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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind Cartea albă intitulată „Împreună pentru sănătate: o abordare strategică pentru 
UE 2008-2013”
(2008/0000(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 152 și articolele 163-173 din Tratatul CE,

– Având în vedere Cartea albă a Comisiei intitulată „Împreună pentru sănătate: o abordare 
strategică pentru UE 2008-2013” (COM(2007)0630),

– având în vedere Concluziile Consiliului privind Cartea albă intitulată „Împreună pentru 
sănătate: o abordare strategică pentru UE 2008-2013”

– având în vedere opinia Comitetului Regiunilor privind Cartea albă intitulată „Împreună 
pentru sănătate: o abordare strategică pentru UE 2008-2013”

– având în vedere cel de-al doilea Program de acțiune comunitară în domeniul sănătății 
(2008-2013)1,

– având în vedere concluziile Consiliului privind valorile și principiile comune ale 
sistemelor de sănătate din Uniunea Europeană2,

– având în vedere Decizia 2004/513/CE a Consiliului din 2 iunie 2004 privind încheierea 
Convenției-cadru a OMS pentru controlul tutunului3,

– având în vedere Concluziile Consiliului privind sănătatea femeilor4,

– având în vedere cel de-al șaptelea program cadru al Comunității Europene pentru activități 
de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013),

– având în vedere Cartea albă intitulată „Strategie pentru Europa privind problemele de 
sănătate legate de alimentație, excesul de greutate și obezitate” (COM(2007)0279),

– având în vedere orientările Organizației Mondiale a Sănătății expuse în strategia cadru 
privind „Sănătatea pentru toți în secolul 21”,

– având în vedere rezoluția sa din 22 aprilie 2008 privind donarea și transplantul de organe: 
Acțiuni politice la nivelul Uniunii Europene5, 

– având în vedere rezoluția sa din 10 aprilie 2008 privind combaterea cancerului în Uniunea 

                                               
1 JO L 301, 20.11.2007.
2 JO C 146, 22.6.2006, p. 1.
3 JO L 213, 15.06.2004, p. 8. 
4 JO C 146, 22.6.2006, p. 4.
5 Texte adoptate, P6_TA-PROV(2008)0130.
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Europeană extinsă1,

– având în vedere rezoluția sa din 15 ianuarie 2008 referitoare la strategia comunitară 2007-
2012 privind sănătatea și siguranța la locul de muncă2,

– având în vedere rezoluția sa din 12 iulie 2007 privind acțiunile de combatere a bolilor 
cardiovasculare3,

– având în vedere rezoluția sa din 6 septembrie 2006 privind îmbunătățirea sănătății mentale 
a populației: Către o strategie privind sănătatea mintală pentru Uniunea Europeană4, 

– având în vedere rezoluția sa din 15 ianuarie 2008 privind planul de acțiune european 
pentru mediu și sănătate5;

A. întrucât sănătatea este una dintre cele mai de preț valori și întrucât țelul nostru este 
sănătatea pentru toți;

B. întrucât incidența tot mai mare a cancerului, a diabetului, a afecțiunilor cardiovasculare, a 
tulburărilor mintale, a excesului de greutate și a HIV/SIDA precum și noile provocări pun 
tot mai mult în pericol sănătatea în Uniunea Europeană și în afara acesteia;

C. ținând cont de noile posibile pericole, de dimensiuni transnaționale, pentru sănătate, ca, de 
exemplu, pandemiile, noile forme de maladii transmisibile și terorismul biologic și de 
consecințele schimbărilor climatice și ale globalizării, în special asupra alimentației și a 
migrării;

D. întrucât îmbătrânirea populației modifică graficul incidenței diferitelor boli și pune sub 
presiune capacitatea de susținere a sistemelor de sănătate;

E. întrucât între statele membre și în interiorul acestora există mari discrepanțe în domeniul 
asistenței medicale;

F. întrucât cetățenii așteaptă acțiuni din ce în ce mai concertate în domeniul sănătății;

G. întrucât există sectoare în care statele membre nu pot acționa singure în mod eficient și 
întrucât Uniunea Europeană s-a angajat să realizeze o politică de sănătate comună care să 
ofere valoare adăugată (de exemplu, schimbul de informații și practici recomandate):

H. întrucât cererile în sensul mobilității pacienților, a personalului medical și a serviciilor de 
sănătate sunt în creștere;

I. întrucât investițiile în domeniul sănătății sunt esențiale pentru dezvoltarea capitalului 
uman și au un impact indirect asupra succesului economic;

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA-PROV(2008)0121.
2 Texte adoptate, P6_TA-PROV(2008)0009.
3 Texte adoptate, P6_TA(2007)0346.
4 Texte adoptate, P6_TA(2006)0341.
5 JO C 304, E, 1.12.2005, p. 264.



