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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Baltosios knygos „Kartu sveikatos labui, 2008–2013 m. ES strateginis požiūris“
(2008/0000(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 152, 163 ir 173 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Komisijos baltąją knygą „Kartu sveikatos labui, 2008–2013 m. 
ES strateginis požiūris“ (COM(2007)0630),

– atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Komisijos baltosios knygos „Kartu sveikatos labui, 
2008–2013 m. ES strateginis požiūris“,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę dėl Baltosios knygos „Kartu sveikatos labui, 
2008–2013 m. ES strateginis požiūris“,

– atsižvelgdamas į antrąją Bendrijos veiksmų programą sveikatos srityje (2008–2013 m.)1,

– atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Europos Sąjungos sveikatos sistemų bendrų vertybių 
ir principų2,

– atsižvelgdamas į 2004 m. birželio 2 d. Tarybos sprendimą dėl PSO tabako kontrolės 
pagrindų konvencijos sudarymo3,

– atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl moterų sveikatos4,

– atsižvelgdamas į Europos bendrijos septintąją bendrąją mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros ir demonstracinės veiklos programą (2007–2013 m.),

– atsižvelgdamas į Baltąją knygą dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu 
susijusioms sveikatos problemoms spręsti (COM(2007)0279),

– atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos gaires, parengtas pagal strategiją 
„Sveikata visiems 21-ajame amžiuje“,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 22 d. rezoliuciją dėl organų donorystės ir 
transplantacijos: politikos veiksmai ES lygiu5,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 10 d. rezoliuciją dėl kovos su vėžiu išsiplėtusioje 
Europos Sąjungoje6,

                                               
1 OL L 301, 2007 11 20.
2 OL C 146, 2006 6 22, p. 1.
3 OL L 213, 2004 6 15, p. 8. 
4 OL C 146, 2006 6 22, p. 4.
5 Priimti tekstai, P6_TA-PROV(2008)0130.
6 Priimti tekstai, P6_TA-PROV(2008)0121.
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– atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl 2007–2012 m. Bendrijos 
darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos1,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. liepos 12 d. rezoliuciją dėl veiksmų sprendžiant širdies ir 
kraujagyslių ligų problemą2,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 6 d. rezoliuciją dėl gyventojų psichikos sveikatos 
gerinimo. Europos Sąjungos psichikos sveikatos strategijos kūrimas3,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. vasario 25 d. rezoliuciją dėl 2004–2010 m. Europos 
veiksmų plano, skirto aplinkos apsaugai ir sveikatai4,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. balandžio 27 d. pareiškimą dėl diabeto5,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

A. kadangi sveikata yra viena iš brangiausių vertybių ir kadangi mūsų siekis – gera sveikata 
visiems,

B. kadangi daugėja vėžio, cukraligės, širdies ir kraujagyslių bei psichikos ligų atvejų, vis 
dažniau susiduriama su problemomis dėl viršsvorio ir nutukimo bei ŽIV / AIDS; kadangi 
dėl naujų problemų kyla vis didesnė grėsmė Europos Sąjungos ir jai nepriklausančių šalių 
gyventojų sveikatai,

C. atsižvelgdamas į galimą naują tarptautinio masto grėsmę sveikatai, kurią kelia, pvz., 
pandemijos, naujos užkrečiamos ligos ir biologinis terorizmas, taip pat į klimato kaitos ir 
globalizacijos, ypač į maisto krizės ir migracijos, padarinius,

D. kadangi dėl gyventojų senėjimo keičiasi ligų pobūdis ir tai turi įtakos sveikatos sistemų 
tvarumui,

E. kadangi tarp valstybių narių ir jų viduje esama didelių sveikatos priežiūros skirtumų,

F. kadangi piliečiai tikisi, kad bus imamasi vis bendresnių veiksmų, susijusių su sveikatos 
priežiūra,

G. kadangi esama sričių, kuriose veikdamos savarankiškai valstybės narės nepajėgia 
veiksmingai siekti norimų tikslų; kadangi Europos Sąjunga įsipareigojusi parengti 
bendrąją sveikatos priežiūros politiką, kurią vykdant būtų užtikrinta pridėtinė vertė (pvz., 
keičiantis informacija ir pažangiąja patirtimi),

H. kadangi vis paklausesnės pacientų judumo, sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos 
priežiūros paslaugos,

