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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az „Együtt az egészségért: Stratégiai megközelítés az EU számára 2008-2013” című 
fehér könyvről
(2008/0000(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 152. és 163-173. cikkére,

– tekintettel a Bizottság „Együtt az egészségért: Stratégiai megközelítés az EU számára 
2008-2013” című fehér könyvére (COM(2007)0630),

– tekintettel az „Együtt az egészségért: Stratégiai megközelítés az EU számára 2008-2013” 
című fehér könyvről szóló tanácsi következtetésekre,

– tekintettel a Régiók Bizottságának az „Együtt az egészségért: Stratégiai megközelítés az 
EU számára 2008-2013” című fehér könyvről alkotott véleményére,

– tekintettel az egészségügy területére irányuló második, 2008-2013 időszakra szóló 
közösségi cselekvési programra1

– tekintettel „A közös értékekről és elvekről az európai uniós egészségügyi rendszerekben”
című tanácsi következtetésekre2,

– tekintettel a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének elfogadásáról szóló, 
2004. június 2-i 2004/513/EK tanácsi határozatra3,

– tekintettel a nők egészségéről szóló tanács következtetésekre4,

– tekintettel az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjára (2007–2013),

– tekintettel a táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekre 
vonatkozó európai stratégiáról szóló fehér könyvre (COM(2007)0279),

– tekintettel az Egészségügyi Világszervezet „Egészséget mindenkinek a XXI. században” 
című keretstratégiájában szereplő iránymutatásokra,

– tekintettel „A szervadományozásról és a szervátültetésről: az Európai Unió politikai 
lépései” című, 2008. április 22-i állásfoglalására5,  

– tekintettel 2008. április 10-i állásfoglalására a rák elleni küzdelemről a kibővített Európai 
                                               
1 HL L 301., 2007.11.20.
2 HL C 146., 2006.6.22., 1. o.
3 HL L 213., 2004.6.15., 8. o.
4 HL C 146, 2006.6.22., 4. o.
5 Elfogadott szövegek, P6_TA-PROV(2008)0130
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Unióban1,
– tekintettel a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos, 2007-2012 

közötti közösségi stratégiáról szóló, 2008. január 15-i állásfoglalására2,

– tekintettel a szív- és érrendszeri betegségek leküzdésére irányuló cselekvési programról 
szóló, 2007. július 12-i állásfoglalására3,

– tekintettel „A népesség mentális egészségének javításáról: az Európai Unió mentális 
egészségügyi stratégiája felé” című, 2006. szeptember 6-iállásfoglalására4,

– tekintettel a környezetvédelem és az egészségügy terén 2004 és 2010 között 
megvalósítandó európai cselekvési tervről szóló, 2005. február 23-i állásfoglalására5,

– tekintettel a cukorbetegségről szóló, 2006. április 27-i nyilatkozatára6,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

A. mivel az egészség a legbecsesebb értékek egyike, és mivel célunk mindenki számára az 
egészség biztosítása,

B. mivel az Európai Unióban és azon túl is egyre nagyobb mértékben fenyegeti az egészséget 
a rák, a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, a túlsúly és az elhízással 
kapcsolatos problémák és a HIV/AIDS növekvő előfordulása, valamint az új kihívások,

C. tekintettel a határokon átnyúló dimenzióval rendelkező lehetséges új egészségügyi 
veszélyekre, úgy mint a járványokra, a fertőző betegségek új tünettípusaira és a biológiai 
terrorizmusra, valamint az éghajlatváltozás és a globalizáció – különösen az élelmezés és 
a migráció terén megjelenő – következményeire,

D. mivel a népesség elöregedése változásokat okoz a tünettípusokban, és megnehezíti az 
egészségügyi rendszerek fenntarthatóságát,

E. mivel a tagállamok között és azokon belül is nagy egyenlőtlenségek állnak fenn az 
egészségügyi ellátásban,

F. mivel a polgárok egyre nagyobb mértékben közös cselekvést várnak az egészségügy terén,

G. mivel vannak olyan területek, ahol a tagállamok egyedül nem tudnak eredményesen 
fellépni, és mivel az Európai Unió elkötelezett egy olyan közös egészségügyi politika 
mellett, amellyel hozzáadott értéket tud nyújtani (pl. információk és bevált gyakorlatok 
cseréje),

