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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно намаляването на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС
(2010/2089(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 184 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 35 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид съобщението на Европейската комисия „Солидарност в 
здравеопазването: намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС” 
(COM(2009)0567),

– като взе предвид Решение № 1350/2007/ЕО от 23 октомври 2007 г. за създаване на 
втора Програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.),

– като взе предвид становището на Комитета за социална закрила относно 
„Солидарност в здравеопазването: намаляване на неравнопоставеността в 
здравеопазването в ЕС“,

– като взе предвид доклада относно втората съвместна оценка, извършена от 
Комитета за Социална закрила и Европейската комисия, на социалните последици 
от икономическата криза и ответните политически решения,

– като взе предвид резолюцията на Съвета от 20 ноември 2008 г. относно здравето и 
благосъстоянието на младежите,

– като взе предвид Окончателния доклад на Комисията по социалните детерминанти 
на здравето (СЗО, 2008 г.),

– като взе предвид становището на Комитета на регионите относно „Солидарност в 
здравеопазването: намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС“,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по правата на жените и 
равенството между половете (A7-0000/2010),

A. като има предвид, че макар и като цяло гражданите да водят по-дълъг и по-
здравословен живот от предишните поколения,   ЕС е изправен пред едно значимо 
предизвикателство, а именно - големите разминавания в равнището на 
общественото здраве, съществуващи между държавите-членки на ЕС и в рамките на 
отделните държави-членки,

Б. като има предвид, че разликите в продължителността на живота при раждане между 
социално-икономическите групи в най-горната и в най-долната част на социалната 
стълбица достигат до 10 години при мъжете и 6 години при жените,
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В. като има предвид, че неравнопоставеността в здравеопазването се изразява в 
значителна степен в измерението на социалния пол: като цяло жените живеят по-
дълго от мъжете, но могат да прекарат по-голяма част от живота си в лошо 
здравословно състояние;

Г. като има предвид, че във всички държави-членки са установени форми на здравна 
неравнопоставеност между групите с по-висок и по-нисък образователен ценз, 
професионален статус и приходи;

Д. като има предвид, че измерването на неравнопоставеността в здравеопазването 
представлява основополагаща първа стъпка към ефикасни действия.

Е. като има предвид, че смъртността е обикновено по-висока сред хората с по-нисък 
образователен ценз, професионален статус и приходи, а съществени различия се 
наблюдават също и в разпространението на повечето специфични заболявания, 
включително психическите заболявания, както и на повечето специфични форми на 
увреждания,

Ж. като има предвид, че се наблюдава социален градиент по отношение на 
здравословното състояние, при който сред хората с по-ниски равнища на 
образование, професионален статус и доходи се проявява тенденция към по-ранна 
смъртност, както и към по-голямо разпространение на повечето здравословни 
проблеми

З. като има предвид, че в основата на неравнопоставеността в здравеопазването са 
разликите между отделните групи сред населението, произтичащи от широк набор 
от фактори от значение за здравето, включително: условия на живот; поведение, 
свързано със здравето;  образование, заетост и доход;  здравни грижи, профилактика 
на болести и услуги за подобряване на здравето;  както и публичните политики, 
които влияят на количеството, качеството и разпределението на тези фактори.

И. като има предвид, че Комисията предвижда, че безработицата вероятно ще достигне 
10,3% до края на 2010 г. и като има предвид, че съществува всеобща загриженост, 
че настоящата икономическа криза, по-специално нейното въздействие върху 
безработицата, ще окаже отрицателно влияние върху здравословното състояние на 
населението,

Й. като има предвид, че настоящата икономическа и финансова криза може да  има 
тежки последици за сектора на здравеопазването в няколко държави-членки, както 
по отношение на предлагането, така и на търсенето,

К. като има предвид, че рисковете за здравето допълнително нарастват, когато 
бедността се съчетае с други фактори за уязвимост като детска или напреднала 
възраст, увреждане или малцинствен произход,

1. приветства ключовите предложения, направени от Комисията в нейното съобщение, 
озаглавено: „Солидарност в здравеопазването: намаляване на неравнопоставеността 
в здравеопазването в ЕС“: 1) равностойно разпределение на услугите в сферата на 
здравеопазването като част от общото социално-икономическо развитие; 2) 
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подобряване на базите данни и знания и на механизмите за измерване, мониторинг, 
оценка и докладване; 3) поемане на ангажимент от обществото като цяло за 
намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването; 4) посрещане на нуждите 
на уязвимите групи, и 5) подобряване на приноса на политиките на ЕС за 
намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването;

2. подчертава, че внимание трябва да бъде обърнато на всички социални прослойки, 
със специално внимание към потребностите на хората, живеещи в бедност, на 
мигрантите и на етническите малцинствени групи в неравностойно положение, на 
хората с увреждания, на живеещите в бедност хора в напреднала възраст или деца;

