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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om hvidbogen "Sammen om sundhed: en strategi for EU 2008-2013"
(2008/0000(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EF-traktatens artikel 152 og artikel 163-173,

– der henviser til Kommissionens hvidbog "Sammen om sundhed: en strategi for EU 2008-
2013" (KOM(2007)0630),

– der henviser til Rådets konklusioner om hvidbogen "Sammen om sundhed: en strategi for 
EU 2008-2013",

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget om hvidbogen "Sammen om sundhed: en 
strategi for EU 2008-2013",

– der henviser til andet EF-handlingsprogram for sundhed (2008-2013)1,

– der henviser til Rådets konklusioner om fælles værdier og principper i Den Europæiske 
Unions sundhedssystemer2,

– der henviser til Rådets afgørelse 2004/513/EF af 2. juni 2004 om indgåelse af WHO-
rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning3,

– der henviser til Rådets konklusioner om kvinders sundhed4,

– der henviser til Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, 
teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013),

– der henviser til hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer i relation til ernæring, 
overvægt og fedme (KOM(2007)0279),

– der henviser til Verdenssundhedsorganisationens retningslinjer i rammestrategien for 
"Health for All in the 21st Century" (sundhed for alle i det 21. århundrede),

– der henviser til sin beslutning af 22. april 2008 om organdonation og -transplantation: 
EU's politikforanstaltninger5, 

– der henviser til sin beslutning af 10. april 2008 om bekæmpelse af kræft i den udvidede 
Europæiske Union6, 

                                               
1 EUT L 301 af 20.11.2007.
2 EUT C 146 af 22.6.2006, s. 1.
3 EFT L 213 af 15.6.2004, s. 8.
4 EUT C 146 af 22.6.2006, s. 4.
5 Vedtagne tekster, P6_TA-PROV(2008)0130.
6 Vedtagne tekster, P6_TA-PROV(2008)0121.
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– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2008 om en fællesskabsstrategi for sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen 2007-20121, 

– der henviser til sin beslutning af 12. juli 2007 om foranstaltninger til bekæmpelse af 
hjerte-kar-sygdomme2, 

– der henviser til sin beslutning af 12. juli 2007 om forbedring af befolkningens mentale 
sundhed: På vej mod en strategi for mental sundhed i Den Europæiske Union3,

– der henviser til sin beslutning af 23. februar 2005 om den europæiske handlingsplan for 
miljø og sundhed 2004-20104,

– der henviser til sin erklæring af 27. april 2006 om diabetes5,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

A. der henviser til, at sundhed er en af de mest værdifulde værdier, og at vort mål er sundhed 
for alle,

B. der henviser til, at øget forekomst af kræft, diabetes, hjerte-kar-sygdomme, mentale 
sygdomme, overvægt, fedme og hiv/aids samt nye udfordringer i stigende grad truer 
sundheden i og uden for Den Europæiske Union, 

C. der henviser til mulige nye grænseoverskridende trusler mod sundhed, f.eks. pandemier, 
nye mønstre for overførbare sygdomme og biologisk terrorisme, og til følgerne af 
klimaændringer og globalisering, navnlig for fødevarer og migration,

D. der henviser til, at befolkningens aldring ændrer sygdomsmønstrene og lægger pres på 
sundhedssystemernes bæredygtighed,

E. der henviser til, at der på sundhedsydelsesområdet er store forskelle mellem 
medlemsstaterne og inden for de enkelte medlemsstaters egne grænser,  

F. der henviser til, at borgerne forventer en stadig større fælles indsats på sundhedsområdet,

G. der henviser til, at der er områder, hvor medlemsstaterne ikke kan handle effektivt på egen 
hånd, og at Den Europæiske Union har engageret sig i indførelsen af en fælles 
sundhedspolitik, hvormed den kan skabe merværdi (f.eks. udveksling af information og 
god praksis),

H. der henviser til, at der i stigende grad efterspørges mobilitet for patienter, 
sundhedspersonale og sundhedsydelser,

I. der henviser til, at investeringer i sundhed er afgørende for udviklingen af menneskelig 

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA-PROV(2008)0009.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0346.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0341.
4 EFT C 304 E af 1.12.2005, s. 264.
5 EUT C 296 E af 6.12.2006, s. 273.
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kapital og har indirekte indvirkning på økonomisk succes,

J. der henviser til, at der stadig er uudforskede muligheder for sygdomsforebyggelse,

K. der henviser til, at 40 % af sundhedsudgifterne er forbundet med usund livsstil (alkohol, 
tobak, manglende fysisk aktivitet, kost), 

1. glæder sig over Kommissionens hvidbog om en EU-sundhedsstrategi for perioden 2008-
2013 og støtter de heri opstillede værdier, principper, strategiske målsætninger og 
specifikke aktioner;

2. mener, at der, eftersom der er opstået nye trusler mod sundhed, er behov for at behandle 
sundhed som et centralt politisk spørgsmål i Lissabontraktatens og Lissabonstrategiens 
ånd;

