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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o beli knjigi „Skupaj za zdravje: strateški pristop EU za obdobje 2008–2013“
(2008/0000(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 152 ter členov 163 do 173 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju bele knjige Komisije z naslovom „Skupaj za zdravje: strateški pristop EU
za obdobje 2008–2013“ (KOM(2007)0630),

– ob upoštevanju sklepov Sveta o prej omenjeni beli knjigi z naslovom„Skupaj za zdravje: 
strateški pristop EU za obdobje 2008–2013“,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij o prej omenjeni beli knjigi z naslovom„Skupaj za 
zdravje: strateški pristop EU za obdobje 2008–2013“,

– ob upoštevanju drugega programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2008–2013)1,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o skupnih vrednotah in načelih zdravstvenih sistemov 
Evropske unije2,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2004/513/ES z dne 2. junija 2004 o sklenitvi okvirne 
konvencije Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru tobaka3,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o zdravju žensk4,

– ob upoštevanju sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki 
razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013),

– ob upoštevanju bele knjige o strategiji za Evropo glede vprašanj v zvezi s prehrano, 
prekomerno telesno težo in debelostjo (KOM(2007)0279),

– ob upoštevanju smernic Svetovne zdravstvene organizacije v okvirni Strategiji„Zdravje za 
vse v 21. stoletju“,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. aprila 2008 o darovanju in presajanju organov in 
političnih ukrepih na ravni EU5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. aprila 2008 o boju proti raku v razširjeni 

                                               
1 UL L 301, 20.11.2007.
2 UL C 146, 22.6.2006, str. 1.
3 UL L 213, 15.6.2004. str. 8.
4 UL C 146, 22.6.2006, str. 4.
5 Sprejeta besedila, P6_TA-PROV(2008)0130.
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Evropski uniji1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2008 o strategiji Skupnosti 2007–2012 
za zdravje in varnost pri delu2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. julija 2007 o ukrepih za obravnavo bolezni srca 
in ožilja3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. septembra 2006 o izboljšanju duševnega zdravja 
prebivalstva. Pot k strategiji na področju duševnega zdravja za Evropsko unijo4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. februarja 2005 o evropskem akcijskem načrtu za 
okolje in zdravje 2004–20105,

– ob upoštevanju svoje izjave z dne 27. aprila 2006 o sladkorni bolezni6,

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

A. ker je zdravje ena najdragocenejših vrednot in je naš cilj zdravje za vse,

B. ker je zdravje zaradi naraščajočih trendov (rak, diabetes, kardiovaskularne bolezni, 
duševne bolezni, prekomerna telesna teža in debelost, HIV/AIDS) in novih izzivov v 
Evropski uniji in svetu čedalje bolj ogroženo,

C. ker je treba upoštevati možnost novih zdravstvenih groženj s čezmejnimi razsežnostmi, 
kot so pandemije, novi vzorci prenosljivih bolezni, biološki terorizem, pa tudi posledice 
podnebnih sprememb in globalizacije, zlasti pomanjkanje hrane in migracije,

D. ker se zaradi staranja prebivalstva spreminjajo bolezenski vzorci in je vzdržnost 
zdravstvenih sistemov pod pritiskom,

E. ker obstajajo velike razlike v zdravstveni oskrbi med državami članicami in znotraj njih,

F. ker državljani pričakujejo vse več skupne politike na področju zdravja,

G. ker obstajajo področja, na katerih države članice same ne morejo ukrepati učinkovito, in je 
Evropska unija zavezana skupni zdravstveni politiki, s katero lahko zagotavlja dodano 
vrednost (npr. izmenjava informacij ter dobre prakse),

H. ker zahteve po mobilnosti pacientov, zdravstvenih delavcev in zdravstvenih storitev 
naraščajo,

I. ker je investiranje v zdravje bistveno za razvoj človeškega kapitala s posrednim učinkom 
tudi na gospodarsko uspešnost,

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA-PROV(2008)0121.
2 Sprejeta besedila, P6_TA-PROV(2008)0009.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0346.
4 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0341.
5 UL C 304 E, 1.12.2005, str. 264.
6 UL C 296 E, 6.12.2006, str. 273.
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J. ker so možnosti za preprečevanje bolezni neizkoriščene,

K. ker je 40 % stroškov zdravstvenih blagajn povezanih z napačnim življenjskim slogom 
(alkohol, tobak, pomanjkanje gibanja, prehrana),

1. pozdravlja belo knjigo Komisije o zdravstveni strategiji Skupnosti za obdobje 2008–2013 
ter podpira predstavljene vrednote, principe, strateške cilje in specifične ukrepe;

2. meni, priznavajoč obstoj novih zdravstvenih groženj, da je treba obravnavati zdravje kot
ključno politično temo v duhu lizbonske pogodbe in lizbonske strategije;

3. poudarja, da skrb za zdravje potrebuje podporo učinkovitih politik na vseh področjih in 
ravneh v državah članicah in Evropski uniji („Zdravje v vseh politikah“) ter na svetovni
ravni;