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

RO

J. întrucât rămân neexplorate multe oportunități de prevenire a bolilor;

K. întrucât 40% din cheltuielile medicale sunt legate de moduri de viață nesănătoase (alcool, 
tutun, sedentarism, alimentație);

1. salută Cartea albă a Comisiei referitoare la o strategie comunitară în domeniul sănătății 
pentru perioada 2008-2013 și susține valorile, principiile, obiectivele strategice și acțiunile 
specifice menționate în aceasta;

2. consideră că, ținând cont de existența a noi pericole pentru sănătate, se impune necesitatea 
de a considera sănătatea ca o chestiune politică fundamentală, în spiritul Tratatului de la 
Lisabona și al Strategiei de la Lisabona;

3. subliniază faptul că asistența medicală trebuie sprijinită prin politici eficiente în toate 
domeniile și la toate nivelele în statele membre și în Uniunea Europeană („Sănătatea în 
toate politicile”) și la nivel mondial; 

4. subliniază că planurile de acțiune ar trebui să puncteze, în special, necesitatea reducerii 
bolilor transmisibile și netransmisibile;

5. propune Comisiei să-și fixeze ca obiectiv prioritar reducerea inegalităților în domeniul 
sănătății între statele membre și în interiorul acestora, precum și între diferite categorii 
sociale;

6. accentuează ideea că printre acțiunile menite să reducă inegalitățile în domeniul sănătății 
ar trebui incluse promovarea cu public țintă și educația publică;

7. consideră că eforturile de prevenire a bolilor ar trebui accelerate semnificativ și este de 
acord cu ideea că cheltuielile în domeniul sănătății nu reprezintă numai un cost, ci și o 
investiție;

8. consideră că drepturile cetățenilor și responsabilitatea acestora în ceea ce privește propria 
sănătate ar trebui să fie fundamentale; pune în lumină importanța programelor de 
informare sanitară și încurajează toate categoriile sociale să ducă o viață sănătoasă;

9. așteaptă din partea Comisiei să acorde o atenție deosebită chestiunii capacității de 
susținere a sistemele de sănătate precum și, în acest context, rolului industriei 
farmaceutice; 

10. salută intenția de a stabili un set de valori de sănătate fundamentale, de a înființa un sistem 
de indicatori de sănătate (la nivel național și sub-național) și de a promova programe de 
educație sanitară;

11. Salută intenția, în spiritul ideii "sănătate pentru toți", de promovare a sănătății și prevenire 
a bolilor în rândul tuturor categoriilor de vârstă; subliniază necesitatea de a evidenția 
problemele de sănătate esențiale, cum ar fi alimentația, obezitatea, activitatea fizică, 
consumul de alcool, droguri și tutun și riscurile de mediu, ținând cont în același timp de 
diferențele în funcție de sex și oferind suport pentru o îmbătrânire lipsită de boli și 
reducând povara bolilor cronice;
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12. consideră că măsurile de promovare a unui stil de viață sănătos în familii, în școli, la locul 
de muncă și în locurile de agrement este esențială pentru succesul acțiunilor de prevenire a 
bolilor;

13. Sprijină acțiunile specifice pe tipuri de boli și consideră că, pentru a fi mai eficiente, 
trebuie găsite metode de lucru și o organizare adecvate, în vederea îmbunătățirii cooperării 
interinstituționale;

14. Subliniază că, în multe state membre, autoritățile locale și regionale de sănătate sunt 
adesea responsabile pentru planificarea, gestionarea, funcționarea și dezvoltarea sectorului 
sanitar, poartă, de asemenea, în multe cazuri răspunderea financiară pentru acest sector, și 
dispun de o cunoaștere și o înțelegere profunde ale sectorului sanitar, fiind parteneri 
inconturnabili la elaborarea și implementarea politicii în domeniul sănătății;

15. solicită Comisiei să sprijine dezvoltarea e-sănătății;

16. salută propunerea Comisiei de a înființa un mecanism de cooperare structurată la nivel 
comunitar și de a stabili o cooperare mai strânsă cu părțile implicate, cu participarea 
societății civile; accentuează necesitatea de a include organizațiile patronale și salariale în 
acest parteneriat;