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA-PROV(2008)0009.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0346.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0341.
4 OL C 304 E, 2005 12 1, p. 264.
5 OL C 296 E, 2005 12 6, p. 273.
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I. kadangi plėtojant žmogiškąjį kapitalą ypač svarbu investuoti į sveikatos priežiūrą, nes tai 
tiesiogiai susiję su ekonomikos sėkme,

J. kadangi vis dar neištirtos ligų prevencijos galimybės,

K. kadangi 40 proc. sveikatos priežiūros išlaidų susiję su nesveika gyvensena (su alkoholio, 
tabako vartojimu, su aktyvumo stoka, dieta),

1. palankiai vertina Komisijos baltąją knygą dėl sveikatos priežiūros strategijos 2008–
2013 m. laikotarpiu ir pritaria joje išdėstytoms vertybėms, strateginiams siekiams ir 
specialiems veiksmams;

2. yra įsitikinęs, kad, atsižvelgiant į kilusią naują grėsmę sveikatai, sveikatos problemos, 
kaip ir esminiai politikos klausimai, turėtų būti sprendžiamos atsižvelgiant į Lisabonos 
sutarties ir į Lisabonos strategijos nuostatas;

3. pažymi, kad sprendžiant sveikatos priežiūros klausimus būtina remtis veiksminga visų 
sričių politika, kuri vykdoma visais lygmenimis valstybėse narėse, Europos Sąjungoje 
(„Sveikatos klausimai visose politikos srityse“) ir pasaulyje;

4. pabrėžia, kad remiantis veiksmų planais svarbu spręsti būtinybės riboti užkrečiamų ir 
neužkrečiamų ligų plitimą klausimą;

5. siūlo Komisijai nustatyti prioritetinį tikslą mažinti sveikatos priežiūros lygio skirtumus 
tarp valstybių narių ir jų viduje, taip pat skirtumus tarp skirtingų socialinių grupių;

6. pabrėžia, kad veiksmai, kuriais siekiama mažinti sveikatos priežiūros lygio skirtumus, 
turėtų aprėpti tikslinį skatinimą ir valstybinį švietimą;

7. laikosi nuomonės, kad būtina kuo labiau stengtis užtikrinti ligų prevenciją; pritaria, kad 
sveikatos priežiūrai skiriamos lėšos yra ne tik išlaidos, bet ir investicija;

8. yra įsitikinęs, kad piliečių teisės ir jų atsakomybė už savo sveikatą turėtų būti svarbiausia; 
pabrėžia „sveikatos raštingumo“ (švietimo sveikatos priežiūros klausimais) programų 
svarbą ir būtinybę skatinti visų visuomenės sektorių atstovus gyventi sveikai;

9. tikisi, kad Komisija atkreips ypatingą dėmesį į sveikatos priežiūros sistemų tvarumo 
klausimą, taip pat į vaistų pramonės vaidmenį;

10. palankiai vertina ketinimą nustatyti pagrindines sveikatos rodiklių sistemos vertybes 
(nacionaliniu ir regionų lygmenimis) bei skatinti „sveikatos raštingumo“ programas;

11. palankiai vertina ketinimą skatinti visų amžiaus grupių sveikatos ir ligų prevenciją 
remiantis sveikatos visiems koncepcija; pažymi, kad ypač svarbu daug dėmesio skirti 
pagrindiniams sveikatos klausimams, pvz., susijusiems su mityba, nutukimu, fiziniu 
aktyvumu, su alkoholio, narkotikų ir tabako vartojimu bei su rizika aplinkai, taip pat 
atsižvelgti į socialinės lyties vaidmenį remiant sveiką senėjimą ir užkertant kelią lėtinių 
ligų keliamoms problemoms;

12. laikosi nuomonės, kad užtikrinant sėkmingą ligų prevenciją ypač svarbu skatinti sveiką 
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gyvenseną šeimose, mokyklose, darbo ir laisvalaikio praleidimo vietose;

13. pritaria veiksmams, susijusiems su tam tikro pobūdžio ligos prevencija, ir yra įsitikinęs, 
kad, norint užtikrinti didesnį veiksmingumą, būtina vadovautis tinkamais metodais, 
optimaliai organizuoti darbą ir taip gerinti institucijų bendradarbiavimą;

