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Rezoluţia Parlamentului European privind acţiunile de combatere a bolilor 
cardiovasculare 

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 152 din Tratatul CE;

– având în vedere concluziile reuniunii Consiliului privind ocuparea forţei de muncă, 
politica socială, sănătatea şi protecţia consumatorului din 1-2 iunie 20041,

– având în vedere propunerea Comisiei privind un program de acţiune în domeniul sănătăţii 
publice 2007-20132;

– având în vedere Rezoluţia Parlamentului European privind Programul legislativ şi de lucru 
al Comisiei pentru 2006 prin care se solicită acesteia să „asigure o monitorizare 
corespunzătoare a comunicărilor sale privind combaterea obezităţii, bolilor
cardiovasculare, diabetului, cancerului, tulburărilor psihice şi a HIV/SIDA”3;

– având în vedere „Strategia europeană pentru prevenirea şi combaterea bolilor 
netransmisibile” a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii4;

– având în vedere Orientările generale europene privind prevenirea bolilor cardiovasculare5;

– având în vedere Conferinţa privind sănătatea cardiacă de la Luxemburg din iunie 20056;

– având în vedere Conferinţa privind sănătatea cardiacă la femei („Women’s Health at 
Heart”) din martie 20067;

– având în vedere iniţiativa preşedinţiei finlandeze, „Sănătate în toate politicile”8;

– având în vedere cel de-al 7-lea Program-Cadru pentru Cercetare9;

– având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, potrivit statisticilor europene din 2005 privind bolile cardiovasculare, acestea
constituie cea mai frecventă cauză a mortalităţii la bărbaţi şi femei în Uniunea Europeană, 

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/80729.pdf
2 COM(2006) 234 final
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.i1153.pdf
9 COM (2006) 364 final
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fiind responsabile de moartea a 1,9 milioane de persoane1;

B. întrucât bolile cardiovasculare sunt cauza a aproximativ jumătate din decesurile din 
Uniunea Europeană, mai exact 42% din totalul acestora2;

C. întrucât bolile cardiovasculare sunt a doua sursă a costurilor legate de morbiditate (boală 
şi deces) în Uniunea Europeană, reprezentând 18% din aceste costuri3;

D. întrucât costurile totale legate de bolile cardiovasculare în UE se ridică la 169 miliarde de 
euro, dintre care 105 miliarde de euro pentru tratarea bolilor, restul de 64 miliarde 
provenind din pierderi de productivitate şi din costuri neoficiale de îngrijire4;

E. întrucât structura demografică în schimbare din UE necesită o viaţă activă mai lungă, iar 
deficienţele provocate de hipertensiunea arterială şi bolile cardiovasculare au un efect
negativ asupra forţei de muncă5;

F. întrucât indicatorii OECD din 20056 arată că „numai aproximativ trei procente din 
cheltuielile actuale de sănătate sunt alocate programelor de prevenire şi de sănătate 
publică”;

G. întrucât majoritatea bolilor cardiovasculare pot fi prevenite prin schimbarea modului de 
viaţă, printr-o identificare rapidă a persoanelor cu risc ridicat şi prin stabilirea unui
diagnostic corect;

H. întrucât OMS recunoaşte că „metodele cele mai rentabile de reducere a riscurilor în 
rândul întregii populaţii sunt intervenţiile pe scară largă, care combină politici efective 
cu politici de amplă promovare a sănătăţii”7,

I. întrucât nu există o strategie europeană clară privind bolile cardiovasculare,

J. întrucât în concluziile Conferinţei privind sănătatea cardiacă la femei din martie 2006 s-a 
solicitat statelor membre să adopte o recomandare europeană privind o strategie europeană 
concretă în domeniul sănătăţii cardiovasculare, pe baza unei propuneri a Comisiei care să 
cuprindă promovarea sănătăţii cardiovasculare, mecanismele de sprijinire a strategiilor şi 
activităţilor statelor membre, orientările generale privind evaluarea riscurilor, cele mai 
bune metode de prevenire, tratament, reabilitare şi depistare, precum şi educarea medicilor
de către medici;

K. întrucât există în statele membre discrepanţe majore în ceea ce priveşte prevalenţa, 
prevenirea şi îngrijirea bolilor cardiovasculare, iar Uniunii îi revine rolul de a combate 
asemenea inegalităţi pentru a reduce diferenţele;

  
1 2005 European Cardiovascular Disease Statistics Report, British Heart Foundation/European Heart Network, 
February 2005
2 Ibid
3 Ibid
4 Ibid
5 High Blood Pressure and Health Policy, Kanavos/Őstergren/Weber et al., 2007
6 Health at a Glance – OECD Indicators 2005. November 2005
7 Notă informativă OMS - Cardiovascular diseases: prevention and control, WHO, 2003, disponibilă la adresa 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/media/en/gsfs_cvd.pdf
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L. întrucât alte boli importante au primit în 2006 un sprijin considerabil din partea 
Parlamentului European sub forma unei declaraţii scrise privind diabetul1 şi a unei 
propuneri de rezoluţie privind cancerul la sân în Uniunea Europeană extinsă2, în timp ce în 
prezent, nu există nici un document asemănător privind bolile cardiovasculare, cauza 
principală a mortalităţii în Europa, 

