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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Livro Branco intitulado “Juntos para a Saúde: uma abordagem estratégica para 
a UE (2008-2013)”
(2008/0000(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 152.º e os artigos 163.º e 173.º do Tratado CE, 

– Tendo em conta o Livro Branco da Comissão intitulado “Juntos para a Saúde: uma 
abordagem estratégica para a UE (2008-2013)” (COM(2007)0630),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho sobre o Livro Branco intitulado “Juntos para 
a Saúde: uma abordagem estratégica para a UE (2008-2013)”,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões sobre o Livro Branco intitulado “Juntos 
para a Saúde: uma abordagem estratégica para a UE (2008-2013)”,

– Tendo em conta o segundo programa de acção comunitária no domínio da saúde (2008-
2013)1

– Tendo em conta as conclusões do Conselho sobre valores e princípios comuns aos 
sistemas de saúde da União Europeia2,

– Tendo em conta a Decisão 2004/513/CE do Conselho, de 2 de Junho de 2004, relativa à 
celebração da Convenção-Quadro da Organização Mundial de Saúde para a luta 
antitabaco3, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho sobre saúde das mulheres4,

– Tendo em conta o Sétimo Programa-Quadro da Comunidade Europeia de actividades em 
matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração (2007-2013),

– Tendo em conta o Livro Branco sobre uma estratégia para a Europa em matéria de 
problemas de saúde ligados à nutrição, ao excesso de peso e à obesidade 
(COM(2007)0279),

– Tendo em conta as orientações da Organização Mundial de Saúde no contexto da 
estratégia-quadro sobre “ Saúde para todos no século XXI”,

– Tendo em conta a sua Resolução de 22 de Abril de 2008 sobre a transplantação e dádiva 
de órgãos: acções políticas a nível da UE5,

                                               
1 JO L 301, de 20.11.2007, p. 1.
2 JO C 146, de 22.6.2006, p. 1.
3 JO L 231, de 15.6.2004, p. 8.
4 JO C 146, de 22.6.2006, p. 4.
5 Textos Aprovados, P6_TA-PROV(2008)0130.
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– Tendo em conta a sua Resolução de 10 de Abril de 2008 sobre a luta contra o cancro na 
União Europeia alargada1,

– Tendo em conta a sua Resolução de 15 de Janeiro de 2008 sobre a estratégia comunitária 
2007-2012 para a saúde e a segurança no trabalho2,

– Tendo em conta a sua Resolução de 12 de Julho de 2007 sobre acções destinadas a 
combater as doenças cardiovasculares3,

– Tendo em conta a sua Resolução de 6 de Setembro de 2006 sobre “ Melhorar a saúde 
mental da população - Rumo a uma estratégia de saúde mental para a União Europeia”4,

– Tendo em conta a sua Resolução de 23 de Fevereiro de 2005 sobre o plano de acção 
europeu 2004-2010 em prol do ambiente e da saúde5,

– Tendo em conta a sua Declaração de 27 de Abril de 2006 sobre a diabetes6,

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

A. Considerando que a saúde constitui um dos bens mais preciosos e que a saúde para todos 
constitui o nosso objectivo,

B. Considerando o aumento das taxas de cancro, de diabetes, de doenças cardiovasculares, de 
doenças mentais, de problemas relacionados com o excesso de peso e a obesidade e dos 
casos de VIH/SIDA, e que novos desafios ameaçam de forma crescente a saúde na União 
Europeia e fora dela,

C. Considerando eventuais novas ameaças à saúde com dimensões transfronteiriças, como 
sejam as pandemias, os novos tipos de doenças transmissíveis e o terrorismo biológico e 
as consequências das alterações climáticas e da globalização, nomeadamente a nível da 
alimentação e das migrações,

D. Considerando que o envelhecimento da população contribui para a alteração dos tipos de 
doenças e exercer pressão sobre a sustentabilidade dos sistemas de saúde, 

