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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Balto grāmatu — Kopā ar veselību. ES stratēģiskā pieeja 2008.–2013. gadam
(2008/0000(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā EK līguma 152. pantu un 163. līdz 173. pantu,

– ņemot vērā Komisijas Balto grāmatu — Kopā ar veselību. ES stratēģiskā pieeja 2008.–
2013. gadam (COM(2007)0630),

– ņemot vērā Padomes secinājumus par Balto grāmatu — Kopā ar veselību. ES Stratēģiskā 
pieeja 2008.–2013. gadam,

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu par Balto grāmatu — Kopā ar veselību. ES 
Stratēģiskā pieeja 2008.–2013. gadam,

– ņemot vērā otro Kopienas rīcības programmu veselības aizsardzības jomā (2008.–
2013. gadam)1,

– ņemot vērā Padomes secinājumus par Eiropas Savienības veselības aizsardzības sistēmu 
kopējām vērtībām un principiem2,

– ņemot vērā Padomes lēmumu attiecībā uz PVO Pamatkonvencijas par tabakas kontroli 
noslēgšanu3,

– ņemot vērā Padomes secinājumus par sieviešu veselību4,

– ņemot vērā Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrāciju 
pasākumiem (2007.–2013.),

– ņemot vērā Balto grāmatu par Eiropas stratēģija attiecībā uz uzturu, lieko svaru un 
veselības jautājumiem, kas saistīti ar aptaukošanos (COM(2007)0279),

– ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas pamatnostādnes pamatstratēģijai „Veselība 
visiem 21. gadsimtā”,

– ņemot vērā tā 2008. gada 22. aprīļa rezolūciju par orgānu ziedošanu un transplantāciju —
politikas pasākumi ES līmenī5, 

– ņemot vērā 2008. gada 10. aprīļa rezolūciju par vēža apkarošanu paplašinātajā Eiropas 

                                               
1 OV L 301, 20.11.2007.
2 OV C 146, 22.6.2006, 1. lpp.
3 OV L 213, 15.6.2004, 8. lpp.
4 OV C 146, 22.6.2006, 4. lpp.
5 Pieņemtie teksti, P6_TA-PROV(2008)0130.
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Savienībā1,

– ņemot vērā 2008. gada 15. janvāra rezolūciju par Kopienas stratēģiju par drošību un 
veselības aizsardzību darbā 2007. līdz 2012. gadam2,

– ņemot vērā 2007. gada 12. jūlija rezolūciju par rīcību cīņā pret sirds un asinsvadu 
slimībām3,

– ņemot vērā 2006. gada 6. septembra rezolūciju par iedzīvotāju garīgās veselības 
uzlabošanu — Veidojot Eiropas Savienības stratēģiju par garīgo veselību4,

– ņemot vērā 2005. gada 23. februāra rezolūciju par Eiropas Vides un veselības rīcības 
plānu 2004.–2010. gadam5,

– ņemot vērā 2006. gada 27. aprīļa deklarāciju par diabētu6,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

A. tā kā veselība ir viena no visdārgākajām vērtībām un tā kā mūsu mērķis ir veselība visiem;

B. tā kā pieaugošais saslimšanu skaits ar vēzi, diabētu, sirds un asinsvadu slimībām, garīgām 
slimībām, liekais svars un aptaukošanās, HIV/AIDS, kā arī jaunas slimības arvien vairāk 
apdraud veselību Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām;

C. tā kā ir iespējami jauni draudi veselībai, kuriem ir pārrobežu raksturs, piemēram, 
pandēmijas, jaunas lipīgās slimības, un bioloģiskais terorisms, un klimata izmaiņas un 
globalizācijas sekas, it īpaši pārtikas un migrācijas jomā;

D. tā kā iedzīvotāju novecošanās maina slimību modeļus un apgrūtina veselības sistēmu 
ilgtspējību;

E. tā kā starp dalībvalstīm un dalībvalstīs ir būtiskas atšķirības veselības aprūpes sistēmā;

F. tā kā pilsoņi gaida dalībvalstu kopēju politiku veselības jomā;

G. tā kā ir jomas, kurās dalībvalstis nevar efektīvi darboties vienatnē un tā kā Eiropas 
Savienības mērķis ir kopēja veselības politika, ar ko tā var radīt Kopienas mēroga 
pievienoto vērtību, piemēram, informācijas un labas prakses apmaiņu;

