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1. PROBLĒMU NOTEIKŠANA 

Ir nepieciešams izstrādāt jaunu stratēģiju, jo ES nākas sastapties ar arvien lielākām un 
mainīgām problēmām, pret kurām var efektīvi vērsties, tikai rodot ES līmeņa saskaņotu 
risinājumu, kurā piedalās visi partneri un ieinteresētās personas. Šīs problēmas ietver arī 
iedzīvotāju novecošanu, kā rezultātā mainās dominējošās slimības un tiek uzlikts papildu 
slogs paplašinātās ES veselības sistēmu ilgtspējai un ekonomikai plašākā kontekstā. Veselības 
apdraudējumi, piemēram, infekcijas slimību pandēmijas un bioterorisms rada arvien lielākas 
bažas līdztekus jauniem apdraudējumiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņu ietekmi uz veselību. 
Jaunā tehnoloģija pilnībā maina veselības veicināšanas un slimību diagnostikas, profilakses 
un ārstniecības veidus, un globalizācija turpina mainīt mūsu ierasto mijiedarbību ar pasauli.  

Lielāka nevienlīdzība paplašinātās ES valstu veselības jomā 

Gan dalībvalstu iekšienē, gan starp dalībvalstīm ES–27 pastāv liela nevienlīdzība veselības 
jomā (nevienlīdzība, ko var novērst un kas ir netaisnīga). Piemēram, Itālijā vīrieši dzīvo 
71 veselīgās dzīves gadu (VDG), salīdzinot ar 53 VDG Ungārijā. Iedzīvotāju novecošana rada 
papildus slogu veselības sistēmām un ekonomikai plašākā kontekstā. Komisijas prognozēs 
lēsts, ka, ja VDG pieaugs vienādā tempā ar paredzamo dzīves ilgumu, ar novecošanu saistītās 
veselības aprūpes izmaksas samazināsies uz pusi. Lai gan šajā jomā jau ir veikti daži 
pasākumi, ES varētu palielināt to efektivitāti, piemēram, vēl vairāk veicinot reģionālās 
politikas programmu izmantošanu veselības jomā un informējot par labas prakses piemēriem 
šajā un citās jomās. 

Veselības apdraudējumi pašlaik un tuvākajā nākotnē 

Aizsargāt iedzīvotājus pret veselības apdraudējumiem, piemēram, infekcijas slimībām un 
slimībām, kas nav lipīgas, uzlabot drošību ir aktuālas problēmas veselības jomā, kuru 
risināšanā ES nodrošina skaidru pievienoto vērtību, jo tās ir pārrobežu problēmas un katra 
dalībvalsts atsevišķi tās nevar efektīvi risināt. Jauna stratēģija var nodrošināt pievienoto 
vērtību, sniedzot jaunas iespējas informēt par labu praksi un virzīt uzlabojumus, piemēram, 
infekcijas slimību uzraudzības jomā, kur var papildus uzlabot ES veselības sistēmas, un 
pacientu drošības jomā, jo pašlaik veseli 10 % slimnīcu pacientu cieš no nelabvēlīgas 
ietekmes. 

Ilgtspējīgas veselības sistēmas 

Veselības sistēmu ilgtspēja nākotnē ir problēma, kuras risināšanā ES varētu palīdzēt, 
nodrošinot pievienoto vērtību tādās jomās kā pacientu un medicīnas darbinieku mobilitāte un 
veicinot zināšanu un labas prakses apmaiņu, piemēram, demogrāfisko pārmaiņu un jaunās 
tehnoloģijas labākas izmantošanas jautājumos. Jaunā stratēģija var palīdzēt šo problēmu 
risināt, izmantojot Kopienas pamatprogrammu drošu un efektīvu veselības pakalpojumu 
nodrošināšanai, jo tā ir viena no stratēģijā ietvertajām iniciatīvām.  

