на 
Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г.2,

– като взе предвид резолюцията си от 12 юли 2007 г. относно мерки за борба със 
сърдечносъдовите заболявания3,

– като взе предвид резолюцията си от 16 септември 2006 г. относно подобряването на 
психичното здраве на населението –  към стратегия за психично здраве в 
Европейския съюз4

– като взе предвид резолюцията си от 23 февруари 2005 г. относно Европейския план 
за действие в областта на околната среда и здравето 2004—2010 г.5, 

– като взе предвид декларацията си от 27 април 2006 г. относно диабета6,

– като взе предвид член 45 от своя правилник, 

А. като има предвид, че здравето е безценно и като има предвид, че нашата цел е 
здраве за всички,

Б. като има предвид, че все по-голяма заплаха за здравето в Европейския съюз и извън 
него представляват увеличаващият се процент на случаи на рак и диабет, на 
сърдечносъдови и психични заболявания, на проблеми с наднорменото тегло и 
затлъстяването, случаи на СПИН/ХИВ, както и новите предизвикателства,

В. като взе предвид възможните нови заплахи за здравето, чийто измерения са 
трансгранични, като пандемиите, новите щамове на заразни болести и биологичния 
тероризъм, както и последствията от изменението на климата и глобализацията, 
особено по отношение на храната и миграцията,

Г. като има предвид, че процесите на застаряване на населението променят и щамовете 
на болестите и оказват натиск върху устойчивостта на системите на 
здравеопазването,

Д. като има предвид, че съществуват сериозни различия в здравеопазването както 
между, така и в рамките на държавите-членки,

Е. като има предвид, че гражданите очакват все повече общи действия по отношение 
на здравеопазването,

Ж. като има предвид, че съществуват области, в които държавите-членки не могат да 
действат сами ефективно и като има предвид, че Европейският съюз се ангажира с 

                                               
1 Приети текстове, P6_TA-PROV(2008)0121.
2 Приети текстове, P6_TA-PROV(2008)0009.
3 Приети текстове, P6_TA(2007)0346.
4 Приети текстове, P6_TA(2006)0341.
5 ОВ C 304 Е, 01.12.2005 г., стр. 264.
6 ОВ C 296 Е, 06.12.2006 г., стр. 273.
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обща здравна политика, с която може да осигури добавена стойност (например 
информация и обмен на добри практики),

З. като има предвид, че нараства необходимостта от мобилност на пациентите, на 
специалистите в областта на здравеопазването и на здравните услуги,

И. като има предвид, че инвестициите в здравето са от ключово значение за развитието 
на човешкия капитал и че оказват косвено въздействие върху икономическия успех,

Й. като има предвид, че възможностите за превенция на заболяванията остават 
неизползвани,

К. като има предвид, че 40% от разходите за здравеопазване са свързани с 
нездравословен начин на живот (алкохол, тютюн, липса на движение, диети),

1. приветства Бялата книга на Комисията относно здравна стратегия на Общността за 
периода 2008 - 2013 г. и подкрепя ценностите, принципите, стратегическите задачи 
и специфичните действия, заложени в нея;

2. счита, че като се има предвид съществуването на нови заплахи за здравето, е 
необходимо здравеопазването да се разглежда като ключов политически въпрос в 
духа на Договора от Лисабон и Лисабонската стратегия;

3. подчертава, че здравеопазването се нуждае от подкрепата на ефективни политики 
във всички области и на всички равнища в държавите-членки и Европейския съюз 
(включване на здравеопазването във всички политики) и на световно равнище; 

4. подчертава, че плановете за действие следва да обръщат внимание особено на 
необходимостта от намаляване на заразните и незаразните болести;

5. предлага Комисията да определи за приоритетна задача намаляването на 
неравенствата в здравеопазването между и в рамките на държавите-членки, както и 
между отделните социални групи;

6. подчертава, че действията, насочени към намаляване на неравенствата в 
здравеопазването следва да включват целенасочено популяризиране и образоване на 
обществото;

7. счита, че следва да се увеличат значително усилията в посока превенция на 
заболяванията и изразява съгласие, че средствата, изразходвани за здравеопазване 
не са само разходи, но и инвестиция;

8. счита, че правата на гражданите и отговорността им за собственото им здраве 
следва да бъдат основни; подчертава важността на програмите, насочени към 
формирането на здравна култура и насърчаващи всички части на обществото да 
водят здравословен начин на живот;

9. очаква Комисията да обърне специално внимание на въпроса за устойчивия 
характер на здравните системи и, в този контекст, също така на ролята на 
фармацевтичната промишленост; 
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10. приветства намерението да се определят основни здравни ценности и да се създаде 
система от здравни показатели (на национално и поднационално равнище) и да се 
насърчават програми, насочени към формирането на здравна култура;

11. приветства намерението, в духа на „здраве за всички”, да се популяризира здравната 
профилактика и превенцията на заболявания сред всички възрастови групи; 
подчертава необходимостта да се изтъкнат ключови въпроси, свързани със здравето 
като храненето, затлъстяването, физическата активност, консумацията на алкохол, 
наркотици и тютюн и рисковете за околната среда като се вземе предвид ролята на 
пола, като се предостави подкрепа за здравословно остаряване и намаляване на 
тежестта, която представляват хроничните заболявания;

