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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om vitboken ”Tillsammans för hälsa: Strategi för EU: 2008–2013”
(2008/...(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av artikel 152 och artiklarna 163–173 i EG-fördraget,

– med beaktande av kommissionens vitbok ”Tillsammans för hälsa: Strategi för EU: 
2008-2013” (KOM(2007)0630),

– med beaktande av rådets slutsatser om vitboken ”Tillsammans för hälsa: Strategi för EU: 
2008–2013”,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén om vitboken ”Tillsammans för hälsa: 
Strategi för EU: 2008–2013”,

– med beaktande av ett andra gemenskapsprogram på hälsoområdet (2008–2013)1,

– med beaktande av rådets slutsatser om gemensamma värderingar i Europeiska unionens 
hälso- och sjukvårdssystem2,

– med beaktande av rådets beslut av den 2 juni 2004 om ingående av WHO:s 
ramkonvention om tobakskontroll (2004/513/EG)3,

– med beaktande av rådets slutsatser om kvinnors hälsa4,

– med beaktande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom 
området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013),

– med beaktande av vitboken ”En EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och 
fetma” (KOM(2007)0279),

– med beaktande av Världshälsoorganisationens riktlinjer i ramstrategin ”Hälsa för alla 
under 2000-talet”,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 22 april 2008 om organdonation 
och transplantation: politiska insatser på EU-nivå5, 

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 10 april 2008 om kampen mot 
cancer i den utvidgade Europeiska unionen6,

                                               
1 EUT L 301, 20.11.2007.
2 EUT C 146, 22.6.2006, s. 1.
3 EUT L 213, 15.6.2004, s. 8.
4 EUT C 146, 22.6.2006, s. 4.
5 Antagna texter, P6_TA-PROV(2008)0130.
6 Antagna texter, P6_TA-PROV(2008)0121.
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– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 15 januari 2008 om 
gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–20121,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 12 juli 2007 om åtgärder mot 
hjärt- och kärlsjukdomar2,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 6 september 2006 om förbättring 
av befolkningens psykiska hälsa: Mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen3,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 23 februari 2005 om den 
europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–20104,

– med beaktande av Europaparlamentets förklaring av den 27 april 2006 om diabetes5,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Hälsa är en av de viktigaste värderingarna, och vårt mål är hälsa för alla.

B. Ett ökat antal fall av cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, 
övervikt och fetma samt hiv/aids, liksom nya utmaningar utgör ett allt större hälsohot i 
och utanför EU.

C. Det finns nya potentiella hälsohot med gränsöverskridande dimensioner, som pandemier, 
nya mönster för smittsamma sjukdomar och bioterrorism, liksom klimatförändringens och 
globaliseringens följder, särskilt på livsmedel och migration.

D. Den åldrande befolkningen bidrar till ändrade sjukdomsmönster och ställer krav på 
hälsosystemens hållbarhet.

E. Det finns stora ojämlikheter i hälso- och sjukvården mellan och inom medlemsstaterna.

F. Medborgarna förväntar sig alltmer enade hälsoåtgärder.

G. Det finns områden där medlemsstaterna inte ensamma kan agera effektivt, och EU har 
tagit ställning för en gemensam hälsopolitik som skapar mervärde (t.ex. information och 
utbyte av god praxis).

H. Det finns en ökad efterfrågan på rörlighet för patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och 
vårdtjänster.

I. Att investera i hälsa är nödvändigt för utvecklingen av mänskliga resurser och har en 
direkt inverkan på den ekonomiska framgången.

J. Det finns fortfarande outforskade möjligheter inom förebyggande av sjukdomar.

                                               
1 Antagna texter, P6_TA-PROV(2008)0009.
2 Antagna texter, P6_TA(2007)0346.
3 Antagna texter, P6_TA(2006)0341.
4 EUT C 304 E, 1.12.2005, s. 264.
5 EUT C 296 E, 6.12.2006, s. 273.
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K. 40 procent av hälsoutgifterna har samband med en ohälsosam livsstil (alkohol, tobak, 
inaktivitet, kost).

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens vitbok om en hälsostrategi för EU för 
perioden 2008–2013 och stöder värderingarna, principerna, de strategiska målen och de 
särskilda åtgärderna i denna.

2. Europaparlamentet anser att det på grund av de nya hälsohoten finns ett behov av att 
hantera hälsa som en politisk nyckelfråga i Lissabonfördragets och Lissabonstrategins 
anda.

3. Europaparlamentet understryker att hälso- och sjukvården behöver stöd från effektiva 
strategier på alla områden och alla nivåer i medlemsstaterna och EU (”integrera hälsa i all 
politik”) samt på global nivå.