Globalizācija un veselība 

Mūsdienu globalizētajā pasaulē kļūst arvien grūtāk šķirt valsts vai ES līmeņa pasākumus no 
pasaules politikas. Lēmumus, kas tieši skar ES iedzīvotājus, bieži pieņem globālā līmenī, un 
ES iekšpolitika var radīt sekas arī ārpus ES robežām. Ierosinātā veselības stratēģija var 
nodrošināt pievienoto vērtību, izvirzot jaunu prioritāti, proti, popularizēt ES viedokli par 
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pasaules veselības jautājumiem starptautiskā līmenī un risināt tādus jautājumus kā medicīnas 
darbinieku trūkums pasaulē un uzlabota pieeja zālēm un tehnoloģijai.  

Laba pārvaldība 

Lai jaunā stratēģija būtu efektīva, tai jāatbilst labas pārvaldības principiem; tas nozīmē — ES 
minētās problēmas risina koordinēti, efektīvi, pārredzami un saskaņoti.  

Saskaņots veselības politikas satvars ES līmenī būtu virzītājspēks, lai sasniegtu mērķus, un tā 
palīdzētu racionalizēt un vienkāršot pašreizējās struktūras. ES līmeņa stratēģija palīdzēs 
stiprināt veselības jomas pasākumus valsts līmenī un sniegs informāciju, kā izmantot 
ES instrumentus un rīcību veselības jomā.  

Ierosinātā stratēģija pievērsīsies veselības jautājumiem visās politikas jomās; šāda koncepcija 
ir saskaņā ar Līgumā noteikto ES rīcību veselības jomā. Starpnozaru pieeja ir efektīvākā nekā 
tikai uz veselības jomu vērsta pieeja. Stratēģijā šāda pieeja atbalstīta gan valsts, gan ES 
līmenī.  

Jaunā stratēģija arī aicinās ieinteresētās personas, tostarp dalībvalstis, starptautiskās 
organizācijas, NVO, nozari, akadēmiskās aprindas un iedzīvotājus, pievērst vairāk uzmanības 
ES rīcībai veselības jomā.  

2. SUBSIDIARITĀTES PĀRBAUDE 

ES dalībvalstu tiešs uzdevums ir aizsargāt un uzlabot iedzīvotāju veselību. Lai šo uzdevumu 
izpildītu, dalībvalstīm jāpieņem lēmumi saistībā ar veselības pakalpojumu un medicīniskās 
aprūpes organizēšanu un sniegšanu. Taču ES pamatmērķi attiecībā uz preču un pakalpojumu 
brīvu apriti un sadarbību pārrobežu jautājumos noteikti atticas arī uz veselības jomu. Zināms, 
ka, rīkojoties vairākās ar veselību saistītās jomās, ir vajadzīga valstu sadarbība un 
koordinācija to starpā, lai panāktu efektivitāti. Lielāko veselības apdraudējumu novēršana, 
gatavība pandēmijām vai pacientu vai medicīnas darbinieku mobilitāte ir jomas, kurās 
dalībvalstis, rīkojoties atsevišķi, nevar panākt efektīvu risinājumu.  

ES var dot pievienoto vērtību, veicot plaša spektra pasākumus. To vidū var būt vajadzīgo 
resursu iegūšana vai apjomradīti ietaupījumi, piemēram, sniedzot un saņemot informāciju 
par retām slimībām, ar kurām katrā dalībvalstī slimo tikai daži cilvēki. Šādi pasākumi var būt 
arī iekšējā tirgus paplašināšana, strādājot kopā ar citām dalībvalstīm, un veselības 
pakalpojumu starptautiskās konkurētspējas palielināšana. Pievienoto vērtību rada arī 
veselības veicināšanas kampaņas, piemēram, antitabakas kampaņa „Help”1, vienotu 
standartu, piemēram, pārtikas marķējuma, izstrāde, atbalsts pētījumiem farmācijas jomā un 
e-veselības izstrāde un izmantošana. Labas prakses apmaiņa un paraugpasākumi daudzās 
jomās var būt ļoti nozīmīgi, lai produktīvi un efektīvi izmantotu ierobežotos resursus un 
atbalstītu finansiālo ilgtspēju nākotnē.  