3. understreger, at sundhedsydelser har brug for støtte fra effektive politikker på alle områder 
og på alle niveauer i medlemsstaterne og Den Europæiske Union ("health in all policies" -
integration af sundhedsaspektet i alle politikområder) og på globalt plan; 

4. pointerer, at handlingsplaner navnlig bør tage fat på behovet for at begrænse overførbare 
og ikkeoverførbare sygdomme;

5. foreslår, at Kommissionen gør en begrænsning af de sundhedsmæssige uligheder mellem 
medlemsstaterne og inden for de enkelte medlemsstaters egne grænser samt mellem 
forskellige sociale grupper til en prioriteret målsætning; 

6. understreger, at foranstaltninger til begrænsning af sundhedsmæssige uligheder bør 
omfatte målrettet sundhedsfremme og uddannelse og oplysning;

7. mener, at der bør ske en betydelig intensivering af indsatsen til fordel for 
sygdomsforebyggelse og er enig i, at udgifter til sundhed ikke kun er at betragte som en 
omkostning, men også som en investering;

8. mener, at borgernes rettigheder og deres ansvar for deres eget helbred bør være et 
grundlæggende princip; fremhæver betydningen af sundhedskompetenceprogrammer og 
af at tilskynde alle samfundsgrupper til at føre en sund livsstil;

9. forventer, at Kommissionen navnlig fokuserer på spørgsmålet om sundhedssystemernes 
bæredygtighed og i den forbindelse også på lægemiddelindustriens rolle; 

10. glæder sig over hensigten om at definere grundlæggende sundhedsværdier og etablere et 
system med sundhedsindikatorer (på nationalt og subnationalt plan) og om at fremme 
sundhedskompetenceprogrammer;

11. glæder sig over hensigten om i ånd med princippet om sundhed for alle at fremme 
sundhed og sygdomsforebyggelse blandt alle aldersgrupper; understreger behovet for at 
sætte fokus på centrale sundhedsrelaterede spørgsmål som f.eks. ernæring, fedme, fysisk 
aktivitet, alkoholindtagelse, narkotika, tobak og miljørisici samt for, at der i den 
forbindelse samtidig tages hensyn til kønsaspektets rolle, ydes støtte til sund aldring og 
gøres en indsats for at begrænse byrden med kroniske sygdomme; 
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12. mener, at foranstaltninger til fremme af en sund livsstil i familien samt på skoler, 
arbejdspladser og fritidsfaciliteter er meget vigtige for en vellykket sygdomsforebyggelse;

13. støtter foranstaltninger vedrørende specifikke sygdomstyper og mener, at der, for at de 
kan blive mere effektive, må findes frem til passende arbejdsmetoder og strukturer med 
henblik på forbedring af interinstitutionelt samarbejde;

14. understreger, at det i mange medlemsstater er sådan, at det ofte er de regionale og lokale 
sundhedsmyndigheder, der er ansvarlige for planlægning, forvaltning, drift og udvikling af 
sundhedssektoren, og at disse myndigheder ligeledes hyppigt bærer det finansielle ansvar 
for sektoren, har grundigt kendskab til og en indgående forståelse af den og er vigtige 
partnere i forbindelse med udformningen og gennemførelsen af sundhedspolitikken;

15. opfordrer Kommissionen til at støtte udviklingen af e-sundhed;

16. glæder sig over Kommissionens forslag om at indføre en mekanisme for struktureret 
samarbejde på EU-plan og om at etablere et snævrere samarbejde med berørte aktører, 
herunder også civilsamfundets aktører;  understreger behovet for at inddrage arbejdsgiver-
og arbejdstagerorganisationer i partnerskaber;

17. er enig i, at aktionerne i denne strategi må støttes over eksisterende finansielle 
instrumenter indtil udløbet af den nuværende finansieringsramme i 2013 og ikke må få 
yderligere budgetmæssige konsekvenser;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

I slutningen af 2007 vedtog Kommissionen en EU-sundhedsstrategi med titlen "Sammen om 
sundhed: en strategi for EU 2008-2013", som er baseret på en forpligtelse fra 
medlemsstaternes og EU's side til at respektere de fælles værdier og principper for 
sundhedspolitik, til at give borgerne de rette betingelser for udøvelse af rettigheder og ansvar 
for så vidt angår deres eget helbred gennem hele livet, til at involvere sig aktivt i 
beslutningsprocesserne og processerne med at tilpasse sundhedsydelserne til patienternes 
behov, til at begrænse sundhedsmæssige uligheder mellem forskellige samfundsgrupper, 
medlemsstater og regioner, til at betragte investeringer i sundhed som en forudsætning for 
økonomisk udvikling og til konsekvent at integrere sundhedsaspektet i alle politikker på alle 
niveauer.     

Sundhed er en af de vigtigste værdier i folks liv.  Bekymrende sundhedsmæssige tendenser, 
navnlig øget forekomst af kræft, hjerte-kar-sygdomme, diabetes og fedme, betyder, at denne 
værdi trods behandlingsmæssige fremskridt i stadig højere grad er en truet værdi.