4. Europaparlamentet understryker att man i handlingsplaner framför allt bör lyfta fram 
behovet av att minska smittsamma och icke smittsamma sjukdomar.

5. Europaparlamentet föreslår att kommissionen sätter som prioriterat mål att minska 
ojämlikheterna i hälsa mellan och inom medlemsstaterna, liksom mellan olika sociala 
grupper.

6. Europaparlamentet understryker att åtgärder för att minska ojämlikheter i hälsa bör 
omfatta riktade hälsofrämjande åtgärder och information till allmänheten.

7. Europaparlamentet anser att sjukdomsförebyggande insatser bör ökas avsevärt och håller 
med om att hälsoutgifter inte bara är en kostnad, utan även en investering.

8. Europaparlamentet anser att medborgarnas rättigheter och deras ansvar för sin egen hälsa 
bör vara grundläggande och understryker vikten av program för bättre hälsokunskap och 
som uppmuntrar alla samhällsgrupper att välja en hälsosam livsstil.

9. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen ska ägna särskild uppmärksamhet åt 
frågan om hållbara hälsosystem och, i detta sammanhang, även läkemedelsindustrins roll.

10. Europaparlamentet ser positivt på att man vill inrätta grundläggande hälsovärderingar och
ett system med hälsoindikatorer (på nationell och subnationell nivå) och främja program 
för bättre hälsokunskap.

11. Europaparlamentet ser positivt på att man, enligt mottot ”hälsa för alla”, vill främja hälsa 
och förebygga sjukdomar i alla åldersgrupper och understryker behovet av att lyfta fram 
viktiga hälsorelaterade frågor, som kost, fetma, fysisk aktivitet, alkoholkonsumtion, 
narkotika och tobak samt miljörisker, samtidigt som man tar hänsyn till 
jämställdhetsaspekten, stöder ett hälsosamt åldrande och minskar bördan av kroniska 
sjukdomar.

12. Europaparlamentet anser att åtgärder för att främja en hälsosam livsstil i familjer, skolor, 
på arbetsplatser och platser där man tillbringar sin fritid är oumbärliga för att 
förebyggandet av sjukdomar skall lyckas.
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13. Europaparlamentet stöder åtgärder inom vissa typer av sjukdomar och anser att man måste 
hitta lämpliga arbetsmetoder och strukturer för att förbättra det interinstitutionella 
samarbetet och bli mer effektiva.

14. Europaparlamentet påpekar att regionala och lokala hälsomyndigheter i många 
medlemsstater ofta har ansvar för planeringen, förvaltningen, driften och utvecklingen av 
hälsosektorn och ofta även har det ekonomiska ansvaret för sektorn, en genomgripande 
kunskap och förståelse för hälsosektorn och är viktiga partner vid utformningen och 
genomförandet av hälsopolitiken.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja utvecklingen av e-hälsa.

16. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att inrätta en modell för 
strukturerat samarbete på EU-nivå och införa ett närmare samarbete med aktörerna, med 
delaktighet från det civila samhället, och understryker behovet av att inkludera 
arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer i partnerskap.

17. Europaparlamentet håller med om att strategins åtgärder måste stödjas genom befintliga 
finansieringsinstrument fram till slutet av den nuvarande budgetramen (2013) utan andra 
budgetkonsekvenser.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

I slutet av 2007 antog kommissionen EU:s hälsostrategi ”Tillsammans för hälsa: Strategi för 
EU: 2008–2013” som grundar sig på medlemsstaternas och EU:s åtagande om att respektera 
hälsopolitikens gemensamma värderingar och principer, att ge medborgarna möjlighet att 
utöva sina rättigheter och skyldigheter i fråga om sin egen hälsa under hela livet och att vara 
aktivt delaktiga i beslutsfattandet och anpassandet av hälso- och sjukvård till patienternas 
behov, om att minska ojämlikheter i hälsa mellan enskilda sociala grupper, medlemsstater och 
regioner, betrakta hälsoinvesteringar som en förutsättning för ekonomisk tillväxt samt ständigt 
inkludera hälsa i politiken på alla nivåer.

Hälsa är en av de viktigaste värderingarna i människors liv. Oroväckande hälsotrender, 
särskilt ett ökat antal fall av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och fetma trots 
framsteg inom behandling innebär ett allt större hot mot denna värdering.

Dessutom medför en åldrande befolkning, klimatförändringen och globaliseringen nya 
utmaningar. Det talas om potentiella pandemier och bioterrorism. Världshälsoorganisationen 
förutspår en cancerepidemi de kommande åren. Samtidigt ökar efterfrågan på rörlighet för 
patienter och hälso- och sjukvårdspersonal.