E. Considerando que existem amplas disparidades no seio dos Estados-Membros e entre 
Estados-Membros em matéria de cuidados de saúde,

F. Considerando que os cidadãos anseiam cada vez mais por uma acção comum em matéria 
de saúde,

G. Considerando que existem domínios em que os Estados-Membros não podem actuar 
separadamente de forma eficaz e que a União Europeia se comprometeu a levar a cabo 
uma política comum em matéria de saúde que seja portadora de um valor acrescentado 

                                               
1 Textos Aprovados, P6_TA-PROV(2008)0121.
2 Textos Aprovados, P6_TA-PROV(2008)0009.
3 Textos Aprovados, P6_TA(2007)0346.
4 Textos Aprovados, P6_TA(2006)0341.
5 JO C 304 E, de 1.12.2005, p. 264. 
6 JO C 296 E, de 6.12.2006, p. 273.
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(por exemplo, intercâmbio de informações e de melhores práticas),

H. Considerando que a procura de mobilidade por parte de doentes, profissionais da saúde e 
serviços de saúde está a registar um aumento,

I. Considerando que o investimento na saúde é essencial para o desenvolvimento do capital 
humano e exerce um impacto indirecto no êxito económico,

J. Considerando que permanecem por explorar oportunidades em matéria de prevenção de 
doenças,

K. Considerando que 40% das despesas de saúde estão ligadas a estilos de vida pouco 
saudáveis (álcool, tabagismo, falta de exercício, regime alimentar),

1. Regozija-se com o Livro Branco da Comissão sobre uma estratégia comunitária em 
matéria de saúde para o período de 2008-2013 e apoia os valores, princípios, objectivos 
estratégicos e acções específicas dele constantes;

2. Entende que, em virtude da existência de novas ameaças para a saúde, é necessário 
perspectivar esta temática como uma questão política fundamental no espírito do Tratado 
de Lisboa e da Estratégia de Lisboa;

3. Realça que o sector da saúde necessita de ser apoiado por políticas eficazes em todos os 
domínios e em todos os níveis, quer nos Estados-Membros, quer a nível da União 
Europeia (iniciativa “Saúde em todas as políticas”) e a nível internacional;

4. Realça que deveria ser abordada a necessidade de reduzir as doenças transmissíveis e não 
transmissíveis no contexto de planos de acção;

5. Propõe que a Comissão fixe como objectivo prioritário a redução das desigualdades em 
termos de saúde no seio dos Estados-Membros e entre Estados-Membros, bem como entre 
diferentes grupos sociais;

6. Realça que as acções destinadas a reduzir as desigualdades em matéria de saúde deveriam 
incluir uma promoção específica e uma consciencialização pública;

7. Entende que os esforços de prevenção de doenças deveriam ser redobrados de forma 
significativa e entende que as despesas no domínio da saúde constituem não apenas 
custos, mas também investimentos;

8. Entende que os direitos dos cidadãos e a sua responsabilidade em relação à sua própria 
saúde deveriam ser cruciais; destaca a importância de programas de literacia no domínio 
da saúde e incentiva todos os sectores da sociedade a aderirem a estilos de vida saudáveis;

9. Espera que a Comissão consagre especial atenção ao problema da sustentabilidade dos 
sistemas de saúde e, nesse contexto, ao papel da indústria farmacêutica;

10.  Regozija-se com a proposta de definir valores fundamentais em termos de saúde e 
estabelecer um sistema de indicadores de saúde (a nível nacional e sub-nacional), bem 
como de promover programas de literacia no domínio da saúde;
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11. Regozija-se com a proposta, dentro do espírito de “Saúde para todos”, de promover a 
saúde e a prevenção de doenças em todos os grupos etários; realça a necessidade de 
destacar questões fundamentais relacionadas com a saúde, como sejam a nutrição, a 
obesidade, a actividade física, o consumo de álcool, de drogas e de tabaco e os riscos 
ambientais, tendo em consideração o papel do género, prestando apoio a um 
envelhecimento saudável e reduzindo o ónus das doenças crónicas;

