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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie białej księgi pt. „Razem na rzecz zdrowia: strategiczne podejście dla UE na 
lata 2008-2013”
(2008/0000(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 152 oraz art. 163-173 Traktatu WE,

– uwzględniając białą księgę Komisji pt. „Razem na rzecz zdrowia: strategiczne podejście 
dla UE na lata 2008-2013”(COM(2007)0630),

– uwzględniając konkluzje Rady dotyczące białej księgi pt. „Razem na rzecz zdrowia: 
strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013”,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów w sprawie białej księgi pt. „Razem na rzecz 
zdrowia: strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013”,

– uwzględniając drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008-
20131,

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie wspólnych wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej2,

– uwzględniając decyzję Rady 2004/513/WE dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie zawarcia 
ramowej konwencji antytytoniowej Światowej Organizacji Zdrowia3,

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie zdrowia kobiet4,

– uwzględniając siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, 
rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013),

– uwzględniając białą księgę pt. „Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych 
związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością” (COM(2007)0279),

– uwzględniając wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia w ramach strategii „Zdrowie dla 
wszystkich w XXI wieku”,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie dawstwa 
i przeszczepiania narządów: działania polityczne na poziomie UE5, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zwalczania 

                                               
1 Dz.U. L 301 z 20.11.2007
2 Dz.U. C 146 z 22.6.2006, str. 1.
3 Dz.U. L 213 z 15.6.2004, str. 8. 
4 Dz.U. C 146 z 22.6.2006, str. 4.
5 Teksty przyjęte, P6_TA-PROV(2008)0130.
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nowotworów w rozszerzonej Unii Europejskiej1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowej 
strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-20122,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przeciwdziałania 
chorobom układu krążenia3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 września 2006 r. w sprawie poprawy zdrowia 
psychicznego ludności – strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie europejskiego planu 
działania 2004-2010 na rzecz środowiska i zdrowia5,

– uwzględniając swoje oświadczenie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie cukrzycy6,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że zdrowie jest jedną z najcenniejszych wartości; mając na uwadze, że 
naszym celem jest zdrowie ogółu,

B. mając na uwadze, że wzrost zachorowań na raka, cukrzycę, choroby układu krążenia, 
choroby psychiczne, schorzenia związane z nadwagą i otyłością oraz HIV/AIDS, a także 
nowe problemy coraz bardziej zagrażają zdrowiu w Unii Europejskiej i poza nią, 

C. uwzględniając nowe możliwe zagrożenia zdrowotne o wymiarze transgranicznym – takie 
jak pandemie, zmiany w strukturze chorób zakaźnych i terroryzm biologiczny – oraz 
nowe konsekwencje zmian klimatycznych i globalizacji, szczególnie dotyczące żywności 
i migracji,

D. mając na uwadze, że starzenie się ludności powoduje zmiany w strukturze chorób 
i zagraża równowadze unijnych systemów zdrowotnych,

E. mając na uwadze, że między państwami członkowskimi i wewnątrz państw 
członkowskich występują znaczne różnice pod względem opieki zdrowotnej,

F. mając na uwadze, że obywatele oczekują coraz bardziej zintegrowanych działań 
w dziedzinie zdrowia,

G. mając na uwadze, że istnieją dziedziny, w których państwa członkowskie nie mogą 
skutecznie działać same; mając na uwadze, że Unia Europejska zobowiązała się do 
prowadzenia wspólnej polityki zdrowotnej, przynoszącej wartość dodaną (jak 
np. wymiana informacji i dobrych praktyk),

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA-PROV(2008)0121.
2 Teksty przyjęte, P6_TA-PROV(2008)0009.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0346.
4 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0341.
5 Dz.U. C 304 E z 1.12.2005, str. 264.
6 Dz.U. C 296 E z 6.12.2006, str. 273.