4. poudarja, da se je treba v akcijskih načrtih še posebej lotiti zmanjševanja nalezljivih in 
nenalezljivih bolezni;

5. predlaga Komisiji, naj za prednostni cilj postavi zmanjšanje neenakosti v zdravju med 
državami članicami in znotraj njih, pa tudi med različnimi socialnimi skupinami;

6. poudarja, da bi morali ukrepi za zmanjšanje neenakosti v zdravju obsegati tudi ciljno 
spodbujanje in vzgojo prebivalstva;

7. meni, da je treba bistveno bolj okrepiti prizadevanja za preprečevanje bolezni, in soglaša, 
da poraba za zdravje ni samo strošek, ampak tudi naložba;

8. meni, da je treba izhajati iz pravic državljanov in hkrati iz njihove odgovornosti do 
lastnega zdravja; poudarja nujnost programov zdravstvenega opismenjevanja in 
spodbujanja vseh kategorij prebivalstva k zdravemu načinu življenja;

9. pričakuje, da bo Komisija posebno pozornost posvetila vprašanju vzdržnosti zdravstvenih 
sistemov in v tem okviru tudi vlogi farmacevtske industrije;

10. pozdravlja namero o določitvi temeljnih zdravstvenih vrednot sistema zdravstvenih 
kazalnikov (na nacionalni in podnacionalni ravni) in vzpodbujanju programov za 
zdravstveno pismenost;

11. v duhu„zdravja za vse“ pozdravlja namero po promoviranju zdravja in preprečevanja 
bolezni v vseh starostnih skupinah; poudarja, da je treba izpostaviti ključna zdravstvena 
vprašanja, kot so prehrana, debelost, fizična aktivnost, uživanje alkohola, drog in tobaka 
ter okoljska tveganja, pri tem pa upoštevati vlogo spola, pomagati ljudem pri zdravem 
staranju in zmanjšati breme kroničnih bolezni;

12. meni, da so za uspešnost preprečevanja bolezni ključni ukrepi za spodbujanje zdravega 
življenjskega sloga v vsakdanjem življenju, in sicer v družini, šolah, na delovnem mestu 
in mestih za preživljanje prostega časa;

13. podpira ukrepe za posamezne vrste bolezni in meni, da bi bilo treba zaradi večje 
učinkovitosti dela poiskati primerne delovne metode in organizacijo za učinkovitejše
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medinstitucionalno sodelovanje;

14. opozarja, da so regionalni in lokalni zdravstveni organi v številnih državah članicah 
pogosto odgovorni za načrtovanje, vodenje, delovanje in razvijanje zdravstvenega sektorja 
ter prav tako pogosto nosijo finančno odgovornost za ta sektor, imajo temeljito znanje in 
razumevanje zdravstvenega področja ter so neizogibni partner pri oblikovanju in izvajanju 
zdravstvene politike;

15. poziva Komisijo, da podpre razvoj e-zdravja;

16. pozdravlja predlog Komisije o vzpostavitvi mehanizma za strukturirano sodelovanje na 
ravni Evropske skupnosti in tesnejše sodelovanje z zainteresiranimi stranmi s 
sodelovanjem civilne družbe; poudarja, da je treba v partnersko sodelovanje vključiti tudi 
organizacije delodajalcev in delojemalcev;

17. se strinja, da morajo biti ukrepi iz strategije podprti z obstoječimi finančnimi instrumenti 
do konca sedanjega finančnega okvira (2013), in sicer brez dodatnih finančnih posledic;

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam 
parlamentov držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Konec leta 2007 je Evropska komisija sprejela zdravstveno strategijo Evropske zveze „Skupaj 
za zdravje: strateški pristop EU za obdobje 2008–2013“, ki izhaja iz zavezanosti držav članic 
in Skupnosti spoštovanju skupnih vrednot in načel zdravstvene politike, zagotavljanju 
pogojev za uresničevanje pravic in odgovornosti državljanov v skrbi za lastno zdravje v vseh 
življenjskih obdobjih, njihovem aktivnem vključevanju v procese odločanja in prilagajanja 
zdravstvenega varstva potrebam pacientov, zmanjševanju neenakosti v zdravju med 
posameznimi družbenimi skupinami, državami članicami in regijami znotraj njih, upoštevanju 
naložb v zdravje kot pogoj gospodarskega razvoja in doslednem vključevanju zdravja v 
politike na vseh ravneh.

Zdravje je ena najpomembnejših vrednot v življenju ljudi. Zaradi zaskrbljujočih zdravstvenih 
trendov, zlasti naraščajoče obolevnosti za rakom, boleznimi srca in ožilja, diabetesa in 
debelosti, postaja ta vrednota kljub napredku kurativne medicine čedalje bolj ogrožena.

K temu prinašajo nove izzive staranje prebivalstva, podnebne spremembe ter globalizacija. 
Govori se o možnostih pandemij in biološkega terorizma. Svetovna zdravstvena organizacija
napoveduje epidemičen razvoj raka v prihodnjih letih. Po drugi strani pa se krepijo zahteve po 
mobilnosti bolnikov in zdravstvenih delavcev.