12. счита, че за успешното извършване на превенция на заболяванията е от ключово 
значение да се предприемат действия за насърчаването на здравословния начин на 
живот в семейството, в училище, на работното място и на местата за отдих;

13. подкрепя действията по отношение на специфични видове болести и счита, че с 
оглед по-голямата им ефективност е необходимо да се намерят подходящи методи 
за работа и организация, за да се подобри междуинституционалното 
сътрудничество;

14. изтъква, че регионалните и местните здравни органи в много държави-членки често 
са отговорни за планирането, управлението, функционирането и развитието на 
здравния сектор и често носят и финансовата отговорност за сектора и че те 
познават в детайли и разбират сектора на здравеопазването и са изключително 
важни партньори при формулирането и изпълнението на здравната политика;

15. призовава Комисията да подкрепи развитието на е-здравеопазване (електронно 
здравеопазване);

16. приветства предложението на Комисията да се създаде структуриран механизъм за 
сътрудничество на равнище ЕО и да се установи по-тясно сътрудничество със 
заинтересованите страни, с участието на гражданското общество; подчертава 
необходимостта да се включат в партньорство организациите на работодателите и 
на работниците;

17. изразява съгласие, че действията съгласно Стратегията трябва да бъдат подкрепени 
чрез съществуващите финансови инструменти до края на текущата финансова рамка 
(2013 г.) без допълнителни последици за бюджета;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.
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EXPLANATORY STATEMENT

At the end of 2007 the Commission adopted an EU health strategy entitled ‘Together for 
Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013’, which is based on a commitment by the 
Member States and the Community to respect the common values and principles of health 
policy, to provide the conditions for citizens to exercise rights and responsibilities with regard 
to their own health throughout their lives and to be actively involved in the processes of 
decision-making and adapting healthcare to patients’ needs, to reduce inequities in health 
between individual social groups, Member States and regions, to view investments in health 
as a condition for economic development and to consistently include health in policy at all 
levels.   

Health is one of the most important values in people’s lives. Worrying health trends, 
particularly increasing rates of cancer, cardiovascular disease, diabetes and obesity, despite 
advances in treatment, mean that this value is increasingly under threat.

Furthermore, population ageing, climate change and globalisation are bringing new 
challenges. There is talk of potential pandemics and biological terrorism. The WHO is 
predicting a cancer epidemic in the coming years. Meanwhile, demand for mobility of patients 
and health professionals is increasing.  
Health systems and their financing are coming under increasing pressure. In recent years the
cost of medicines has been rising faster than overall health costs, giving rise to public concern 
about equality of healthcare and the sustainability of health systems. A number of Member 
States are attempting to reform their health systems.

Major inequities in health exist between and within EU Member States. As far as cancer is 
concerned, differences in survival rates between the new and old Member States are such that 
we can talk about an ‘iron curtain in health’. According to Eurostat, despite an overall ageing 
of the population, life expectancy at birth varies between EU countries by nine years for 
women and by 13 years for men, and infant mortality rates vary sixfold. In this area the EU 
needs to strengthen action to reduce inequities, in particular through good practice exchange 
in various areas and targeted promotion and public education for better healthcare.

Health was already mentioned in the Treaty establishing a Coal and Steel Community, and 
has been given increasing importance with each successive treaty. Although under Article 152 
of the Amsterdam Treaty health falls within the competence of the Member States, using the 
Community and intergovernmental method the EU strives to achieve an effective policy in 
those areas where the Member States cannot act effectively alone. Complying with the 
subsidiarity principle should be one of the starting points for working together, not an excuse 
not to take joint action.

It is clear that the health sector needs a long-term strategic and comprehensive approach, 
which will require all the main actors in the Member States and at EU level to work in 
cooperation. If we want to improve cooperation we need to determine which forms of 
interinstitutional cooperation can enhance the effectiveness of our joint efforts.

A key strategic breakthrough is needed in the area of disease prevention. Although the 
importance of preventing disease has been highlighted for many years, it still attracts only 3% 
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of health budgets. At the same time we know that with a prevention policy we could achieve 
much better results, as 40% of diseases are linked to unhealthy lifestyles and a third of cancers 
are preventable.

The Lisbon Strategy makes clear that health is a highly important economic factor. Money 
invested in healthcare should be seen not solely as a cost, but also as an essential part of the 
investment in the quality of human capital.  

Health must therefore be regarded as one of the key social and political issues on which the 
future of the EU depends. If we wish to improve the general level of health we will need to 
implement as soon as possible a coherent, cross-sectoral health policy which is coordinated 
between the various levels (‘Health in all policies’). This means that health policy will need to 
be present in the reformed common agricultural policy (with the emphasis on the production 
of healthy food), environmental protection policy, industrial policy, transport policy, 
development policy, research and technological innovation, education, sport and social 
welfare.

It must be the goal of such a policy to achieve health for all with the possibility for citizens to 
choose the path to better health.

In that context the Commission White Paper and the Council Conclusions of December 2007 
offer a basis for more joint actions to achieve the effective development of health policy.  We 
need to define the fundamental health values, a system of EU health indicators and ways to 
reduce inequities in health; develop a programme of analytical studies of health status, 
investment in health and economic growth and development; adopt measures to promote 
health at all ages; establish measures relating to tobacco, nutrition, alcohol, mental health and 
other factors affecting health; strengthen mechanisms for monitoring and responding to health 
threats; support innovations in health systems and propose mechanisms for implementing 
structured cooperation between EU institutions.
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