PR\722484PL.doc 5/8 PE405.984v01-00

PL

H. mając na uwadze, że coraz bardziej potrzebna jest mobilność pacjentów i pracowników 
służby zdrowia oraz mobilność usług zdrowotnych,

I. mając na uwadze, że inwestycje w opiekę zdrowotną są istotne dla rozwoju kapitału 
ludzkiego oraz wywierają pośredni wpływ na sukces gospodarczy,

J. mając na uwadze, że możliwości zapobiegania chorobom pozostają niewykorzystane,

K. mając na uwadze, że 40% wydatków na opiekę zdrowotną wiąże się z niezdrowym 
trybem życia (alkohol, tytoń, brak aktywności, odżywianie),

1. z zadowoleniem przyjmuje białą księgę Komisji dotyczącą wspólnotowej strategii 
zdrowotnej na lata 2008-2013 i popiera wartości, zasady, cele strategiczne oraz działania 
szczegółowe w niej określone;

2. uważa, że ze względu na istnienie nowych zagrożeń zdrowotnych należy traktować 
zdrowie jako kluczową kwestię polityczną, w duchu traktatu lizbońskiego i strategii 
lizbońskiej;

3. podkreśla, że opieka zdrowotna potrzebuje wsparcia w postaci skutecznej polityki we 
wszystkich dziedzinach i na wszystkich szczeblach w państwach członkowskich i w Unii 
Europejskiej („uwzględnianie kwestii zdrowia we wszystkich obszarach polityki”) oraz na 
poziomie światowym;

4. podkreśla, że plany działania powinny uwzględniać, w szczególności, potrzebę 
ograniczenia zachorowań na choroby zakaźne i niezakaźne;

5. proponuje, aby Komisja za cel priorytetowy uznała zmniejszenie nierówności 
zdrowotnych między państwami członkowskimi i wewnątrz państw członkowskich, 
a także między poszczególnymi grupami społecznymi;

6. podkreśla, że działania mające na celu zmniejszenie nierówności zdrowotnych powinny 
obejmować ukierunkowaną promocję i edukowanie społeczeństwa;

7. uważa, że należy znacząco wzmóc wysiłki na rzecz zapobiegania chorobom i zgadza się, 
że wydatki na zdrowie to nie tylko koszt, lecz także inwestycja;

8. uważa, że prawa i obowiązki obywateli związane z ich własnym zdrowiem powinny mieć 
podstawowe znaczenie; podkreśla wagę programów związanych ze świadomością 
zdrowotną oraz zachęcania wszystkich grup społecznych do prowadzenia zdrowego trybu 
życia;

9. oczekuje, że Komisja zwróci szczególną uwagę na kwestię równowagi systemów 
zdrowotnych, a także, w tym kontekście, na rolę przemysłu farmaceutycznego;

10. z zadowoleniem odnotowuje, że zamierza się określić podstawowe wartości zdrowotne 
i utworzyć system wskaźników zdrowotnych (na szczeblu krajowym i na niższych 
szczeblach) oraz wspierać programy dotyczące świadomości zdrowotnej;

11. z zadowoleniem przyjmuje zamiar promowania zdrowia i zapobiegania chorobom we 
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wszystkich grupach wiekowych, zgodnie z ideą „zdrowia ogółu”; podkreśla, że należy 
uwypuklić kluczowe kwestie dotyczące zdrowia, takie jak odżywianie, otyłość, aktywność 
fizyczna, spożycie alkoholu, narkotyków i tytoniu oraz zagrożenia związane ze 
środowiskiem naturalnym, jednocześnie uwzględniając rolę płci, zapewniając wsparcie na 
rzecz zdrowego starzenia się oraz ograniczając obciążenia wynikające z chorób 
chronicznych;

12. uważa, że działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia w rodzinach, szkołach, 
miejscach pracy i miejscach wypoczynku mają istotne znaczenie dla skutecznego 
zapobiegania chorobom;

13. popiera działania dotyczące konkretnych typów chorób i uważa, że w celu osiągnięcia 
większej skuteczności należy wypracować odpowiednie metody i organizację pracy, 
umożliwiające poprawę współpracy międzyinstytucjonalnej;