H. mivel a betegek, egészségügyi szakemberek és egészségügyi szolgáltatások mobilitása 
                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA-PROV(2008)0121.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA-PROV(2008)0009.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0346.
4 Elfogadott szövegek,  P6_TA(2006)0341.
5 HL C 304 E, 2005.12.1., 264. o.
6 HL C 296 E, 2006.12.6., 273. o.
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iránti igény nő,

I. mivel az egészségügyi beruházások alapvető fontosságúak a humántőke fejlesztése 
szempontjából, és közvetett hatást gyakorolnak a gazdaság sikerére,

J. mivel vannak a betegségmegelőzés terén kiaknázatlan lehetőségek,

K. mivel az egészségügyi kiadások 40%-a az egészségtelen életmódhoz kapcsolódik 
(alkohol, dohány, mozgásszegénység, étrend),

1. üdvözli a Bizottság 2008-2013 közötti időszakra vonatkozó közösségi egészségügyi 
stratégiáról szóló fehér könyvét, és támogatja az abban lefektetett értékeket, elveket, 
stratégiai célokat és egyedi intézkedéseket;

2. meggyőződése, hogy az új egészségi fenyegetések létezésére figyelemmel az egészséggel 
kulcsfontosságú politikai kérdésként kell foglalkozni a Lisszaboni Szerződés és a 
lisszaboni stratégia szellemében;

3. hangsúlyozza, hogy az egészségügyi ellátáshoz a hatékony szakpolitikák támogatására
van szükség a tagállamokban és az Európai Unióban, valamint világszerte valamennyi 
területen („egészségügyi szempontok érvényesülése minden szakpolitikában”) és minden 
szinten; 

4. hangsúlyozza, hogy a cselekvési tervnek különösen foglalkoznia kell a fertőző és nem 
fertőző betegségek visszaszorításának szükségességével;

5. javasolja, hogy a Bizottság kiemelt célként tűzze ki a tagállamok közötti és azokon belüli, 
valamint a különböző társadalmi csoportok közötti egészségügyi egyenlőtlenségek 
csökkentését;

6. hangsúlyozza, hogy az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentését célzó fellépések 
részét kell képeznie a célzott népszerűsítésnek és népnevelésnek;

7. meggyőződése, hogy a betegségmegelőzési erőfeszítéseket jelentősen fokozni kell, és 
egyetért azzal, hogy az egészségügyi kiadások nem csak költségek, hanem befektetést is
képeznek;

8. meggyőződése, hogy alapvetőnek kell lenniük a polgárok jogainak és a saját 
egészségükért való felelősségüknek; hangsúlyozza az egészségismereti programok 
fontosságát, és egészséges életvitelre ösztönzi a társadalom valamennyi rétegét;

9. elvárja a Bizottságtól, hogy kiemelt figyelmet fordítson az egészségügyi rendszerek 
fenntarthatóságára, és ezzel összefüggésben a gyógyszeripar szerepére is; 

10. üdvözli az arra irányuló szándékot, hogy megállapításra kerüljenek az alapvető 
egészségügyi értékek és létrejöjjön az egészségügyi mutatók rendszere (nemzeti és helyi
szinten), és ösztönözzék az egészségismereti programokat;

11. üdvözli az a szándékot, hogy – az „egészség mindenkinek” koncepció szellemében –
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népszerűsítsék az egészséget és a betegségmegelőzést valamennyi korcsoportban; 
hangsúlyozza az egészséggel kapcsolatos fő kérdések – úgy mint a táplálkozás, elhízás, 
fizikai aktivitás, alkoholfogyasztás, kábítószerek és dohány, valamint a környezeti 
kockázatok – kiemelésének szükségességét, egyidejűleg figyelembe véve a biológiai nem 
szerepét, támogatást nyújtva az egészséges idősödéshez és csökkentve az idült betegségek 
terhét;

12. meggyőződése, hogy az egészséges életmód családokban, iskolákban, munkahelyeken és 
pihenőhelyeken történő népszerűsítése alapvető fontosságú a sikeres 
betegségmegelőzésben;