ES likumīgās tiesības un pienākums rīkoties veselības jomas pārrobežu jautājumos un 
veiksmīgā pieredze, veicot būtiskus un efektīvus pasākumus veselības jomā vienlaikus ņemot 
vērā dalībvalstu prerogatīvu, un ES spēja dot pievienoto vērtību dalībvalstu veiktajam darbam 
veselības jomā ir skaidri redzama. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/help_en.htm. 
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3. Mērķi 

Aizsargāt iedzīvotājus no veselības apdraudējumiem, veicināt veselīgu novecošanu, atbalstīt 
veselības sistēmu un visas ekonomikas ilgtspēju, izvirzīt priekšplānā veselības jautājumus 
visā pasaulē, mazināt nevienlīdzību veselības jomā un atbalstīt pieeju, kas paredz integrēt 
veselības aspektus visās politikas jomās — tā var risināt veselības problēmas, ar kurām nācies 
saskarties šajā desmitgadē, un vienlaikus tas ir stratēģijas vispārējais mērķis. Sīkāk konkrēto 
rīcību precizēs, turpinot strādāt ar stratēģiju.  

4. POLITISKIE RISINĀJUMI  

Tika izskatīti četri risinājumi.  

1. risinājums — nemainīt pašreizējo situāciju. 

2. risinājums — ieviest veselības stratēģiju, kurā ES līmenī ir pastiprināta pieeja „veselības 
aspekti visās politikas jomās”, bet nav jaunu mehānismu sadarbībai ar dalībvalstīm un citām 
ieinteresētajām personām. 

3. risinājums — ieviest veselības stratēģiju, kurā ES līmenī ir pastiprināta pieeja „veselības 
aspekti visās politikas jomās”, un jaunu strukturētas sadarbības īstenošanas mehānismu, 
iesaistot dalībvalstis un citas ieinteresētās personas. 

4. risinājums — ieviest 3. risinājumā minētos pasākumus, papildinot tos ar tiesību aktiem, lai 
stratēģijas galveno mērķu izpilde kļūtu juridiski saistoša. 

5. IETEKMES ANALĪZE  

Ekonomiskā ietekme 

Veselīga sabiedrība un ekonomikas uzplaukums, bez šaubām, ir savstarpēji saistīti. Ar 
1. risinājumu netiktu pilnībā izmantots potenciāls, kas veicinātu atbalstu ekonomikai plašākā 
kontekstā, uzlabojot veselības jomu. Ar 2. risinājumu, ja veicinātu sinerģijas attīstību starp 
nozarēm, pozitīvi ietekmētu ekonomiku, panākot labāku izpratni, piemēram, par to, kā 
veselības joma ietekmē darbaspēku un kā inovācijas ietekmē veselības sistēmas. Tomēr šie 
ieguvumi nebūs pilnīgi, ja šajā darbā pilnībā neiesaistīsies dalībvalstis. No 3. un 4. risinājuma 
gaidāma izteiktāka pozitīva ietekme, jo jauns strukturēts sadarbības mehānisms ļautu 
dalībvalstīm dalīties ar zināšanām un labu praksi, piemēram, par ieguldījumiem veselības 
jomā. Izmantojot pamanāmu jaunu stratēģiju, labāk būtu izprotama kopsakarība starp 
veselības jomu un ekonomiku, tādējādi atbalstot ilgtspējīgas veselības sistēmas un ilgstošus 
ekonomiskos ieguvumus. 