H. tā kā pieprasījums pēc pacientu mobilitātes, profesionāļiem veselības aprūpes jomā un 
veselības aprūpes pakalpojumiem pieaug;

I. tā kā ieguldījumi veselības aprūpes jomā ir būtiski cilvēku kapitāla attīstībai un netieši 
ietekmē ekonomisko izaugsmi;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA-PROV(2008)0121.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA-PROV(2008)0009.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0346.
4 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0341.
5 OV C 304 E, 1.12.2005., 264. lpp.
6 OV C 296 E, 6.12.2006., 273. lpp.
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J. tā kā slimību profilakses iespējas netiek izmantotas;

K. tā kā 40 % no veselības aprūpes izdevumiem ir saistīti ar neveselīgu dzīvesveidu (alkohola 
un tabakas lietošanu, mazkustību, diētu),

1. atzinīgi vērtē Komisijas Balto grāmatu par Kopienas veselības stratēģiju 2008.–
2013. gadam un atbalsta tajā noteiktās vērtības, principus, stratēģiskos mērķus un īpašo 
rīcību;

2. uzskata, ka, ņemot vērā jaunos draudus veselībai, pret veselību ir jāizturas kā pret 
nozīmīgu politisku jautājumu, kas atbilst Lisabonas līguma un Lisabonas stratēģijas 
principiem;

3. uzsver, ka veselības aprūpei ir nepieciešams efektīvas politikas atbalsts visās jomās un 
visos līmeņos dalībvalstīs un Eiropas Savienībā („Veselība visās politikas jomās”), un 
globālā līmenī;

4. uzsver, ka rīcības plāniem būtu īpaši jārisina lipīgo un nelipīgo slimību izplatības 
samazināšana;

5. ierosina Komisijai izvirzīt par prioritāti nevienlīdzības mazināšanu veselības aprūpē starp 
dalībvalstīm un dalībvalstīs, kā arī starp dažādām sociālajām grupām;

6. uzsver, ka pasākumiem nevienlīdzības mazināšanai veselības aprūpē jāietver mērķtiecīga 
veselības aprūpes veicināšana un sabiedrības izglītošana;

7. uzskata, ka slimību profilakses pasākumi ir ievērojami jāpaplašina, un piekrīt, ka 
izdevumi veselības jomā nav vienīgi izdevumi, bet tajā pašā laikā arī ieguldījumi;

8. uzskata, ka pilsoņu tiesībām un viņu atbildībai par savu veselību ir jābūt pamatprincipam; 
uzsver programmas veselības izglītības jomā nozīmīgumu un mudina visus sabiedrības 
sektorus piekopt veselību dzīvesveidu;

9. cer, ka Komisija veltīs īpašu uzmanību veselības sistēmu ilgtspējībai un līdz ar to arī 
farmaceitiskās rūpniecības nozīmei;

10. atzinīgi vērtē nodomu izveidot veselības pamatvērtības veselības indikatoru sistēmai 
(valsts un vietējā līmenī) un veicināt programmas veselības izglītības jomā;

11. atzinīgi vērtē nodomu, kas atbilst sauklim „veselība visiem”, veicināt veselības un slimību 
profilaksi visās vecuma grupās; uzsver nepieciešamību izvirzīt pamatjautājumus, kas 
saistīti ar veselības aprūpi, piemēram, uzturs, aptaukošanās, fiziskas aktivitātes, alkohola, 
narkotiku un tabakas patēriņš, vides riski, tajā pašā laikā ņemot vērā dzimumu nozīmi, 
sniedzot atbalstu veselīgai novecošanai un mazinot hronisku slimību izraisītās grūtības;

12. uzskata, ka pasākumi veselīga dzīvesveida veicināšanai ģimenēs, skolās, darba vietās un 
atpūtas centros ir būtiski, lai panāktu veiksmīgu slimību profilaksi;