Hälsosystemen och finansieringen av dessa utsätts för allt större press. De senaste åren har 
läkemedelskostnaderna ökat i snabbare takt än de totala hälsokostnaderna, vilket skapar oro 
bland allmänheten över hälso- och sjukvårdens jämlikhet och hälsosystemens hållbarhet. Ett 
antal medlemsstater försöker reformera sina hälsosystem.

Det råder stora ojämlikheter i hälsa mellan och inom EU:s medlemsstater. När det gäller 
cancer är skillnaderna i överlevnadstal mellan de nya och gamla medlemsstaterna så stora att
man kan tala om en ”järnridå inom hälsa”. Enligt Eurostat varierar den förväntade livslängden 
vid födseln mellan EU-länderna med 9 år för kvinnor och 13 år för män, trots en totalt sett 
åldrande befolkning, och barnadödligheten varierar sexfaldigt. Här måste EU stärka sina 
åtgärder för att minska ojämlikheterna, särskilt genom utbyte av god praxis på olika områden 
samt riktade hälsofrämjande åtgärder och utbildning till allmänheten för bättre hälso- och 
sjukvård.

Hälsa nämndes redan i fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen 
och har tillskrivits en allt större betydelse i varje påföljande fördrag. Även om hälsa enligt 
artikel 152 i Amsterdamfördraget faller under medlemsstaternas befogenheter, strävar EU 
med hjälp av gemenskapsmodellen och den mellanstatliga modellen efter att uppnå en 
effektiv politik på de områden där medlemsstaterna inte ensamma kan handla effektivt. Att 
respektera subsidiaritetsprincipen bör vara en av utgångspunkterna för att arbeta tillsammans, 
inte en ursäkt för att vidta gemensamma åtgärder.

Det är tydligt att hälsosektorn behöver ett långsiktigt strategiskt och omfattande 
tillvägagångssätt, vilket kommer att kräva ett samarbete mellan alla stora aktörer i 
medlemsstaterna och på EU-nivå. För att förbättra samarbetet måste vi fastställa vilka former 
av interinstitutionellt samarbete som kan göra våra gemensamma insatser effektivare.
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Det behövs ett viktigt strategiskt genombrott på området förebyggande av sjukdomar. Även 
om vikten av att förebygga sjukdomar har lyfts fram i många år, går fortfarande bara 
3 procent av hälsobudgeten till detta. Samtidigt vet vi att vi skulle kunna uppnå mycket bättre 
resultat med hjälp av en förebyggande politik, eftersom 40 procent av alla sjukdomar har 
samband med en ohälsosam livsstil och att en tredjedel av cancerfallen går att förhindra.

I Lissabonstrategin klargörs att hälsa är en mycket viktig ekonomisk faktor. Pengar som 
investeras i hälso- och sjukvård bör inte bara ses som en kostnad, utan även som en viktig del 
av en investering i kvalitativa mänskliga resurser.

Hälsa måste därför betraktas som en av de sociala och politiska nyckelfrågor som är 
avgörande för EU:s framtid. För att förbättra den allmänna hälsan måste vi så fort som möjligt 
genomföra en sammanhängande, sektorsövergripande hälsopolitik som samordnas mellan de 
olika nivåerna (”integrera hälsa i all politik”). Detta innebär att hälsopolitiken måste ingå i 
den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken (med betoning på produktion av 
hälsosamma livsmedel), miljöskyddspolitiken, industripolitiken, transportpolitiken, 
utvecklingspolitiken, forskning och teknisk innovation, utbildning, idrott och social välfärd.

En sådan politik måste ha som mål att uppnå hälsa för alla och ge medborgarna möjligheten 
att välja vägen till bättre hälsa. 

I detta sammanhang lägger kommissionens vitbok och rådets slutsatser från december 2007 
grunden för fler gemensamma åtgärder för en effektiv utveckling av hälsopolitiken. Vi måste 
definiera de grundläggande hälsovärderingarna, ett system med hälsoindikatorer för EU och 
sätt att minska ojämlikheterna i hälsa. Vi måste ta fram ett program för analytiska studier av 
hälsostatus, hälsoinvesteringar och ekonomisk tillväxt och utveckling. Vi måste även anpassa 
åtgärder för att främja hälsa i alla åldrar, vidta åtgärder när det gäller tobak, kost, alkohol, 
psykisk hälsa och andra faktorer som påverkar hälsan, stärka mekanismer för att övervaka och 
svara på hälsohot, stödja innovationer inom hälsosystemen samt föreslå mekanismer för att 
genomföra ett strukturerat samarbete mellan EU:s institutioner.
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