17. este de acord cu faptul că măsurile luate în conformitate cu Strategia trebuie susținute prin 
instrumentele financiare existente până la finele cadrului financiar actual (2013), fără 
consecințe bugetare suplimentare;

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

At the end of 2007 the Commission adopted an EU health strategy entitled ‘Together for 
Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013’, which is based on a commitment by the 
Member States and the Community to respect the common values and principles of health 
policy, to provide the conditions for citizens to exercise rights and responsibilities with regard 
to their own health throughout their lives and to be actively involved in the processes of 
decision-making and adapting healthcare to patients’ needs, to reduce inequities in health 
between individual social groups, Member States and regions, to view investments in health 
as a condition for economic development and to consistently include health in policy at all 
levels.   

Health is one of the most important values in people’s lives. Worrying health trends, 
particularly increasing rates of cancer, cardiovascular disease, diabetes and obesity, despite 
advances in treatment, mean that this value is increasingly under threat.

Furthermore, population ageing, climate change and globalisation are bringing new 
challenges. There is talk of potential pandemics and biological terrorism. The WHO is 
predicting a cancer epidemic in the coming years. Meanwhile, demand for mobility of patients 
and health professionals is increasing.  
Health systems and their financing are coming under increasing pressure. In recent years the 
cost of medicines has been rising faster than overall health costs, giving rise to public concern 
about equality of healthcare and the sustainability of health systems. A number of Member 
States are attempting to reform their health systems.

Major inequities in health exist between and within EU Member States. As far as cancer is 
concerned, differences in survival rates between the new and old Member States are such that 
we can talk about an ‘iron curtain in health’. According to Eurostat, despite an overall ageing 
of the population, life expectancy at birth varies between EU countries by nine years for 
women and by 13 years for men, and infant mortality rates vary sixfold. In this area the EU 
needs to strengthen action to reduce inequities, in particular through good practice exchange 
in various areas and targeted promotion and public education for better healthcare.

Health was already mentioned in the Treaty establishing a Coal and Steel Community, and 
has been given increasing importance with each successive treaty. Although under Article 152 
of the Amsterdam Treaty health falls within the competence of the Member States, using the 
Community and intergovernmental method the EU strives to achieve an effective policy in 
those areas where the Member States cannot act effectively alone. Complying with the 
subsidiarity principle should be one of the starting points for working together, not an excuse 
not to take joint action.

It is clear that the health sector needs a long-term strategic and comprehensive approach, 
which will require all the main actors in the Member States and at EU level to work in 
cooperation. If we want to improve cooperation we need to determine which forms of 
interinstitutional cooperation can enhance the effectiveness of our joint efforts.

A key strategic breakthrough is needed in the area of disease prevention. Although the 
importance of preventing disease has been highlighted for many years, it still attracts only 3% 
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of health budgets. At the same time we know that with a prevention policy we could achieve 
much better results, as 40% of diseases are linked to unhealthy lifestyles and a third of cancers 
are preventable.

The Lisbon Strategy makes clear that health is a highly important economic factor. Money 
invested in healthcare should be seen not solely as a cost, but also as an essential part of the 
investment in the quality of human capital.  

Health must therefore be regarded as one of the key social and political issues on which the 
future of the EU depends. If we wish to improve the general level of health we will need to 
implement as soon as possible a coherent, cross-sectoral health policy which is coordinated 
between the various levels (‘Health in all policies’). This means that health policy will need to 
be present in the reformed common agricultural policy (with the emphasis on the production 
of healthy food), environmental protection policy, industrial policy, transport policy, 
development policy, research and technological innovation, education, sport and social 
welfare.

It must be the goal of such a policy to achieve health for all with the possibility for citizens to 
choose the path to better health.

In that context the Commission White Paper and the Council Conclusions of December 2007 
offer a basis for more joint actions to achieve the effective development of health policy.  We 
need to define the fundamental health values, a system of EU health indicators and ways to 
reduce inequities in health; develop a programme of analytical studies of health status, 
investment in health and economic growth and development; adopt measures to promote 
health at all ages; establish measures relating to tobacco, nutrition, alcohol, mental health and 
other factors affecting health; strengthen mechanisms for monitoring and responding to health 
threats; support innovations in health systems and propose mechanisms for implementing 
structured cooperation between EU institutions.
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