3. подчертава, че икономическата и финансова криза, особено от страна на 
предлагането,  може да доведе до намаляване на размера на финансирането за 
здравеопазване и дългосрочни грижи, в резултат на съкращения в бюджета и по-
ниски приходи от данъци, като в същото време търсенето на здравни услуги и 
дългосрочни грижи е възможно да се увеличи в резултат на съчетание от фактори, 
които допринасят за влошаване на здравния статус сред населението като цяло;

4. призовава Съвета да извърши оценка на мерки за смекчаване на последиците от 
икономическата криза върху сектора на здравеопазването, по-специално в следните 
области: инвестиции в здравна инфраструктура, обществено здраве, услуги за 
подобряване на здравето и профилактика на болести, оптимизиране на 
финансирането за сектора на здравеопазването, преструктуриране и реорганизация 
на системата на здравеопазването;

5. призовава държавите-членки да подобрят способността си да следят отблизо 
социалните последици на кризата;

6. насърчава всички държави-членки да инвестират в инфраструктура за социални, 
образователни, екологични и здравни услуги;

7. призовава държавите-членки да насърчат политики, имащи за цел гарантирането на 
здравословни условия за живот за всички деца, включително действия за подкрепа 
на бременните жени и родителите;

8. изтъква, че е важно да бъде повишено средното равнище на здравеопазването и да 
бъде намалена неравнопоставеността между различните социални групи и 
подчертава, че тези цели биха могли да бъдат постигнати посредством 
оптимизацията на публичните разходи за здравеопазване;

9. подчертава, че в много държави регионалните власти, наред с националните, играят 
съществена роля по отношение на общественото здраве и здравните услуги и това 
налага активното участие от тяхна страна; изтъква, че от изключително важно 
значение е и приносът от страна на местните власти, по месторабота и от другите 
заинтересовани лица;

10. призовава Съвета и Комисията да зачетат в по-голяма степен, в рамките на 
стратегията Европа 2020, факта, че здравето и благосъстоянието представляват 
ключ към борбата срещу изолацията и да включат показатели, класифицирани по 
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социално-икономически статус при наблюдението на стратегията Европа 2020;

11. призовава Комисията и държавите-членки към разработване на общ набор от 
показатели за наблюдение на неравнопоставеността в здравеопазването по възраст, 
пол, социално-икономически статус и географското измерение, и към определяне на 
методология за одит на положението на здравеопазването в държавите-членки с цел 
идентифициране и определяне на приоритетни области за подобряване и най-добри 
практики;

12. призовава Комисията да гарантира, че намаляването на неравнопоставеността в 
здравеопазването е обхванато в пълна степен в бъдеще инициатива за остаряване в 
добро здраве;

13. призовава Комисията да разработи начини за ангажиране на участието на всички 
заинтересовани страни на европейско равнище за насърчаване на разбирането и 
разпространение на добри практики; 

14. призовава Комисията към подпомагане на държавите-членки за по-пълноценно 
използване от тяхна страна на политиката на сближаване на ЕС и на структурните 
фондове в подкрепа на дейности, насочени към факторите, обуславящи 
неравнопоставеността в здравеопазването; също така призовава Комисията да 
подкрепя дейностите, финансирани по програмата „ПРОГРЕС“;

15. призовава Комисията за включване на подход, основан на определящите здравето 
социални фактори и на „равнопоставеност и здраве във всички политики“ при 
разработването на всички вътрешни и външни политика на ЕС, особено с оглед на 
постигането на Целите на хилядолетието за развитие;

16. призовава Съвета към насърчаване на решаването на проблема с 
неравнопоставеността в здравеопазването като приоритетен въпрос на политиката 
във всички държави-членки, като се вземат предвид определящите здравето 
социални фактори, посредством действия в области на политиката като околната 
среда, образование и условия на труд;

17. призовава Комисията да изготви насоки за подобряване на механизмите за 
наблюдение на неравнопоставеността в здравеопазването в целия ЕС (между 
държавите-членки и вътре в тях) посредством подобряване на събирането на данни 
чрез по-систематична и сравнима информация, която да допълва съществуващите 
данни за неравнопоставеността в здравеопазването и чрез редовен мониторинг и 
анализ;

18. призовава Комисията, в своите доклади за напредъка, да направи оценка на 
ефективността на действията за намаляване на неравнопоставеността в 
здравеопазването и подобрението в здравето в резултат на политиките, свързани с 
определящите здравето социални фактори;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Като цяло, здравето и продължителността на живота все още са свързани със 
социалното положение и бедността в детска възраст. Въпреки подобренията, разликата 
на здравните резултати между тези в горната и в долната част на социалната стълбица 
продължава да е огромна, а в някои райони продължава да се увеличава. 