14. pabrėžia, kad daugelyje valstybių narių regioninės ir vietos sveikatos priežiūros 
institucijos dažnai atsakingos už sveikatos sektoriaus planavimą, valdymą, veiklą ir 
vystymą, be to, jos neretai atsakingos už sveikatos priežiūros sektoriaus finansinę padėtį, 
yra sukaupusios išsamių žinių apie šį sektorių ir išmano su juo susijusius klausimus, taigi 
yra svarbios partnerės formuojant ir įgyvendinant sveikatos apsaugos politiką;

15. ragina Komisiją remti e. sveikatos vystymą;

16. palankiai vertina Komisijos siūlymą parengti struktūrinio bendradarbiavimo priemonę 
EB lygmeniu ir skatinti glaudesnį interesų grupių bendradarbiavimą dalyvaujant pilietinės 
visuomenės atstovams; pabrėžia būtinybę palaikyti partnerystės ryšius su darbuotojų ir 
darbdavių organizacijomis;

17. pritaria, kad prieš baigiantis dabartinei finansinei programai (2013 m.) pagal strategiją 
numatyti veiksmai turėtų būti remiami taikant esamas finansines priemones, t. y. taip, kad 
nebūtų daromas papildomas poveikis biudžetui;

18. paveda Pirmininkui šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms 
ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2007 m. pabaigoje Komisija patvirtino ES sveikatos priežiūros strategiją „Kartu sveikatos 
labui, 2008–2013 m. ES strateginis požiūris“, kuri grindžiama valstybių narių ir Bendrijos 
įsipareigojimu gerbti bendrąsias sveikatos apsaugos politikos vertybes ir principus, užtikrinti 
piliečiams sąlygas visą gyvenimą naudotis teisėmis į sveikatos priežiūrą ir vykdyti su jų 
sveikatos priežiūra susijusias pareigas, taip pat aktyviai dalyvauti sprendimų priėmimo ir 
sveikatos priežiūros paslaugų pritaikymo pacientų reikmėms procese, mažinti sveikatos 
priežiūros lygio skirtumus tarp atskirų socialinių grupių, valstybių narių ir regionų, siekiant, 
kad investicijos į sveikatos priežiūrą būtų suvokiamos kaip sąlyga ekonominiam vystymuisi 
skatinti ir sveikatos apsaugos politika būtų nuosekliai įtraukiama visais lygmenimis.

Sveikata yra viena iš svarbiausių vertybių žmogaus gyvenime. Susirūpinimą keliančios 
sveikatos tendencijos, ypač vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų, cukraligės ir nutukimo atvejų 
skaičius, kuris didėja nepaisant vis tobulesnių gydymo metodų, rodo, kad šiai vertybei 
keliama vis didesnė grėsmė.

Be to, dėl gyventojų senėjimo, klimato kaitos ir globalizacijos susiduriama su naujomis 
problemomis. Kalbama apie galimas pandemijas ir biologinį terorizmą. Pasaulio sveikatos 
organizacija pranašauja vėžio pandemiją per ateinančius metus. Kartu didėja pacientų judumo 
ir sveikatos priežiūros specialistų paslaugų paklausa.
Daromas vis didesnis spaudimas sveikatos priežiūros sistemoms ir sprendžiant su jų 
finansavimu susijusias problemas. Pastaraisiais metais vaistų kainos augo greičiau negu 
bendrosios išlaidos už sveikatos priežiūros paslaugas ir dėl to didėjo visuomenės 
susirūpinimas dėl vienodo sveikatos priežiūros lygio ir sveikatos priežiūros sistemų tvarumo. 
Nemažai valstybių narių siekia reformuoti savo sveikatos sistemas.

Tarp valstybių narių ir jų viduje esama didžiulių sveikatos priežiūros lygio skirtumų. Kalbant 
apie vėžio atvejus, išgyvenusių pacientų skaičius naujosiose ir senosiose valstybėse narėse 
skiriasi taip, kad galėtume kalbėti apie geležinę uždangą sveikatos apsaugos srityje. Remiantis 
Eurostato duomenimis, nežiūrint į bendrą gyventojų senėjimą, būsimo moterų gyvenimo 
trukmė įvairiose ES šalyse skiriasi 9 metais, vyrų – 13 metų, o naujagimių mirštamumo 
rodiklis svyruoja šešis kartus daugiau. Šioje srityje ES turi imtis ryžtingesnių veiksmų ir 
mažinti skirtumus, ypač keičiantis pažangiąja įvairių sričių patirtimi ir užtikrinant tikslinį 
geresnės sveikatos priežiūros skatinimą bei valstybinį švietimą.