Sociālā ietekme 

Ja turpinātu izmantot līdzšinējo risinājumu, rīcībai veselības jomā arī turpmāk būtu pozitīva 
sociālā ietekme, taču tādējādi netiktu ņemts vērā uzlabojumu potenciāls, ko iespējams panākt, 
izmantojot jaunu stratēģisko satvaru. Ar 2. risinājumu tiktu izmantota pašreizējā sinerģija 
starp dažādām nozarēm, kas varētu radīt pozitīvu sociālo ietekmi, it īpaši tādās jomās kā 
nodarbinātība un veselība, kā arī veselības izglītība. Tomēr šī ietekme drīzāk būs ierobežota, 
ja darbā pilnībā neiesaistīsies dalībvalstis un citas ieinteresētās personas. No 3. risinājuma 
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varētu gaidīt pozitīvu sociālo ietekmi, ko nodrošinātu jaunas stratēģiskas prioritātes un jauns 
strukturēts sadarbības mehānisms. 4. risinājumā tiesību aktos paredzētie obligātie mērķi 
varētu radīt risku, ka sarežģītus jautājumus pārāk vienkāršo, tādējādi nevarēs panākt tik labu 
vispārēju uzlabojumu kā 3. risinājumā.  

Ietekme uz vidi 

Ja turpinātu izmantot līdzšinējo risinājumu, darbam ar vides veselības jautājumiem varētu būt 
zināma pozitīva ietekme. 2. risinājumam varētu būt vēl lielākas priekšrocības, jo palielinātos 
nozaru sadarbība tādās jomās kā klimata pārmaiņas un turpinātos iesāktais darbs. Ar 
3. risinājumu būtu vislielākais potenciāls uzlabojumiem, palielinot dalībvalstu un citu 
ieinteresēto personu iespējas apmainīties ar zināšanām un pieredzi par vides veselības 
jautājumiem, ieskaitot visā pasaulē svarīgus jautājumus. Ar 4. risinājumu gūtie rezultāti būtu 
gandrīz tādi paši kā 3. risinājumam, bet, iespējams, tie sagādātu nevajadzīgu slogu.  

Risinājumu salīdzinājums 

Risinājums Ietekme uz veselības jomas 
mērķiem 

Ietekme uz pārvaldības jomas 
mērķiem 

1. risinājums — 
pašreizējais 
risinājums 

Ar 1. risinājumu varētu sasniegt 
ieguvumus, pamatojoties uz 
pastāvīgu rīcību, kas sargātu un 
uzlabotu iedzīvotāju veselību, 
ieskaitot zināšanu un labas prakses 
apmaiņu.  

 

Tomēr, nenotiekot saskaņotai 
stratēģiskai virzībai, netiktu pilnībā 
izmantots uzlabojumu potenciāls. 
Pastāv risks, ka netiktu pienācīgi 
risināti jauni uzdevumi veselības 
jomā, ieskaitot uzdevumus saistībā 
ar ES paplašināšanos 2004. gadā no 
15 līdz 27 dalībvalstīm. Varētu zust 
ekonomiskās priekšrocības, ko 
sniegtu mērķtiecīgāka pieeja 
veselības sistēmām. 

 

Turpinātos efektīvs darbs, ieskaitot 
darbu ar citām nozarēm.  

 

Tomēr netiktu panākts skaidrs, 
stratēģisks nākotnes redzējums un 
netiktu pievērsta uzmanība svarīgu 
jaunu uzdevumu risināšanai, visos 
līmeņos netiktu arī pilnībā 
izmantota sinerģija starp dažādām 
nozarēm. 

Ja nav rūpīgi izstrādātas 
stratēģijas, būs grūti skaidri 
paredzēt rīcības virzību, ar ko 
ieinteresētās personas un 
iedzīvotāji varētu rēķināties. 

2. risinājums — 
veselības 
stratēģija, kas 
paredz  

uzlabot 
starpnozaru rīcību 

Izmantojot stratēģiskāku pieeju 
dažādajām rīcībām ES mērogā, 
kuras ietekmē veselības jomu, ar 
2. risinājumu varētu daudz panākt, 
piemēram, pievērst vairāk 
uzmanības veselīga dzīvesveida 
atbalstīšanai vai precizēt 
jautājumus, kas saistīti ar jaunu 
tehnoloģiju izmantošanu veselības 

Ar 2. risinājumu tiktu noteikti 
stratēģiskie mērķi, kas palīdzētu 
stiprināt dažādu nozaru sadarbību, 
lai integrētu veselības aspektus 
citās politikas jomās, piedāvājot 
skaidru stratēģisku satvaru un 
rīcības virzību.  
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sistēmās.  

