
RE\667037FI.doc PE 388.554v02-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Istuntoasiakirja

10.5.2007 B6-0000/2007

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
suullisesti vastattavan kysymyksen B6-0000/2007 johdosta

työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti

esittäjä(t): Miroslav Ouzký, Georgs Andrejevs ja John Bowis

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 
puolesta

toimista sydän- ja verisuonisairauksien torjumiseksi



PE 388.554v02-00 2/5 RE\667037FI.doc

FI

B6-0000/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma toimista sydän- ja verisuonisairauksien 
torjumiseksi

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan,

– ottaa huomioon 1.-2. kesäkuuta 2004 pidetyn työllisyyttä, sosiaalipolitiikkaa, terveyttä ja 
kuluttaja-asioita käsitelleen neuvoston kokouksen johtopäätökset1,

– ottaa huomioon komission ehdotuksen kansanterveysalan toimintaohjelmaksi 2007–20132,

– ottaa huomioon komission lainsäädäntö- ja työohjelmasta vuodeksi 2006 annetun 
Euroopan parlamentin päätöslauselman, jossa komissiota kehotettiin varmistamaan ” 
asianmukainen seuranta tiedonannoilleen lihavuuden, sydänsairauksien, syövän, 
mielenterveysongelmien ja HIV/aidsin torjumisesta”3,

– ottaa huomion Maailman terveysjärjestön eurooppalaisen strategian ei-tarttuvien tautien 
ennaltaehkäisystä ja valvonnasta4,

– ottaa huomioon sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisyä koskevat eurooppalaiset 
suuntaviivat5,

– ottaa huomioon Luxemburgissa kesäkuussa 2005 järjestelyn Heart Health -konferenssin6,

– ottaa huomioon marraskuussa 2006 järjestelyn Women’s Heart Health -konferenssin7,

– ottaa huomioon puheenjohtajavaltio Suomen ”terveys kaikkien politiikkojen osana” -
aloitteen8,

– ottaa huomioon tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman9,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Euroopan sydän- ja verisuonisairauksia koskevien vuoden 2005 
tilastojen mukaan sydän- ja verisuonisairaudet ovat tärkein miesten ja naisten kuolinsyy 

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/csm_Data/docs/pressData/en/lsa/80729.pdf
2 KOM(2006) 234 lopullinen
3 P6_TA(2005)0524.
4 EUR/RC56/R2
5 Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2003 Dec; 10(Suppl 1): S1–78.
6 http://www.worldheartday.com/articulos/LuxembourgDeclararion.pdf
7 www.cvhconference.org
8 http://www.stm.fi/Resource.phx/eng/subjt/inter/eu2006/hiap/index.htx.il153.pdf
9 KOM(2006) 364 lopullinen
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Euroopan unionissa ja että ne aiheuttavat 1,9 miljoonaa kuolemantapausta1,

B. ottaa huomioon, että sydän- ja verisuonisairaudet aiheuttavat miltei puolet 
kuolemantapauksista (42 prosenttia) EU:ssa2,

C. ottaa huomioon, että sydän- ja verisuonisairaudet ovat toiseksi suurin tautikuormituksen 
(sairaus ja kuolema) syy EU:ssa ja että sen osuus on 18 prosenttia kuormituksesta3,

D. ottaa huomioon, että sydän- ja verisuonisairauksien kustannukset EU:ssa ovat 169 
miljardia euroa, joista 105 miljardia euroa käytetään sairauksien hoitoon EU:ssa ja 64 
miljardia euroa muodostuu menetetystä tuotannosta ja epävirallisen hoidon 
kustannuksista4,

E. ottaa huomioon, että EU:n muuttunut väestörakenne vaatii entistä pidempää työuraa ja että 
korkeasta verenpaineesta sekä sydän- ja verisuonisairauksista johtuvalla heikentymisellä 
on kielteinen vaikutus työvoimaan5,

F. ottaa huomioon, että OECD:n indikaattoreissa 20056 todetaan, että ainoastaan kolme 
prosenttia nykyisistä terveyskustannuksista käytetään ennaltaehkäisyyn ja 
kansanterveysohjelmiin,

G. ottaa huomioon, että suurin osa sydän- ja verisuonisairauksista voidaan ennaltaehkäistä 
muuttamalla elämäntapaa yhdessä aikaisessa vaiheessa tapahtuvan riskiyksilöiden 
tunnistamisen ja asianmukaisen diagnoosin kanssa, 