13. támogatja a betegségek meghatározott típusaira irányuló intézkedéseket, és 
meggyőződése, hogy a nagyobb hatékonyság érdekében megfelelő munkamódszereket és 
szervezetet kell találni az intézményközi együttműködés javítására;

14. kiemeli, hogy a regionális és helyi egészségügyi hatóságoknak sok tagállamban gyakorta 
feladata az egészségügyi ágazat tervezése, irányítása, üzemeltetése és fejlesztése, és 
gyakran viselik az ágazati pénzügyi felelősséget is, alaposan ismerik és értik az 
egészségügyi ágazatot, és alapvető fontosságú partnerek az egészségügyi politika 
formálásában és végrehajtásában;

15. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa az e-egészségügy fejlesztését;

16. üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy hozzanak létre EK-szintű strukturált 
együttműködési mechanizmusokat és a civil társadalom közreműködésével teremtsék meg 
az érdekeltek közötti szorosabb együttműködést; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 
partnerségekbe bevonják a munkaadói és munkavállalói szervezeteket;

17. egyetért azzal, hogy a stratégia alapján végrehajtandó intézkedéseket a meglévő pénzügyi 
eszközökből kell támogatni a jelenlegi pénzügyi keret végéig (2013), további 
költségvetési következmények nélkül;

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

A Bizottság 2007 végén elfogadta az „Együtt az egészségért: Stratégiai megközelítés az EU 
számára 2008-2013” című fehér könyvet, amelynek alapja a tagállamok és a Bizottság arra 
irányuló elkötelezettsége, hogy tiszteletben tartsák az egészségügyi politika közös értékeit és 
elveit, hogy biztosítsák a polgároknak az ahhoz szükséges feltételeket, hogy egész életükben 
gyakorolhassák saját egészségükkel kapcsolatos jogaikat és teljesíthessék kötelezettségeiket, 
hogy aktívan részt vegyenek a döntéshozatalban és az egészségügyi ellátás betegek 
szükségleteihez igazításában, hogy csökkentsék az egészségügyi ellátás terén az egyes 
társadalmi csoportok, tagállamok és régiók közötti egyenlőtlenségeket, hogy az egészségügy 
terén végrehajtott beruházásokat a gazdasági fejlődés feltételének tekintsék, valamint hogy a 
szakpolitikákban minden szinten folyamatosan figyelembe vegyék az egészségügyi 
kérdéseket.

Az egészség az emberi élet legfontosabb értékeinek egyike. Az aggasztó egészségügyi 
fejlemények – különösen a rák, a szív- és érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség és 
elhízás előfordulásának a kezelések fejlődése ellenére növekvő mértéke – azt jelentik, hogy ez 
az érték egyre inkább veszélybe kerül.

Emellett a lakosság idősödése, az éghajlatváltozás és a globalizáció új kihívásokat 
támasztanak. Egyre gyakrabban beszélünk esetleges járványokról és biológiai terrorizmusról. 
A WHO előrejelzése szerint az elkövetkező években a rák járványos elterjedése várható 
Mindeközben nő a betegek és az egészségügyi szakemberek mobilitása iránti igény. 
Fokozódik az egészségügyi rendszerekre és finanszírozásukra nehezedő nyomás. Az elmúlt 
évek során a gyógyszerek költsége az általános egészségügyi költségeknél gyorsabban 
emelkedett, ezzel általános aggályokat keltve az egészségügyi ellátás egyenlőségével és az 
egészségügyi rendszerek fenntarthatóságával kapcsolatban. Számos tagállam most tesz 
kísérlet egészségügyi rendszerének reformjára.

Az EU-tagállamok között és azokon belül is léteznek jelentős egészségügyi egyenlőtlenségek. 
A rákot illetően a az új és régi tagállamok túlélési arányainak eltérése olyan mértékű, hogy 
„egészségügyi vasfüggönyről” beszélhetünk. Az Eurostat szerint a népesség általános 
öregedése ellenére a születéskor várható élettartam a nők esetében 9, a férfiak esetében 13 év 
különbséget mutat az EU-tagállamok között, a csecsemőhalandósági ráta pedig hatszoros 
különbséget. Ezen a területen az EU-nak meg kell erősítenie az egyenlőtlenségek 
csökkentését célzó fellépést, különösen a különböző területeken a bevált gyakorlatok cseréje, 
valamint a jobb egészségügyi ellátás érdekében a célzott népszerűsítés és népnevelés révén.