12. Entende que é essencial levar a efeito acções que promovam estilos de vida saudáveis nas 
famílias, escolas, locais de trabalho e locais de lazer para que a prevenção de doenças seja 
bem sucedida;

13. Apoia a realização de acções sobre tipos específicos de doenças e entende que, para ser 
mais eficaz, é necessário encontrar métodos de trabalho e de organização adequados, a fim 
de melhorar a cooperação interinstitucional;

14. Salienta que as autoridades regionais e locais no domínio da saúde em muitos 
Estados-Membros são muitas vezes responsáveis pela concepção, gestão, funcionamento e 
desenvolvimento do sector da saúde e que frequentemente são financeiramente 
responsáveis pelo sector, dispõem de um vasto conhecimento deste sector e constituem 
parceiros essenciais na formulação e aplicação de uma política neste domínio;

15. Exorta a Comissão a apoiar o desenvolvimento da saúde em linha;

16. Regozija-se com a proposta da Comissão de criar um mecanismo de cooperação 
estruturada a nível da CE e de estabelecer uma cooperação mais estreita com as partes 
interessadas, com a participação da sociedade civil; destaca a necessidade de incluir 
organizações de empregadores e de trabalhadores nesta parceria;

17. Entende que as acções que se enquadrem nesta estratégia devem ser apoiadas através dos 
instrumentos financeiros existentes até ao termo do actual quadro financeiro (2013) sem 
consequência orçamentais adicionais;

18. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

No final de 2007, a Comissão adoptou uma estratégia da UE em matéria de saúde intitulada 
“Juntos para a saúde: uma abordagem estratégica para a UE (2008-2013)”, que se baseia num 
compromisso assumido pelos Estados-Membros e pela Comunidade no sentido de respeitar 
valores e princípios comuns em matéria de política de saúde, de propiciar condições que
permitam aos cidadãos exercerem os seus direitos e assumirem as suas responsabilidades em 
relação à sua própria saúde ao longo das suas vidas, de participar activamente nos processos 
decisórios e na adaptação dos cuidados de saúde às necessidades dos doentes, de reduzir as 
desigualdades em matéria de saúde entre diferentes grupos sociais, Estados-Membros e 
regiões, de encarar os investimentos da saúde como um pressuposto para o desenvolvimento
económico e de incluir sistematicamente a saúde nas políticas a todos os níveis. 

A saúde constitui um dos bens mais importantes na vida das pessoas. As tendências 
preocupantes que se verificam no domínio da saúde, nomeadamente as crescentes taxas de 
cancro, de doenças cardiovasculares, de diabetes e de obesidade, a despeito dos progressos 
registados nas respectivas curas, significa que este bem se encontra cada vez mais ameaçado.

Além disso, o envelhecimento da população, as alterações climáticas e a globalização 
representam novos desafios. Fala-se de riscos de pandemia e de terrorismo biológico. A OMS 
prevê uma epidemia de cancro nos próximos anos. Entretanto, está a aumentar a procura de 
mobilidade por parte dos doentes e dos profissionais de saúde. 

Os sistemas de saúde e respectivo financiamento estão a sentir uma pressão crescente. Nos 
últimos anos, o custo dos medicamentos tem crescido de forma mais rápida do que os custos 
globais de saúde, suscitando apreensão pública relativamente à equidade dos cuidados de 
saúde e à sustentabilidade dos sistemas. Alguns Estados-Membros estão a dar início à reforma 
dos seus sistemas de saúde.