Sveikatos priežiūros klausimas buvo minimas jau Anglių ir plieno bendrijos steigimo 
sutartyje. Kiekvienoje vėlesnėje sutartyje šiam klausimui buvo skiriama vis daugiau dėmesio. 
Nors Amsterdamo sutarties 152 straipsnyje nustatyta, kad sveikatos priežiūros klausimai 
priklauso valstybių narių kompetencijai, ES, vadovaudamasi Bendrijos ir tarpvyriausybinių 
metodu, siekia vykdyti veiksmingą politiką tose srityse, kuriose veikdamos savarankiškai 
valstybės narės nepajėgia veiksmingai siekti norimų rezultatų. Remiantis subsidiarumo 
principu, tai turėtų būti paskata bendradarbiauti, o ne dingstis nesiimti bendrų veiksmų.

Akivaizdu, kad sprendžiant su sveikatos priežiūros sektoriumi susijusius klausimus būtina 
laikytis ilgalaikio visaapimančio strateginio požiūrio, pagal kurį visi pagrindiniai valstybių 
narių ir ES lygmens veikėjai turėtų bendradarbiauti. Norint gerinti bendradarbiavimą, būtina 
nustatyti, kaip turėtų bendradarbiauti institucijos, kad bendros pastangos būtų 
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veiksmingesnės.

Būtinas esminis strateginis lūžis ligų prevencijos srityje. Nors prevencijos svarba buvo 
pabrėžiama daugybę metų, iki šiol šiam tikslui siekti skiriama vos 3 proc. sveikatos priežiūros 
biudžeto. Žinoma, kad vykdant prevencijos politiką įmanoma pasiekti daug geresnių rezultatų, 
nes 40 proc. ligų lemia nesveikas gyvenimo būdas. Be to, trečdaliu atveju vėžiui galima 
užkirsti kelią.

Lisabonos strategijoje aiškiai nurodoma, kad sveikata itin svarbus ekonominis rodiklis. Į 
sveikatos priežiūrą investuojami pinigai turėtų būti laikomi ne tik išlaidomis, bet ir svarbia 
investicijų į kokybišką žmogiškąjį kapitalą dalimi.

Todėl sveikatos priežiūra turėtų būti laikoma vienu iš svarbiausių socialinių ir politinių 
klausimų. Nuo to, kaip jis sprendžiamas, priklauso ES ateitis. Norėdami gerinti bendrą 
sveikatos priežiūros lygį apskritai, turėtume kuo skubiau įgyvendinti nuoseklią, daugelį 
sektorių aprėpsiančią politiką, kuri būtų koordinuojama įvairiais lygmenimis („Sveikatos 
klausimai visose politikos srityse“). Tai reiškia, kad būtina sveikatos apsaugos politiką įtraukti 
į reformuotą bendrąją žemės ūkio politiką (ypač daug dėmesio skiriant sveiko maisto 
gamybai), taip pat į aplinkosaugos, pramonės, transporto, vystymosi, mokslinių tyrimų ir 
naujų technologijų, švietimo, sporto ir socialinės gerovės politiką.

Vykdant šią politiką turėtų būti siekiama visiems užtikrinti gerą sveikatos būklę ir suteikti 
piliečiams galimybę rinktis geresnę sveikatos priežiūrą.

Taigi Komisijos baltojoje knygoje ir 2007 m. gruodžio mėn. Tarybos išvadose siūlomas 
bendresnių veiksmų norint veiksmingai vystyti sveikatos apsaugos politiką pagrindas.  Turime 
nustatyti pagrindines sveikatos priežiūros vertybes, ES sveikatos būklės rodiklius ir sveikatos 
priežiūros skirtumų mažinimo būdus; parengti sveikatos būklės analitinių tyrimų, investicijų į 
sveikatos priežiūrą ir į ekonomikos vystymąsi ir plėtrą programą; patvirtinti sveikatos 
priežiūros visais amžiaus tarpsniais priemones; nustatyti priemones klausimams, susijusiems 
su tabako ir alkoholio vartojimu, mityba, psichikos sveikata ir kitais įtaką sveikatai darančiais 
rodikliais, spręsti; stiprinti sveikatai keliamos grėsmės stebėsenos ir atsako į šią grėsmę 
priemones; remti sveikatos priežiūros sistemų naujoves ir siūlyti ES institucijų struktūrinio 
bendradarbiavimo įgyvendinimo priemones.
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