Zdravstveni sistemi oziroma njihove blagajne so pod vse večjim pritiskom. V zadnjih letih 
naraščajo stroški za zdravila hitreje kot skupni stroški zdravstva, kar pri državljanih vzbuja 
skrb glede enakosti zdravstvene oskrbe in vzdržnosti zdravstvenih sistemov. V državah 
članicah potekajo številni poskusi reformiranja zdravstvenih sistemov.

V EU med državami članicami in znotraj njih obstajajo izrazite neenakosti v zdravju. Kar 
zadeva raka, so razlike v možnostih preživetja med novimi in starimi državami članicami 
takšne, da lahko govorimo o„zdravstveni železni zavesi“. Po podatkih Eurostata se kljub 
splošnemu staranju prebivalstva pričakovana življenjska doba ob rojstvu med državami EU za 
ženske razlikuje za 9 let in za moške za 13 let, smrtnost otrok pa za šestkrat. Na tem področju 
mora EU okrepiti ukrepe za zmanjšanje neenakosti, in sicer predvsem z izmenjavo dobre
prakse na različnih področjih ter ciljnim spodbujanjem in vzgojo prebivalstva za boljšo skrb
za zdravje.

Odnos do zdravja je bil zapisan že v Pogodbo o Skupnosti za premog in jeklo in je z razvojem 
pogodb ves čas pridobival pomen. Čeprav je po členu 152 Amsterdamske pogodbe zdravje v 
pristojnosti držav članic, si EU s skupnostno in medvladno metodo prizadeva za učinkovito 
politiko na tistih področjih, ki jih države članice ne morejo učinkovito reševati same. 
Spoštovanje načela subsidiarnosti bi moralo biti eno od izhodišč za skupno delo, ne pa 
izgovor proti skupnemu delovanju.

Jasno je, da je na zdravstvenem področju resnično potreben dolgoročen strateški in celovit 
pristop, ki zahteva usklajeno sodelovanje vseh glavnih akterjev znotraj držav članic in na 
ravni EU. Če hočemo doseči višjo kakovost sodelovanja, je potrebno proučiti, s katerimi 
oblikami medinstitucionalnega sodelovanja bi lahko okrepili učinkovitost skupnih 
prizadevanj.
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Na področju preprečevanja bolezni je potreben ključen strateški preboj. Kljub dolgoletnemu 
opozarjanju na pomen preprečevanja bolezni mu je namenjenih samo 3 % zdravstvenih 
proračunov. Hkrati pa vemo, da bi lahko ravno s preprečevalno politiko dosegli veliko boljše 
rezultate, saj je 40 % bolezni povezanih z napačnim življenjskim slogom, prepričljiva pa je 
tudi tretjina rakavih obolenj.

V lizbonski strategiji je jasno navzoče spoznanje, da je zdravje izredno pomemben 
gospodarski dejavnik. Denarja za zdravje ne smemo gledati samo skozi strošek, ampak 
pomeni tudi bistven del investiranja v kakovost človeškega kapitala.

V takih okoliščinah je potrebno zdravje obravnavati kot eno od ključnih socialnih in političnih 
vprašanj, od katerih je odvisna prihodnost EU. Če hočemo izboljšati splošno zdravstveno 
stanje, potem bo treba čim prej uveljaviti dosledno, medsektorsko in mednivojsko usklajeno 
zdravstveno politiko („Zdravje v vseh politikah“). To pomeni navzočnost zdravstvene politike 
predvsem v reformirani skupni kmetijski politiki (poudarek na pridelavi zdrave hrane), 
politiki varovanja okolja, industrijski politiki, prometni politiki, politiki razvoja, raziskav ter 
tehnoloških inovacij, izobraževanja, športa in socialnega varstva.

Cilj take politike mora biti zdravje za vse, tako da bi imeli državljani možnost izbire poti do 
več zdravja. 

V tem smislu ponuja bela knjiga Evropske komisije, pa tudi sklepi Sveta iz decembra 2007,
podlago za več skupnih ukrepov za učinkovit razvoj zdravstvene politike. Potrebno je določiti 
temeljne zdravstvene vrednote, opredeliti sistem zdravstvenih kazalnikov Evropske skupnosti, 
določiti način, kako zmanjšati neenakosti v zdravju, razviti program analitičnih študij med 
zdravstvenim stanjem, naložbami v zdravju ter gospodarsko rastjo in razvojem, sprejeti 
ukrepe za spodbujanje zdravja v vseh starostih, določiti ukrepe v zvezi s tobakom, 
prehranjevanjem, alkoholom, duševnim zdravjem in drugimi dejavniki, ki vplivajo na zdravje; 
okrepiti mehanizme za nadzor in odzivanje na zdravstvene grožnje, podpreti inovacije v 
zdravstvenih sistemih in predlagati mehanizme za izvajanje strukturiranega sodelovanja med 
institucijami EU.
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