Existem desigualdades consideráveis entre os sistemas de saúde no seio dos Estados-membros 
da UE e entre os mesmos. No que diz respeito ao cancro, as diferenças nas taxas de 
sobrevivência entre os novos e os antigos Estados-Membros são tais que podemos falar de 
uma “cortina de ferro” no sector da saúde. De acordo com o Eurostat, a despeito de um 
envelhecimento global da população, observam-se variações de 9 anos entre os Estados-
Membros da UE na esperança de vida à nascença das mulheres e de 13 anos no caso dos 
homens, sendo a taxa de mortalidade infantil variável, a qual chega a ser seis vezes mais 
elevada num país do que noutro. Neste domínio, a UE necessita de reforçar as acções que 
permitam reduzir as desigualdades, incluindo medidas em diversos domínios de promoção da 
saúde orientada para objectivos concretos e intercâmbio de boas práticas. 

A saúde já era mencionada no Tratado que institui uma Comunidade do Carvão e do Aço e 
foi-lhe dada uma importância crescente com cada tratado sucessivo. Embora, nos termos do 
artigo 152.º do Tratado de Amesterdão, a saúde seja da competência dos Estados-Membros, 
utilizando o método comunitário e intergovernamental, a UE procura desenvolver uma 
política eficaz nas áreas em que os Estados-Membros não podem actuar de forma eficaz a 
nível individual. A observância do princípio de subsidiariedade deveria constituir um dos 
pontos de partida para uma cooperação e não um pretexto para não adoptar acções comuns. 
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É óbvio que o sector da saúde necessita de uma abordagem estratégica e global de longo 
prazo, que requererá a cooperação de todos os principais intervenientes nos Estados-Membros 
e a nível comunitário. Para melhorar a cooperação, é necessário determinar as formas de 
cooperação interinstitucional susceptíveis de reforçar a eficácia dos nossos esforços 
conjuntos.

É necessária uma estratégia fundamental no domínio da prevenção de doenças. Embora a 
importância da prevenção de doenças tenha vido a ser destacada desde há muitos anos, 
recolhe apenas 3% no domínio dos orçamentos da saúde. Sabemos também que com uma 
política de prevenção é possível alcançar melhores resultados, na medida que 40% das 
doenças estão ligadas a estilos de vida pouco saudáveis, sendo que um terço dos cancros é 
passível de prevenção. 

A Estratégia de Lisboa torna claro que a saúde constitui um factor económico muito 
importante. O dinheiro investido na saúde não deveria ser entendido apenas como um custo 
mas também como uma parte integrante essencial do investimento na qualidade do capital 
humano.

Assim sendo, a saúde deve ser entendida como uma das questões mais importantes a nível 
social e político e da qual depende o futuro da UE. Para melhorar o nível geral de saúde, é 
necessário implementar com a brevidade possível uma política de saúde coerente e 
transsectorial coordenada a diversos níveis (“Saúde em todas as políticas”). Tal significa que 
a política de saúde terá de estar presente na política agrícola comum reformada (com ênfase 
na produção de alimentos saudáveis), na política de protecção ambiental, política industrial, 
política de transportes, política de desenvolvimento, investigação e inovação tecnológica, 
educação, desporto e bem-estar social. 

O objectivo de tal política deverá consistir na concretização da divisa “saúde para todos” com 
a possibilidade de os cidadãos poderem optar por um estilo de vida mais saudável.

Neste contexto, o Livro Branco da Comissão e as conclusões do Conselho de Dezembro de 
2007 propiciam uma base para mais acções conjuntas que permitam lograr um 
desenvolvimento eficaz da política de saúde. É necessário definir os valores fundamentais no 
domínio da saúde, um sistema de indicadores de saúde da UE e as formas de reduzir as 
desigualdades neste domínio, desenvolver um programa de estudos analíticos sobre o estado
da saúde, o investimento na saúde e no crescimento e desenvolvimento económicos, adoptar 
medidas que promovam a saúde em todas as idades, elaborar medidas relativas ao tabaco, 
nutrição, álcool, saúde mental e outros factores que afectam a saúde, reforçar os mecanismos 
de supervisão e de resposta a ameaças para a saúde, apoiar abordagens inovadoras nos 
sistemas de saúde e propor mecanismos de aplicação da cooperação estruturada entre 
instituições da UE.
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