1. solicită Comisiei să propună o recomandare privind bolile cardiovasculare, inclusiv 
hipertensiunea arterială şi strategiile de prevenire şi de identificare rapidă a persoanelor cu 
risc ridicat în Europa;

2. solicită statelor membre să adopte sau să revizuiască strategiile naţionale de sănătate 
publică pentru ca acestea să includă promovarea sănătăţii în rândul populaţiei şi strategii 
rapide de gestiune a riscurilor în materie de sănătate cardiovasculară, precum şi să 
realizeze evaluări ale impactului în materie de sănătate pentru a determina costurile în 
sistemele naţionale de sănătate;

3. solicită statelor membre să stabilească orientări generale naţionale pentru prevenirea 
bolilor cardiovasculare, inclusiv orientări generale standard privind cele mai bune practici 
de identificare a persoanelor un risc ridicat;

4. solicită Comisiei şi statelor membre să găsească un consens în ceea ce priveşte stabilirea 
obiectivelor de gestionare a depistării şi de control al hipertensiunii arteriale;

5. încurajează statele membre să dezvolte şi să pună în aplicare promovarea sănătăţii 
cardiovasculare şi strategiile de prevenire şi de identificare a grupurilor cu risc ridicat, ca  
cele mai rentabile metode de combatere a bolilor cardiovasculare;

6. încurajează statele membre să adopte o abordare multisectorială în domeniul promovării 
sănătăţii cardiovasculare şi al strategiilor de prevenire, în colaborare cu toţi factorii
implicaţi;

7. solicită statelor membre să dezvolte în continuare planurile lor de acţiune pentru 
promovarea unui mod de viaţă mai sănătos, în special în ceea ce priveşte fumatul, 
activitatea fizică şi controlul hipertensiunii, în scopul reducerii răspândirii bolilor 
cardiovasculare;

8. solicită continuarea sprijinului financiar acordat activităţii de cercetare pentru prevenirea 
bolilor cardiovasculare şi promovarea sănătăţii cardiovasculare la nivel local, naţional şi 
european, inclusiv activităţii de cercetare în domeniul factorilor de risc în bolile 
cardiovasculare, al prevalenţei şi al factorilor genetici;

9. solicită statelor membre să pună în aplicare programe educative pentru o mai mare
sensibilizare faţă de factorii de risc în bolile cardiovasculare şi programe de specialitate 
pentru formarea profesională a personalului din domeniul sănătăţii;

10. solicită statelor membre să măsoare prevalenţa bolilor cardiovasculare în rândul populaţiei 

  
1 P6_DCL(2006)0001
2 B6-0528/2006
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şi să evalueze programele lor naţionale pentru obţinerea unor cifre de referinţă ce vor 
permite autorităţilor din domeniul sănătăţii să stabilească obiective clare la punerea în 
aplicare de iniţiative specifice;

11. solicită statelor membre şi Comisiei să sprijine punerea în aplicare a celor mai recente 
orientări generale europene referitoare la prevenirea bolilor cardiovasculare formulate de 
Grupul european mixt de acţiune;

12. solicită Comisiei să încurajeze iniţiative şi colaborări cu părţile interesate în scopul unei 
mai bune promovări a sănătăţii cardiovasculare prin măsuri care includ combaterea 
fumatului, progrese în materie de regim alimentar şi activitate fizică şi care reprezintă 
mijloace de prevenire a obezităţii, a hipertensiunii arteriale şi a complicaţiilor provocate
de acestea;

13. îndeamnă Comisia să continue iniţiativele sale anterioare de schimb de bune practici 
privind prevenirea bolilor cardiovasculare între statele membre ;

14. solicită Comisiei să promoveze schimbul periodic de experienţă, informaţii şi date privind 
sănătatea cardiovasculară între factorii implicaţi în prevenirea bolilor cardiovasculare;

15. solicită Comisiei să mărească posibilitatea de comparare a datelor, încurajând crearea în 
statele membre a unei baze de date de monitorizare a prevalenţei, mortalităţii, morbidităţii 
şi factorilor de risc în bolile cardiovasculare;  

16. îndeamnă Comisia, în urma concluziilor Consiliului privind iniţiativa „Sănătate în toate 
politicile”, să elaboreze evaluări ale impactului în materie de sănătate pentru a determina 
costurile cauzate de bolile cardiovasculare şi hipertensiune în productivitatea economică a
statelor membre;

17. salută planul recent anunţat de Comisie privind elaborarea unei strategii de sănătate şi 
încurajează Comisia să pună accentul, în acest cadru, pe necesitatea unui acces echitabil la 
prevenire, tratament, diagnostic şi control al bolii pentru toţi cetăţenii europeni, indiferent 
de naţionalitate;

18. invită Comisia să aducă la cunoştinţa statelor membre posibilităţile de finanţare 
disponibile destinate metodelor de depistare şi prevenire a bolilor cardiovasculare şi a 
hipertensiunii, precum şi continuării cercetării în domeniu, cum ar fi cel de-al 7-lea 
Program-Cadru pentru Cercetare, Fondurile Structurale şi Fondul European de 
Dezvoltare;

19. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei 
şi parlamentelor statelor membre.
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