Az egészség már megemlítésre került a Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződésben is, és 
annak jelentősége minden későbbi szerződésben egyre fokozódott. Bár az Amszterdami 
Szerződés 152. cikke értelmében az egészségügy tagállami hatáskörbe tartozik, az EU a 
közösségi és kormányközi módszerek használatával hatékony szakpolitika elérésére törekszik 
azokon a területeken, amelyeken a tagállamok egyedül nem tudnak hatékonyan fellépni. A 
szubszidiaritás elve betartásának az együttes munka kiindulási pontjául kell szolgálnia, nem 
pedig a közös fellépés mellőzésének indokául.

Egyértelmű, hogy az egészségügyi ágazatnak hosszú távú stratégiai és átfogó megközelítésre 
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van szüksége, amely a tagállamok és az EU szintjén is a fő szereplők együttes munkáját fogja 
igényelni. Ha javítani kívánjuk az együttműködést, meg kell határoznunk, hogy az 
intézményközi együttműködés mely formái tudják fokozni együttes erőfeszítéseink 
hatékonyságát.

A betegségmegelőzés terén lényeges stratégiai áttörésre van szükség. Bár a 
betegségmegelőzés fontosságát sok éven át hangsúlyozták, még mindig csak az egészségügyi 
költségvetés 3%-át fordítják erre a célra. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy a megelőzési 
politikával sokkal jobb eredményeket tudnánk elérni, mivel a betegségek 40%-a az 
egészségtelen életmódhoz kapcsolódik és a rákbetegségek egyharmada megelőzhető.

A lisszaboni stratégia egyértelművé teszi, hogy az egészségügy kiemelkedő fontosságú 
gazdasági tényező. Az egészségügyi ellátásba befektetett pénzt nem csak költségnek, hanem a 
humántőke minősége terén végrehajtott beruházások fontos részének kell tekinteni. 

Az egészségügyet ezért azon kulcsfontosságú társadalmi és politikai kérdések egyikének kell 
tekinteni, amelyektől az EU jövője függ. Ha javítani kívánjuk az általános egészségügyi 
színvonalat, a lehető leggyorsabban végre kell hajtanunk egy egységes, ágazatokon átnyúló, a 
különböző szintek között összehangolt egészségügyi politikát („egészségügyi szempontok 
érvényesülése minden szakpolitikában”). Ez annyit jelent, hogy az egészségügyi politikának 
jelen kell majd lennie a megreformált közös agrárpolitikában (a hangsúlyt az egészséges 
élelmiszerek előállítására fektetve), környezetvédelmi politikában, iparpolitikában, 
közlekedéspolitikában, fejlesztési politikában, kutatásban és technológiai innovációban, 
oktatásban, sportban és népjólétben.

E politika céljának annak kell lennie, hogy mindenki számára elérjük az egészséget, és a 
polgárok számára lehetőséget biztosítsunk a jobb egészséghez vezető út választására. 

Ezzel összefüggésben a Bizottság fehér könyve és a Tanács 2007 decemberi következtetései 
alapot kínálnak több együttes fellépéshez az egészségügyi politika hatékonyabb fejlesztésének 
elérése érdekében. Meg kell határoznunk az alapvető egészségügyi értékeket, az EU 
egészségügyi mutatóinak rendszerét és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentésének 
módjait; programot kell kifejlesztenünk az egészségi állapot, az egészségügyi beruházások, 
valamint a gazdasági növekedés és fejlődés analitikus tanulmányozására; intézkedéseket kell 
elfogadnunk az egészség valamennyi korcsoport körében történő népszerűsítésére; 
intézkedéseket kell megállapítanunk a dohánnyal, táplálkozással, alkohollal, mentális 
egészséggel és az egészséget érintő más tényezőkkel kapcsolatban; erősítenünk kell az 
egészségügyi fenyegetések nyomon követésére és az azokra való reagálásra szolgáló 
mechanizmusokat; támogatnunk kell az innovációt az egészségügyi rendszerekben és 
mechanizmusokat kell javasolnunk az EU-intézmények közötti strukturált együttműködés 
végrehajtására. 
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