H. ottaa huomioon, että WHO tunnustaa, että kustannustehokkain menetelmä vähentää riskiä 
koko väestössä ovat koko väestöä koskevat toimenpiteet yhdistettyinä tehokkaisiin 
politiikkoihin ja kattaviin terveyttä edistäviin politiikkoihin7,

I. ottaa huomioon, että konkreettista sydän- ja verisuonisairauksia koskevaa eurooppalaista 
strategiaa ei ole, 

J. ottaa huomioon, että maaliskuussa 2006 järjestetyssä Women’s Health at Heart -
konferenssin päätelmissä kehotettiin jäsenvaltioita hyväksymään EU:n suositukset 
konkreettisesta EU:n laajuisesta sydän- ja verisuonisairauksia koskevasta strategiasta, joka 
perustuu komission ehdotukseen, johon sisältyy sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen, 
jäsenvaltioiden strategioiden ja toimien tukimekanismit, riskiarvioiden suuntaviivat, 
optimaaliset ennaltaehkäisymenetelmät, hoito, kuntoutus ja seulonta sekä lääkäreiden 
antama opetus lääkäreille,

K. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja sydän- ja verisuonisairauksien 
  

1 Vuoden 2005 Euroopan sydän- ja verisuonisairauksia koskeva tilastoraportti, British Heart Foundation / 
European Heart Nerwork, helmikuu 2005.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 High Blood Pressure and Health Policy, Kanavos/Östergren/Weber et al., 2007.
5 Health at a Glance – OECD indicators 2005, marraskuu 2005.
6 WHO Information sheet - Cardiovascular diseases: provention and control, WHO 2003, saatavilla osoitteessa 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/media/en/gsfs_cvd.pdf
7 P6_DCL(2006)0001
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levinneisyydessä, ennaltaehkäisyssä ja hoidossa ja että EU:n tehtävänä on torjua tällaisia 
eroja ja kuroa erot umpeen,

L. ottaa huomioon, että muut huomattavat sairaudet ovat saaneet suurta tukea Euroopan 
parlamentilta vuonna 2006 diabetesta koskevan kirjallisen kannanoton1 ja rintasyöpää 
laajentuneessa Euroopan unionissa koskevan päätöslauselmanehdotuksen2 muodossa ja 
että tällä hetkellä ei ole minkäänlaista kannanottoa sydän- ja verisuonisairauksista, jotka 
ovat tappaja numero 1 Euroopassa,

1. kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen sydän- ja verisuonisairauksia koskevasta 
suosituksesta, korkea verenpaine ja riskiyksilöiden aikaisessa vaiheessa tapahtuva 
tunnistaminen sekä ennaltaehkäisevät strategiat Euroopassa mukaan luettuina;

2. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään tai tarkistamaan omia kansanterveysstrategioita, jotta 
niihin sisällytettäisiin terveyden edistäminen, sydän- ja verisuoniterveyttä koskevat 
väestö- ja riskinhallintastrategiat, ja kehittämään terveysvaikutusten arviointia kansallisiin 
terveydenhoitojärjestelmiin kohdistuvan taakan mittaamiseksi;

3. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan kansalliset suuntaviivat, jotka koskevat sydän- ja 
verisuonisairauksien ennaltaehkäisyä, mukaan luettuina parhaita käytäntöjä koskevat 
tavanomaiset suuntaviivat korkean riskin yksilöiden tunnistamiseksi;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita pääsemään yhteisymmärrykseen asetettaessa 
tavoitteita, jotka koskevat korkean verenpaineen seulonnan ja valvonnan hallintaa;

5. rohkaisee jäsenvaltioita kehittämään ja panemaan täytäntöön sydän- ja verisuoniterveyden 
edistämistoimia, riskiryhmien varhaista tunnistamista koskevia toimia sekä 
ennaltaehkäisyyn liittyviä strategioita kaikkein kustannustehokkaimpana menetelmänä 
torjua sydän- ja verisuonisairauksia;

6. kehottaa jäsenvaltioita omaksumaan laaja-alaisen lähestymistavan sydän- ja 
verisuoniterveyden edistämistoimiin ja ennaltaehkäiseviin strategioihin ja kuulemaan 
kaikkia olennaisia sidosryhmiä;