13. atbalsta pasākumus, kas vērsti pret kādu īpašu slimību veidu un uzskata, ka to 
iedarbīgumam nepieciešamas piemērotas darba metodes un organizācija, lai uzlabotu 
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sadarbību starp iestādēm;

14. norāda, ka daudzās dalībvalstīs reģionālās un vietējās veselības aprūpes iestādes ir bieži 
atbildīgas par plānošanu, vadību, darbību un attīstību veselības aprūpes sektorā un bieži ir
finansiāli atbildīgas par šo sektoru; tām ir plašas zināšanas un izpratne par veselības 
aprūpes sektoru un tās ir nozīmīgas partneres veselības politikas formulēšanā un 
piemērošanā;

15. aicina Komisiju atbalstīt e-veselības projektu izveidi;

16. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izveidot strukturizētu sadarbības mehānismu EK 
līmenī un nodibināt ciešāku sadarbību starp ieinteresētajām pusēm ar pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību; uzsver nepieciešamību iekļaut darba devēju un darba ņēmēju 
organizācijas partnerībā;

17. piekrīt, ka stratēģijā noteiktie pasākumi ir jāatbalsta, izmantojot esošos finanšu 
instrumentus līdz pašreizējā finanšu perioda beigām (2013.), nepiešķirot papildu budžetu;

18. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

2007. gada beigās Komisija pieņēma ES veselības stratēģiju „Kopā ar veselību”. Tā ir ES
stratēģiskā pieeja 2008.–2013. gadam, kas ir pamatota uz dalībvalstu un Kopienas 
apņemšanos ievērot veselības politikas kopīgās vērtības un principus, radīt pilsoņiem 
apstākļus viņu tiesību un pienākumu izpildei attiecībā uz viņu veselību visas dzīves garumā 
un aktīvai iesaistei lēmumu pieņemšanas procesā un veselības aprūpes piemērošanā pacientu 
vajadzībām, mazināt nevienlīdzību veselības aprūpē starp sociālajām grupām, dalībvalstīm un 
reģioniem, uzskatīt, ka ieguldījumi veselības jomā ir ekonomiskās attīstības priekšnosacījums,
un pastāvīgi iekļaut veselību visa līmeņa politikā.

Veselība ir viena no nozīmīgākajām vērtībām cilvēka dzīvē. Uztraucošās tendences veselības 
jomā, it īpaši pieaugošā saslimstība ar vēzi, sirds un asinsvadu slimībām, diabētu un 
aptaukošanos par spīti progresam to ārstēšanā, nozīmē, ka šī vērtība ir ļoti apdraudēta.

Turklāt iedzīvotāju novecošanās, klimata izmaiņas un globalizācija rada jaunas briesmas. 
Runa ir par iespējamām pandēmijām un bioloģisko terorismu. PVO paredz vēža epidēmiju 
tuvākajos gados. Tikmēr pieaug pieprasījums pēc pacientu mobilitātes un profesionāļiem 
veselības jomā.
Veselības aprūpes sistēmas un to finansējums ir pakļauts pieaugošām grūtībām. Pēdējos gados 
medicīnas pakalpojumu izmaksas auga ātrāk nekā veselības aprūpes izmaksas kopumā, radot 
pamatu sabiedrības bažām par veselības aprūpes vienlīdzīgumu un veselības sistēmu 
ilgtspējību. Vairākas dalībvalstis cenšas ieviest reformas savā veselības aprūpes sistēmā.

Starp dalībvalstīm un dalībvalstīs pastāv liela nevienlīdzība veselības aprūpē. Attiecībā uz 
vēzi atšķirība izdzīvošanas rādītājos starp jaunajām un vecajām dalībvalstīm ir tik milzīga, ka 
mēs varam runāt par „dzelzs priekškaru medicīnā”. Saskaņā ar Eurostat datiem, neskatoties 
uz vispārēju iedzīvotāju novecošanos, dzīves ilgums ES dalībvalstīs atšķiras par deviņiem 
gadiem sievietēm un trīspadsmit gadiem vīriešiem, un zīdaiņu mirstības rādītāji atšķiras sešas 
reizes. Šajā jomā ES ir jāievieš stingrāki pasākumi nevienlīdzības mazināšanai, it īpaši ar 
labas prakses apmaiņu dažādās jomās, mērķtiecīgu darbību veicināšanu un sabiedrības 
izglītošanu veselības aprūpes jomā.