 

Tomēr šā risinājuma nodrošinātā 
pievienotā vērtība un reālie rezultāti 
būs ierobežoti, ja šajā darbā pilnībā 
neiesaistīsies dalībvalstis. 

 

Tomēr maz ticams, ka dalībvalstis 
un citas ieinteresētās personas 
plaši atbalstīs jauno satvaru, tāpēc 
iespējas sasniegt mērķus varētu 
būt ierobežotas. Maz ticams, ka ar 
2. risinājumu varētu pienācīgi 
sasniegt mērķi panākt, lai darbs 
veselības jomā ES līmenī būtu 
pamanāmāks un to labāk izprastu.  

3. risinājums — 
veselības 
stratēģija, kas 
paredz  

uzlabot 
starpnozaru rīcību 
un  

strukturētu 
sadarbību ar 
ieinteresētajām 
personām 

Domājams, ka 3. risinājumam būtu 
pozitīva ietekme, jo ar strukturēto 
sadarbības mehānismu varētu 
iesaistīt visas dalībvalstis, tas 
ietvertu paveiktā novērtējumu, 
izmantojot rādītājus, pievērstu 
vairāk uzmanības jaunu uzdevumu 
risināšanai, piemēram, veselības 
aizsardzībai, nevienlīdzības 
mazināšanai, veselīga dzīvesveida 
veicināšanai, veselības sistēmu 
ilgtspējas nodrošināšanai nākotnē 
un atbalstu pasaules mērogā svarīgu 
jautājumu integrēšanai visos 
veselības politikas līmeņos. 

Ar 3. risinājumu paredzēts izveidot 
strukturētas sadarbības sistēmu ar 
dalībvalstīm un ieinteresētajām 
personām, lai atbalstītu darbu 
mērķu sasniegšanai un sniegtu 
jaunas iespējas zināšanu un 
informācijas apmaiņai.  

 

Tas būtu tālejošāks risinājums 
nekā 1. un 2. risinājums, jo, lai 
sasniegtu veselības jomā izvirzītos 
mērķus, atbalstītu to, ka ES vairāk 
atzīst nozaru sadarbības nozīmi 
valsts, reģionālā un vietējā līmenī 
un ka darbā iesaistās 
netradicionālas ieinteresētās 
personas, kļūdamas par 
partneriem. 

 

Domājams, ka, izmantojot 
3. risinājumu, labāk nekā ar 1. vai 
2. risinājumu sasniegtu mērķi 
panākt, lai darbs veselības jomā 
ES līmenī būtu pamanāmāks. 

4. risinājums — 
veselības 
stratēģija, kas 
paredz  

uzlabot 
starpnozaru 
rīcību,  

strukturētu 
sadarbību ar 

Domājams, ka 4. risinājumam, tāpat 
kā 3. risinājumam, būtu pozitīvi 
rezultāti, jo tiktu izveidots jauns 
strukturēts sadarbības mehānisms, 
kas palīdzētu pievērst uzmanību 
svarīgiem uzdevumiem. Ietekme 
varētu būt lielāka nekā 
3. risinājumam, jo tiesību aktos 
tiktu noteikti obligāti mērķi. 

Domājams, ka 4. risinājums būtu 
mazliet efektīvāks nekā 
3. risinājums, jo tas liktu 
dalībvalstīm strādāt, lai sasniegtu 
obligātos mērķus, nepaļaujoties 
tikai uz sadarbības procesu vien.  

 

Šis risinājums būtu arī mazliet 
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ieinteresētajām 
personām un  

obligātus mērķus 

 

Tomēr var uzskatīt, ka tādējādi tiktu 
sagādāts nesamērīgs slogs 
dalībvalstīm, mazinot to iespējas 
elastīgi risināt problēmas valsts 
līmenī. 