7. kehottaa jäsenvaltioita edelleen kehittämään toimintasuunnitelmiaan entistä terveempien 
elintapojen edistämiseksi, mukaan luettuina tupakan käyttöä koskevat toimet ja fyysinen 
toiminta sekä verenpaineen valvonta ja pyrkimykset vähentää sydän- ja 
verisuonisairauksien levinneisyyttä;

8. kehottaa jatkamaan rahoitustukea, jotta edelleen tutkittaisiin sydän- ja 
verisuonisairauksien ennaltaehkäisyä sekä edistettäisiin sydän- ja verisuoniterveyttä 
paikallisella, kansallisella ja Euroopan laajuisella tasolla, mukaan luettuina sydän- ja 
verisuonisairauksien riskitekijät, levinneisyys ja geneettiset tekijät;

9. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan julkisia koulutusohjelmia sydän- ja 
verisuonisairauksiin liittyviä riskitekijöitä koskevan tietoisuuden lisäämiseksi sekä 

  
1 P6_DCL(2006)0001.
2 B6-0528/2006.
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erityisohjelmia terveysalan ammattilaisten edelleen kouluttamiseksi;

10. kehottaa jäsenvaltioita mittaamaan sydän- ja verisuonisairauksien levinneisyyden 
väestössään ja arvioimaan kansallisia ohjelmiaan, jotta tunnistetaan vertailuarvot, joiden 
ansiosta kansallisten terveysviranomaisten on mahdollista asettaa konkreettisia tavoitteita 
pannessaan päätettyjä aloitteita täytäntöön;

11. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tukemaan yhteisen eurooppalaisen työryhmän 
laatimia uusimpia sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisyä koskevia eurooppalaisia 
suuntaviivoja;

12. kehottaa komissiota tukemaan aloitteita ja tekemään yhteistyötä niiden asianomaisten 
sidosryhmien kanssa, jotka pyrkivät edistämään entistä parempia sydän- ja 
verisuoniterveyteen liittyviä toimia, mukaan luettuina tupakkaa koskeva valvonta sekä 
entistä parempi ruokavalio ja fyysinen toiminta keinona ehkäistä ylipainoa ja korkeaa 
verenpainetta sekä siihen liittyviä komplikaatioita;

13. kehottaa komissiota seuraamaan aikaisempia aloitteitaan, jotka koskevat sydän- ja 
verisuonisairauksien ennaltaehkäisyyn liittyviä parhaiden käytäntöjen vaihtoa;

14. kehottaa komissiota edistämään säännöllistä sydän- ja verisuoniterveyttä koskevien 
kokemusten, informaation ja tietojen vaihtoa kaikkien sydän- ja verisuonisairauksien 
ennaltaehkäisyyn liittyvien sidosryhmien välillä;

15. kehottaa komissiota parantamaan tietojen vertailukelpoisuutta edistämällä sitä, että 
perustetaan tietokanta sydän- ja verisuonisairauksien levinneisyyden, niiden aiheuttaman 
kuolleisuuden ja sairastuvuuden sekä riskitekijöiden valvomiseksi kaikissa jäsenvaltioissa;

16. kehottaa komissiota kehittämään terveysvaikutusten arviointia, jotta voidaan mitata sydän-
ja verisuonisairauksien ja korkean verenpaineen aiheuttamaa taakkaa Euroopan 
taloudelliselle tuottavuudelle kaikissa jäsenvaltioissa seurantatoimina neuvoston 
päätelmille jotka koskevat ”terveyttä kaikkien politiikkojen osana”;

17. suhtautuu myönteisesti komission äskettäin julkistettuun suunnitelmaan terveysstrategian 
kehittämisestä ja kehottaa komissiota keskittymään siihen, että on tarpeen luoda 
yhdenvertaiset sairauden ennaltaehkäisyä, hoitoa, diagnosointia ja valvontaa koskevat 
mahdollisuudet kaikille eurooppalaisille kansallisuudesta riippumatta;

18. kehottaa komissiota osoittamaan jäsenvaltioille käytettävissä olevat 
rahoitusmahdollisuudet, jotka koskevat sydän- ja verisuonisairauksien sekä korkean 
verenpaineen seulonta- ja ennaltaehkäisymenetelmiä sekä sydän- ja verisuonisairauksien 
jatkotutkimuksia, kuten tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma, rakennerahastot ja Euroopan 
kehitysrahasto;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden parlamenteille.