Veselība jau ir minēta Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumā, un tai ir 
piešķirta arvien lielāka nozīme katrā nākamajā līgumā. Lai gan Amsterdamas līguma 
152. pantā ir noteikts, ka veselība ir katras dalībvalsts kompetence, izmantojot Kopienas un 
starpvalstu metodi, ES cenšas panākt efektīvas politikas ieviešanu tajās jomās, kurās 
dalībvalstis nevar efektīvi rīkoties pašas. Subsidiaritātes principa ievērošanai ir jābūt vienam 
no kopīga darba sākuma punktiem, nevis aizbildinājumam neuzsākt vienotu rīcību.

Ir skaidrs, ka veselības sektoram ir nepieciešama ilgtermiņa stratēģiska un visaptveroša pieeja, 
kur sadarbotos visi dalībvalstu galvenie dalībnieki ES līmenī. Ja mēs vēlamies uzlabot 
sadarbību, tad mums ir jānosaka, kuri iestāžu sadarbības veidi var sekmēt mūsu kopīgo 
centienu efektivitāti.

Slimību profilakses jomā ir nepieciešami nozīmīgi stratēģiski uzlabojumi. Lai gan slimību 
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profilakses nozīmīgumu uzsver jau vairākus gadus, tam ir atvēlēti tikai 3 % no budžeta 
veselības aprūpes jomā. Tajā pašā laikā mēs zinām, ka ar profilakses politiku mēs varētu 
sasniegt daudz labākus rezultātus, jo 40 % slimību ir saistītas ar neveselīgu dzīvesveidu un 
trešdaļa vēžu ir novēršamas profilaktiski.

Lisabonas stratēģijā ir skaidri noteikts, ka veselība ir ļoti svarīgs ekonomisks faktors. Nauda, 
kas ir ieguldīta veselības aprūpē, nav uzskatāma vienīgi par izmaksu, bet arī par ievērojamu 
ieguldījumu cilvēku kapitāla kvalitātē.

Tādēļ veselība ir uzskatāma par vienu no sociālajiem un politiskajiem pamatjautājumiem, no 
kuriem ir atkarīga ES nākotne. Ja mēs vēlamies uzlabot veselības vispārējo līmeni, tad mums 
būs jāievieš saskaņota starpnozaru politika veselības aprūpes jomā cik drīz vien iespējams, 
koordinējot to vairākos līmeņos („Veselība visās politikas jomās”). Tas nozīmē, ka veselības 
aprūpes politika būs jāiekļauj jaunajā kopīgajā lauksaimniecības politikā (uzsverot veselīgas 
pārtikas ražošanu), vides aizsardzības politikā, rūpniecības politikā, transporta politikā, 
attīstības politikā, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, izglītības, sporta un sociālās 
labklājības politikā.

Šādas politikas mērķim ir jābūt veselības aprūpes nodrošināšanai visiem, sniedzot pilsoņiem 
iespēju izvēlēties ceļu uz labāku veselību.

Šajā kopsakarā Komisijas Baltā grāmata un Padomes 2007. gada decembra secinājumi 
nodrošina pamatu vienotākai rīcībai veselības politikas efektīvākas attīstības sasniegšanā. 
Mums ir jānosaka veselības pamatvērtības, ES veselības indikatoru sistēma un veidi, kā 
mazināt nevienlīdzību veselības aprūpē; jāizstrādā programma veselības statusa, ieguldījuma
veselības aprūpē un ekonomiskās izaugsmes un attīstības analītiskai izpētei; jāievieš pasākumi
veselības aprūpes veicināšanai visās vecuma grupās; jānosaka pasākumi attiecībā uz tabaku, 
uzturu, alkoholu, garīgo veselību un citiem faktoriem, kas ietekmē veselību; jāstiprina
uzraudzības un reaģēšanas sistēmas veselības apdraudējumam; jāatbalsta inovācijas veselības 
aprūpes sistēmās un jāierosina sistēma strukturizētai sadarbībai starp ES iestādēm.
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