 

efektīvāks, veicinot ES līmenī 
veselības jomā veiktā darba 
pamanāmību, jo, nosakot obligātus 
mērķus, daudziem politikas 
veidotājiem valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī būs jāņem vērā ES 
mērķi veselības jomā.  

 

Tomēr var uzskatīt, ka šis 
risinājums sagādā nesamērīgu 
slogu dalībvalstīm. 

3. risinājumā izmanto pilnvaras, ko ES paredz Līgums, lai sasniegtu vairāk nekā ar 
2. risinājumu, proti, lai izveidotu jaunu īstenošanas sistēmu. Šis risinājums nodrošinātu to, ka 
jaunā stratēģija nebūtu tikai „uz papīra”, bet gan virzītu īstenas pārmaiņas. Vienlaikus šis 
risinājums nesagādā pārmērīgu slogu dalībvalstīm, un tajā ievēro subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu. Tāpēc šim risinājumam dodama priekšroka.  

Uzraudzība un novērtēšana 

Uzraudzību un novērtēšanu veiks, izvērtējot devumu septiņu mērķu sasniegšanā. Trīs mērķus 
par labu pārvaldību var novērtēt, izmantojot šādus rādītājus: 

• procesa rādītāju — ka ir izveidots mērķu satvars (5. mērķis), 

• kvantitatīvo rādītāju — ka politikas veidotāji, profesionāļi, akadēmiskās aprindas un 
sabiedrība izprot jauno stratēģiju, 

• kvalitatīvo rādītāju — ka veselības aspektus plašāk integrē visos citu politikas jomu 
līmeņos. 

Baltā grāmata neparedz stratēģijas četru veselības jomas mērķu uzraudzības un novērtēšanas 
kritēriju noteikšanu. Par tiem būs jālemj dalībvalstīm pēc stratēģijas pieņemšanas. Ieteikums 
izvēlēties 3. risinājumu nozīmē, ka kopā ar dalībvalstīm lems par jaunu strukturētas 
sadarbības īstenošanas mehānismu un tā izveidošanu dalībvalstīs. Viens no pirmajiem 
uzdevumiem šajā jaunajā sadarbības procesā būs noteikt rādītājus stratēģijas uzraudzībai, šo 
rādītāju mērķvērtības un datu vākšanas periodus. 

Stratēģijai būs termiņa vidus novērtējums un nobeiguma novērtējums, un tā attieksies uz 
10 gadiem.  

Ieinteresēto personu konsultācijas 

Saistībā ar ierosināto stratēģiju divreiz notika konsultācijas. Pirmās konsultācijas risinājās 
2004. gadā, kad dokuments Enabling Good Health for All – A Reflection Process for a new 
EU Health Strategy izraisīja plašas ieinteresēto personu diskusijas. Tika saņemtas 
193 atbildes, kurās atbalstīja veselības aspektu integrēšanu citās politikas jomās, 
nevienlīdzības mazināšanu veselības jomā dalībvalstīs un starp dalībvalstīm, veselības 
veicināšanai, ES nozīmes stiprināšanai vispārējos veselības jautājumos un svarīgu jautājumu 
risināšanai, ieskaitot tos, kuriem ir pārrobežu ietekme.  
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Otrreiz konsultācijas sākās 2006. gada 11. decembrī un beidzās 2007. gada 12. februārī. Tika 
saņemtas 156 atbildes, ieskaitot atbildes no 16 dalībvalstīm. Atbildes saistījās ar iepriekšējam 
konsultācijām un pauda vispārēju atbalstu stratēģijai. Atbildēs bija arī pausts aicinājums 
pievērst uzmanību veselības apdraudējumu novēršanai, nevienlīdzības mazināšanai veselības 
jomā, veselīga dzīvesveida sekmēšanai un salīdzināmu datu pieejamības panākšanai visā ES. 
Tajās bija pausts plašs atbalsts īstenošanas mehānismam, kas līdzīgs atklātās koordinācijas 
metodei, ko izmanto, lai sasniegtu Lisabonas stratēģijas mērķus.  