14. podkreśla, że regionalne i lokalne organy służby zdrowia w wielu państwach 
członkowskich często odpowiadają za planowanie w sektorze zdrowotnym, zarządzanie 
tym sektorem, jego funkcjonowanie i rozwój, a często również za finanse tego sektora, 
posiadają dogłębną wiedzę i kompetencje dotyczące sektora zdrowotnego i są 
kluczowymi partnerami w formułowaniu i wdrażaniu polityki zdrowotnej;

15. wzywa Komisję do wpierania rozwoju rozwiązań z zakresu e-zdrowia;

16. z zadowoleniem przyjmuje wysuniętą przez Komisję propozycję, aby określić mechanizm 
współpracy strukturalnej na szczeblu UE oraz ustanowić ściślejszą współpracę 
z zainteresowanymi podmiotami, z udziałem społeczeństwa obywatelskiego; podkreśla 
potrzebę włączenia organizacji pracodawców i pracowników w partnerstwo;

17. zgadza się, że działania prowadzone w ramach strategii muszą być wspomagane przez 
obecne instrumenty finansowe do końca aktualnego okresu finansowego (2013 r.), bez 
dodatkowych konsekwencji dla budżetu;

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Pod koniec 2007 r. Komisja przyjęła strategią zdrowotną UE pt. „Razem dla zdrowia: 
strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013”, której podstawą jest zobowiązanie państw 
członkowskich i Wspólnoty do przestrzegania wspólnych wartości i zasad polityki 
zdrowotnej, do zapewnienia obywatelom warunków umożliwiających wykonywanie praw 
i obowiązków związanych z ich własnym zdrowiem w ciągu całego życia oraz aktywny 
udział w procesach decyzyjnych i dostosowywaniu opieki zdrowotnej zgodnie z potrzebami 
pacjentów, do ograniczenia nierówności zdrowotnych między poszczególnymi grupami 
społecznymi, państwami członkowskimi i regionami, do traktowania inwestycji zdrowotnych 
jako warunku rozwoju gospodarczego oraz do konsekwentnego uwzględniania kwestii 
zdrowia w polityce na wszystkich szczeblach.

Zdrowie stanowi jedną z najcenniejszych wartości w ludzkim życiu. Niepokojące tendencje 
zdrowotne, szczególnie wzrost zachorowań na raka, choroby układu krążenia i cukrzycę oraz 
nasilanie się problemu otyłości – pomimo postępów w metodach leczenia – wskazują, że 
wartość ta jest coraz bardziej zagrożona.

Ponadto pojawiają się nowe wyzwania, niesione przez starzenie się ludności, zmiany 
klimatyczne i globalizację. Mówi się o potencjalnej pandemii i terroryzmie biologicznym. 
WHO przewiduje epidemię raka w nadchodzących latach. Tymczasem coraz bardziej 
potrzebna jest mobilność pacjentów i pracowników służby zdrowia.
Systemy zdrowotne i ich finansowanie znajdują się pod rosnącą presją. W ostatnich latach 
koszt leków wzrastał szybciej niż ogólny koszt opieki zdrowotnej, budząc wśród obywateli 
zaniepokojenie co do równości dostępu do opieki zdrowotnej oraz co do trwałości systemów 
zdrowotnych. Niektóre państwa członkowskie starają się zreformować swoje systemy 
zdrowotne.

Między państwami członkowskimi UE istnieją poważne nierówności zdrowotne. Co do raka –
różnice w poziomie przeżywalności między nowymi a starymi państwami członkowskimi są 
tak znaczne, że można mówić o „zdrowotnej żelaznej kurtynie”. Według Eurostatu – pomimo 
ogólnego starzenia się ludności – występująca między państwami UE różnica oczekiwanej 
długości życia w chwili urodzenia wynosi 9 lat w przypadku kobiet i 13 lat w przypadku 
mężczyzn, zaś różnica w śmiertelności noworodków jest sześciokrotna. UE powinna 
wzmocnić działania na rzecz niwelowania nierówności z tym zakresie, w szczególności 
poprzez wymianę dobrych praktyk w różnych dziedzinach oraz ukierunkowaną promocję 
i publiczną edukację dotyczącą lepszej opieki zdrowotnej.