Endvidere bringer befolkningens aldring, klimaændringer og globalisering nye udfordringer 
med sig. Der tales om mulige pandemier og biologisk terrorisme. WHO forudser en 
kræftepidemi i de kommende år. I mellemtiden stiger efterspørgslen efter mobilitet for 
patienter og sundhedspersonale.  
Sundhedssystemerne og finansieringen af dem udsættes for stadig større pres. I de senere år er 
udgifterne til medicin steget hurtigere end de samlede sundhedsudgifter, hvilket har skabt 
bekymring i offentligheden med hensyn til lige adgang til sundhedsydelser og med hensyn til 
sundhedssystemernes bæredygtighed. En række medlemsstater forsøger at reformere deres 
sundhedssystemer.

Der er store sundhedsmæssige uligheder mellem EU's medlemsstater og inden for de enkelte 
medlemsstaters egne grænser. Med hensyn til kræft er forskellene mellem de nye og de gamle 
medlemsstater for så vidt angår overlevelse så store, at man kan tale om et 
"sundhedsjerntæppe". I henhold til Eurostat varierer den forventede levetid ved fødslen i de 
forskellige medlemsstater og trods befolkningens generelle aldring med ni år for kvinder og 
13 for mænd, mens småbørnsdødeligheden varierer seksfold.   På dette område må EU 
intensivere bestræbelserne på at begrænse ulighederne, navnlig gennem udveksling af god 
praksis på forskellige områder og målrettet fremme af og uddannelse og oplysning med 
henblik på bedre sundhedsydelser.

Sundhed blev allerede nævnt i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og 
Stålfællesskab og er blevet tillagt stadig større betydning med hver efterfølgende traktat. Selv 
om sundhed i henhold til Amsterdamtraktatens artikel 152 henhører under medlemsstaternes 
kompetence, søger EU under anvendelse af fællesskabsmetoden og metoden med 
mellemstatsligt samarbejde at nå frem til en effektiv politik på de områder, hvor 
medlemsstaterne ikke kan handle effektivt på egen hånd.   Overholdelse af 
subsidiaritetsprincippet bør være et af udgangspunkterne for samarbejde og ikke en 
undskyldning for ikke at handle i fællesskab.

Det er klart, at sundhedssektoren har brug for en langsigtet strategisk og bred indfaldsvinkel, 
og det kræver, at alle hovedaktører i medlemsstaterne og på EU-plan arbejder sammen.  Hvis 
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vi ønsker at forbedre samarbejdet, må vi finde frem til, hvilke former for interinstitutionelt 
samarbejde der kan øge effektiviteten af vore fælles bestræbelser.

Der er brug for et vigtigt strategisk gennembrud inden for sygdomsforebyggelse. Selv om 
betydningen af sygdomsforebyggelse er blevet understreget i mange år, afsættes der stadig 
kun 3 % af sundhedsbudgetterne hertil. Samtidig ved vi, at der med en forebyggelsespolitik 
kunne opnås langt bedre resultater, eftersom 40 % af sygdomme er forbundet med en usund 
livsstil, og en tredjedel af alle kræfttilfælde kan forebygges. 

Lissabonstrategien gør det klart, at sundhed er en særdeles vigtig økonomisk faktor.  Penge 
investeret i sundhedsydelser bør ikke kun betragtes som en omkostning, men også som en del 
af investeringen i kvaliteten af menneskelig kapital.  

Sundhed må derfor betragtes som et af de centrale sociale og politiske spørgsmål, som EU's 
fremtid afhænger af. Hvis vi ønsker at forbedre det generelle sundhedsniveau, må vi snarest 
muligt indføre en sammenhængende tværsektoriel sundhedspolitik, der er kendetegnet ved 
koordinering mellem de forskellige niveauer (integration af sundhedsaspektet i alle 
politikområder). Det betyder, at sundhedspolitik må integreres i reformen af den fælles 
landbrugspolitik (med vægt på produktionen af sunde fødevarer) samt i 
miljøbeskyttelsespolitik, industripolitik, transportpolitik, udviklingspolitik, forskning og 
teknologisk innovation, uddannelse, sport og social velfærd.

Formålet med en sådan politik skal være sundhed for alle og alles mulighed for at vælge vejen 
til bedre sundhed. 

I den forbindelse kan Kommissionens hvidbog og Rådets konklusioner fra december 2007 
danne grundlag for flere fælles bestræbelser på at nå frem til en effektiv udvikling af 
sundhedspolitikken. Vi må definere de grundlæggende sundhedsværdier, opstille et system 
med EU-sundhedsindikatorer og finde midler til begrænsning af sundhedsmæssige uligheder. 
Endvidere må vi udarbejde et program for analytiske undersøgelser af sundhedstilstand, for 
investering i sundhed og for økonomisk vækst og udvikling,  vedtage foranstaltninger til 
fremme af sundhed i alle aldersgrupper, træffe foranstaltninger vedrørende tobak, ernæring, 
alkohol, mental sundhed og andre faktorer, der påvirker sundheden, styrke mekanismer til 
kontrol af og reaktion på sundhedstrusler,  støtte innovation inden for sundhedssystemer og 
foreslå mekanismer til iværksættelse af et struktureret samarbejde mellem EU-institutionerne.  
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