Все още съществуват значителни неравенства между страните и регионите, например, 
очакваната продължителност на живота за мъжете варира с 14,2 години между 
държавите-членки през 2007 г., а съответната цифра за жените е 8,3 години (Евростат, 
2010 г.).

Продължителността на живота на хората на възраст 65 години в ЕС-27 показва, че през 
2006 г .  средностатистическият мъж може да очаква да живее допълнително 16,8 
години, докато съответната цифра за жените е 20,4 години. През 2007 г. в държавите-
членки средната продължителност на живота сред мъжете на възраст 65 години варира 
с 5,6 години, с най-висока стойност 18,4 години във Франция и най-ниска – 12,8 години 
в Латвия. Разликата при жените е малко по-голяма – 6,6 години, от 23 години във 
Франция до 16,4 години в България (Евростат, 2010 г.).

Неравнопоставените условия в здравеопазването са проблем, по който трябва да се 
работи. Те започват в началото на живота и се запазват не само до напреднала възраст, 
но и за следващите поколения.

Здравословното състояние на хората може да бъде белязано за цял живот от 
неравнопоставеността, с която те са се сблъскали в ранните години от своя живот, по 
отношение на възможностите за образование, трудова заетост и здравеопазване, както и 
неравнопоставеността, основаваща се на полова или културна принадлежност. 
Съчетанието между бедност и други фактори на уязвимост, като например детска 
възраст или старост, инвалидност или принадлежност към малцинство допълнително 
увеличава рисковете за здравето и обратно, влошеното здравно състояние може да 
доведе до бедност и/или социално изключване.

Причините за тези различия в здравето в много случаи са предотвратими и са 
несправедливи, защото са следствие от разликите във възможностите, в достъпа до 
услуги и материални ресурси, както и от разликите в избора на начин на живот на 
лицата. 

В основата на неравнопоставеността в здравеопазването стоят разликите между 
отделните групи сред населението, произтичащи от широк набор от фактори от 
значение за здравето, по-конкретно: условия на живот; поведение, свързано със 
здравето; образование, заетост и доход; здравни грижи, профилактика на болести и 
услуги за подобряване на здравето, както и от публичните политики, които влияят на 
количеството, качеството и разпределението на тези фактори. Връзката между 
определящите здравето социални фактори и неравнопоставеността в здравеопазването 
все по-често се признава. Това означава, че социалните проблеми се разглеждат все-
повече като свързани със здравословните проблеми и изискват обединен отговор.
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Необходимо е новаторско гледище върху политиката с цел справяне с 
неравнопоставеността в здравеопазването, особено по отношение на хората в по-
ниските социално-икономически групи. 

Социалните последици от настоящата икономическа и финансова криза вече се 
проявиха. Има близо 5 милиона повече безработни отколкото в началото на кризата. 
Много домакинства са усетили спад в доходите си, значителен брой от тях е изложен в 
по-голяма степен на бедност и свръхзадлъжнялост, а някои са загубили домовете си. 
Работещите на краткосрочни договори бяха сред първите, засегнати от икономическия 
спад. Мигрантите и младите и възрастните работници, които са по-склонни да заемат 
временни длъжности, са особено засегнати, но дори и групи работници, които досега са 
били сравнително добре защитени, също са засегнати от безработица.
Кризата имаше тежки последици за сектора на здравеопазването в няколко държави-
членки, както по отношение на предлагането, така и на търсенето. От страна на 
предлагането, икономическата и финансова криза доведе до намаляване на размера на 
финансирането за здравеопазване и дългосрочни грижи, в резултат на съкращения в 
бюджета и по-ниски приходи от данъци, като в същото време търсенето на здравни 
услуги и дългосрочни грижи се увеличи в резултат на съчетание от фактори, които
допринасят за влошаване на здравния статус сред населението като цяло. Няколко 
държави-членки включиха мерки за смекчаване на последиците от икономическата 
криза върху сектора на здравеопазването в рамките на своите пакети за възстановяване 
чрез инвестиции в здравна инфраструктура, оптимизиране на финансирането за сектора 
на здравеопазването и преструктуриране и реорганизация на системата на 
здравеопазването. Въпреки това, действията в областта на неравнопоставеността в 
здравеопазването варират в широки граници в различните държави-членки.

Достъпността е ключов въпрос за всички публични услуги. Подобряването на достъпа 
до качествени правни съвети и информация спомага гражданите да научат повече за 
собствените си права. Събирането и обменът на данни относно ефективни стратегии, 
политики и действия ще спомогнат за спечелване на подкрепа от правителството и 
отделните сектори. От съществено значение е намаляването на неравнопоставеността в 
здравеопазването да се счита за основен приоритет на всички равнища на създаване на 
политика, като по този начин се преследва „подход за здраве във всички политики“ 
(HiAP) и се гарантират ефективни оценки на въздействието, които отчитат резултатите, 
свързани с равнопоставеността в здравеопазването.