O zdrowiu wspomniano już w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Węgla i Stali, a we 
wszystkich kolejnych traktatach nadawano mu coraz większe znaczenie. Chociaż zgodnie 
z art. 152 traktatu amsterdamskiego sprawy zdrowotne podlegają kompetencji państw 
członkowskich, UE – korzystając z mechanizmów wspólnotowych i międzyrządowych – stara 
się wypracować skuteczną politykę w tych dziedzinach, w których państwa członkowskie nie 
mogą skutecznie działać same. Przestrzeganie zasady pomocniczości powinno być punktem 
wyjścia do współpracy, a nie usprawiedliwieniem dla niepodejmowania wspólnych działań.

Oczywiście sektor zdrowia potrzebuje długoterminowego strategicznego i kompleksowego 
podejścia, które będzie wymagało współpracy wszystkich głównych podmiotów w państwach 
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członkowskich i na szczeblu UE. Jeżeli chcemy poprawić współpracę, powinniśmy określić, 
jakie formy współpracy międzyinstytucjonalnej mogą wzmocnić skuteczność naszych 
wspólnych wysiłków.

Potrzebny jest kluczowy strategiczny przełom w dziedzinie zapobiegania chorobom. Chociaż 
waga zapobiegania chorobom podkreślana jest od wielu lat, nadal przeznacza się na nie tylko 
3% budżetów służby zdrowia. Jednocześnie wiadomo, że dzięki polityce zapobiegawczej 
moglibyśmy osiągnąć o wiele lepsze wyniki, skoro 40% chorób wiąże się z niezdrowym 
trybem życia, zaś jednej trzeciej zachorowań na raka można zapobiec.

Strategia lizbońska wyraźnie określa, że zdrowie jest bardzo istotnym czynnikiem 
ekonomicznym. Pieniądze zainwestowane w opiekę zdrowotną powinny być postrzegane nie 
tylko jako koszt, lecz również jako istotna część inwestycji w jakość kapitału ludzkiego.

Zdrowie musi być zatem traktowane jako jedna z kluczowych kwestii politycznych 
i społecznych, od których zależy przyszłość UE. Jeżeli pragniemy poprawić ogólny stan 
zdrowia, powinniśmy jak najszybciej wdrożyć spójną, międzysektorową politykę zdrowotną, 
koordynowaną na różnych szczeblach („uwzględnianie kwestii zdrowia we wszystkich 
obszarach polityki”). Oznacza to, że polityka zdrowotna powinna być obecna 
w zreformowanej wspólnej polityce rolnej (z naciskiem na produkcję zdrowej żywności), 
w polityce ochrony środowiska naturalnego, polityce przemysłowej, polityce transportowej, 
polityce rozwojowej, a także w dziedzinie badań i innowacji technologicznych, edukacji, 
sportu i opieki społecznej.

Celem takiej polityki musi być osiągnięcie dobrego stanu zdrowia ogółu obywateli oraz 
umożliwienie im wyboru drogi do poprawy stanu zdrowia.

W tym kontekście biała księga komisji oraz konkluzje Rady z grudnia 2007 r. oferują 
podstawę dla większej liczby wspólnych działań na rzecz realizacji skutecznego rozwoju 
polityki zdrowotnej. Powinniśmy określić podstawowe wartości zdrowotne, system 
wskaźników zdrowotnych UE i sposoby zmniejszania nierówności w zakresie zdrowia; 
opracować program obejmujący badania analityczne nad stanem zdrowia, inwestycje 
w zdrowie oraz wzrost i rozwój gospodarczy; przyjąć środki na rzecz promocji zdrowia 
dotyczące osób w każdym wieku; ustanowić środki związane z tytoniem, odżywianiem, 
alkoholem, zdrowiem psychicznym i innymi czynnikami mającymi wpływ na zdrowie; 
wzmocnić mechanizmy monitorowania zagrożeń zdrowotnych i reagowania na nie; wspierać 
innowacyjność w systemach służby zdrowia i proponować mechanizmy wdrażania 
współpracy strukturalnej między instytucjami UE. 
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